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2'6

245
246
246

247
247
250

251
253
255
25G
257
257

2~0

1·

261

ANNO DE 1'804.
Janeiro

2
23
23

24

:Fevereiro

Março

11
á

8

Ediral ácerca·do despacho do Azeite.
264
Edital ácerca dos , exames de Cirurgiões. - - - 265
Decreto unindo a SPcretaria do Conselho da Fazen ..
da das Ilhas, e Ordens á dos Armazens.- - - 265
Alvará abolindo o Papel Sellado; e augmentando
osDirei·tosdopapel,eassucar----..:- '266
Decreto para se arremararern os Couros, hypothecas dos Direitos das Carnes.
- - - - - - 268
.Aviso ácerca da e:"~Ct,Jcução do A Ivá rá de J O de Dezern bro de 1 ?03 á cerca· da arrecadação da .OeClnla.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Edital para a imposição temporaria dos Vinhos do
Douro· de· Embarque. - - - - - - - - 'Decreto facultando ao Ajudante do Procurador da
Coroa, o responder por si só em o's Autos, que
pelo Proprietario Jhe forem commettidos.B

~

269

270

1804

VIU
l\1arçn

AGril

t6

+

lO

14
14

25

4faio
~unho

Setembro

Guarda-Huupas.- - - - - - Dr'<'reto para as AvPn<;ns ou Encétfll.. c;arn"ntos dos
Novos lturt•slos das Fabricas do H... iuo. 12 Ot>t'lelo ~ohr1• as Ta><as suhsistt>niPs do Papt•l St·Hado.
16 Edlt;.J d;, f'om pnuhia dos Vinhos IS(lbre Oireil11s de
Vinhos de Emlmrque.21 Carla Bt>!!ia para s•~ t.:'llardareau <.ls privil··gios dos
Vassa IIns tio In f:a nI ado.
4 Alvar:i creando a DrrPC'Çàn da Commissão dos Ne·
gocios de Roma. e N unciatura.Edit1d da Companhia dos VInhos ácerca do fabríco
dos Vinhos ·dt; Ernhal'tjlle.
·
ll Decreto para se cultivar a Vargem Grande de Tho-

•

8

lO
21

Novembro

..

8

11
27

Dezembro

perilentlenda Geral da Decima.
Alvará coneeden•lo o Tratamento de Exct>IIPncia
aos Via1l1•rt>s da Casa Heal, e o deSPnhuria <ws

Jl

11

Outubro

Decreto isentanrJo r(,r mais cinco nnnos de Oirertoli o arr••Z do Bratil Ílllporladu neste Beino.
DPcrt!lo cunct•dt·ndo a isetupçüo da Cuulrihui<;tíu
i111posta nos chapeos g-r.. Nsus elas Fabr1cas N•1ciiJ•
nat>s, e libertatldu·os de 111eius Direllus nas Alfa ndegas () 11 rama ri nas. - - - - - Decreto estatu•lt>t:endu Contrihuiçt1es rara a manuh:n,;ão da Guarda Real da Puhcia, e llluruinaçc.\o da Cidad~'· - - - - - Decreto dando dt>sl in o ao Esc ri vão da ext i neta Su-

1

mar.
- - - - Decreto para se cultivar o Valongo Term<;> de Ourem.

-

- , -

EJital do Prove1l"r Mór da Saude providencian'do
a evitar o contag-io tle Hespanha. • - - - Del'relo para se eommurarem 1\S renas llos HP.o!l
f>m dt->;!'rt>dos para a lnuia. e M••Ç1llllhique.
Decreto estahekcenrl•· h uma Junta in'!~ r1ur para oce••rrer á JWI!olt-! de Hespanha. - - \ - - - Resuluç:'ioaulhorisandu aJunta da Fazt->'ndada Marinha, rara castigar os furtus dos Operariu!!! do
Arsenal.

-

-

-

-

-

-

-

-

'I"

-

Carla Ht>gia á•·erea.1do provimento dos Offidaes da

270

271
271
27~

273
273
274
275
27 6
2 '77

280

281
282
282

283
284
285·

Relação do Purlo. - - - • 285
A h· ará rrov·idPndando a bem da Agricultura, e
Herdades do Alemtt>jo. - - - - - - -\ - ' 286
Alvará reg-ulanJo o provimento das Cadeirâs da :\ .
Universidade, e dos Becas dos CulJegios~
- ~-go

ANNO DE J aos.
J aneiro

U
24

Alvará regulando as Cadeiras do Curso Jnrltll<'O Cannnico, e Civil na UuiversidaJe de Cuimbra.
AlvHrá rara o t>Sfah~::lecimenlo tia Fabrica de papel, e Tinturaria na Quinta de Sá.

29S
298

1805

. I
,.

Agostó .

.15
15

'·

' 15

Setembro

6

lO
12
18
24

25

Alvará concedendo o titulo do-:- Seu Concelho aos., , .
. Chancellarios da Universid:tde .de Cui111bra.- · ~ '"'aio
Alvará concedendo .o lratawento de 8enhoria aos
Conegos da Basilica de Santa Maw~ Maior d~

Lishoa.
- - ·
Alvar<l concedendo á f'ompnnhia dos Vinhos do Oou
ro o titulo de= lllustrissima, e tratamento de

370

4 ,

=Senhoria. 21 i.
A vis~ prohibindose ext>culem Senienças doronselho c.Je Justiça do AlmirêHitaclo. st:-m que f)fÍmeiro st!bào os processos á.: Heal Presença. 371
Portaria <lo Consellw do Almirantado ácerca dos
Conselhos de guerra respectívos á B1·igatla Real
da Marinha. -~~~
Alvará mandando remelter para a Real Bibliotheca da Corte hum exemplar de todos os papeis impressos no Heino.
- - - - .. - - 37!
Alvará approvandn os ·artigos para o estabelecimento da Fabrica 1IP. Fiação e Tecidos na Quinta da
. Prova junto á Villa da Barca. - ~ - 31S
Decreto permitíindo o uso da Ag·oa de Jnglalerra'
de Castro, sem que o Praprietario seja obrigado
a descobrir o se~redo. - _ - - - - - - - - 371
A viso dt>clarando o desti.no dos Soldados da Briga- ,
da Heal da Marinha, presos por Olficiaes, de J us
4

aa

tiça.

27 ' Alvarcí com o Regulamento das Praças deste Rei-

no, gradua<;ão de seus Go\ernadores, e seus Estados Maiores. - - - Portaria do Conselho da Fazenda para que ás Causas da Fal(enda se tratem _ privalivamftple no
Tribunal da mesína. - - - - - - - - Decreto a ugmentando aGuarda .R e~J da .Policia ~o~n .
mais duas Companhias. - - - · . - - - "·''.:.· ·Dech~lo com a organisação e soldos da Guarda Real
da Policia. - - - - - - - - - - 4

Outubro

8

12

Novembro

4

377

..

382

._· ·~ __
38i

381

4

ANNO DE 1806 .
.;-.

Janeiro

l

.1\'larço .

16

Decreto nomeando Juiz Relator e Assessor .das Causa_s da compelencia 'da Heal Junta .do Proto-Medicato.- - - - - - - • - ~ . - - - - asa
Carta Regia regulando a arrecadação, e admfnistraçrio das Tomadias feitas nos districtos das Su
peritendencias tlaiS Provincias do No.rte. . - ·,~a.e
Aviso com Instrucções ' pi!ra a puhl~eaçào das Leis,
· . e remessa de .ISPUS Exemplares.390
- Decwlo approvando o J>lano dus Unifo,r111es- do Ex·ercito. - - .392 ·
.Provisã~pela qual se declara· que as exPeuções por
Legados não curnJ'>ridos .so·. pe.rlencem aos Prpv.a · ·:. ,::~.
dores -d.ls CapeJias .. - - · . 7.• ..,
' - · '4 0 'l
4

Abril

16

Maio

19

20

.r
'·

•

U305

IX

Provisão da Jtlnfa do CommrtCÍ'o f'Jàlt.a se observar
em tud'as as A lfM1dt>gas' dfl' Ht>i;fl;u a uisposiçào do
Alvatá de 27 de A htil de f7·97'. - - - · 301
5 Decreto 1Í·cerca da :mt j.JUtl'f.acl:e d\~s Officiaes Militares prortJU\'Ídos rresle anno·.
302
7 Decrel(·)' sus-pendt>rHio a e~eeu<(ão· ~t-e dle 28 'de Agosto d'e 180'2 á'ce-rca do d'tispach'O ua Euxarcia
est r;tn!!ei r11.
· 30~
J 4 Rel'olução ;Ícerca do Plldto;~do dos Bf'Jil!edil'tinos. '"' · ..:Jf)s ·
J·s Al·vará regulando as antig-u·idHdes· U(JS Ollicaat'S LVIililitares· do tTitrarwrr.
..
304
1'9 Decreto estalwleet>ndn huma. Contri•IHiiç:io• Jbara ns
30.6
Obras das Es·t radas tio A lt•lllh"'jll. •
6 Aviso :lcer(·a da t•e .. nouria ua-CundenHHH(ào de De306
gredo para :ts Cotaq•tu~r ·a~. ·...
"
27 Carla Hegra éiU A hhlld·: d r Lohrigo;;:. f>ncarrt>g·:wdo-o de Encannnwnl•··s . C:ma't"s_, e Es• radils . - .307
27 Alvará com o- nu• o Ht·gui<HHenlt~ pa-m Üs llulspitaes
308
·M·rlitares: - -· • - - 340
1 Alvará e~tinguintlo a Pr11uf>ita Plana da f'orte
~ Alvará: ácerca das Arw,Jices· pt•f·J'IIerws, e seus ju342
ros . ., - - _, - - .3 Decretü augmenfando !.um aos c.ltris tlllr cento de
Contribuiçi1o para HS Fragatas.- - '- .:. - 1 - .344
& Decr~to approvaml'o o Kegi~tJeHl"t' G~ral . para o CorreJo.
,.. - - - - - - - 345
9· Decreto declarando o Artvgo 14 de Gnt~tral., aregulando as quala·ticaçô~"s do crime de Desl•rçao,- 349
20 · Decreto prurugando os pr:tzus conr·t>tlitl••s aos Arre- ·
mnlanles da Decima para a sua (!tohranc;a. •· ..:. · ~ú'42·5 Alvnrá cu.m os Estatnltos para a Heal c lrd~m ele
\.
Sanfa Jzahel.
- - - -· 35\4
4 Alvar;& ácerCíl 1la jurisd·icç·ão tio Athl_i·rnr ~ta Mari\
nha, e Juizes dO!i Pórtos lld Hcil'l'(!) relaiJVatnl'Hte a Prezm~. - "' - - · - · ·
-- ....· '3 5·6·; \.
JO Alvará promovendo os Estud·u s Tlw(i)lo!.!Ícos na Universidmle de Coiruhra, e geralmt!nte nu Ht>i- •
~
no a int·r••cçào ·(ro CJ~ru.Secul:tr. - - - - - 358
,
8 Decreto nonieaudu seis Supt'rintf'ndt>ult>s para a Decima, e Novus Impostos da Cidade de Li-:hon. - 362
I nstro-.cçâo prâ tíca para 'a exeeu1'fíu ·un Hcg u.lamefl... ~ 1 ' : "'.. t-o do Correio. - .. - . - - - • • • ·- ·- , 36\3
22 Alvará declarando que os J uizf's d,e Cummissilo não
\
· · rmdem av·o car C.~usasjá apresenladlas ll;L\~M_~~l· .... ,..ri';: ~~
· de Aggravos da ~••Jllfheaç:io. - . - - - - - ,3 67
9~ · Decreto n~~Jrneando .lu1z p.ri·vativ0.· e Atlmini!iilra,lor·
do Mustei,ro de Santa Manha da GtdéH.I:e. tl'e Li.s- t·; .r:.\.
368
bna;
- - -. - _. ·• •· - J2· Po.rhw-i-a elo Almir:mfa,,Ju clPchtrantlt:l () -cÔtlltO"SP jnl··
g11e a Deserçã-o dos-Suh·Jadus., (La·_gv1gaJa Heal d<l
369
Marinha.; - - - - -· -· - .. .;. ,: A!lvád c<mcedeodo isen,ç ão. de llireif!os . ao peixe se369
co de· ~elubal. ,. · -. ·-· · .,.,.. '•
c
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.lbrço
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J.btil
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>
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.Maio
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.. '2 4 ·Decretá ordenando qiJe hilm dos Filhos de l;onse.;.·'· ·' ··-

Jheiros de Estado assentan lo prattilseja promovi-· ·
/
do em primeiro Puslo a CapiUi\J. - - - - - 407
3 Alvará lÍcerca da cuhranca do Anno <fe Morto dos
Julho ·.
Bl•oefi cios Ecclt'sinsf ic;,s,- - - - 408
4 · A viso á'c erca da G11!1rda Bt>al da Polict11 • , ..
411
6 Alvará exting u indu ., Es1 abeleciu!ento lJ, ( p.(;J'to Fran ·
~I 2
co. - - '
- · .., .
23 Circular para os Ministros tnclos curnprir~m os Pre- .. '' ·
catorios do Conservad11r da llil,Jlff;s,..ào H"'f!·ia. · .:. · .. 413
Setembro 24 Resolução permiflindo pol' J,,js ànnos a Vt>nd~ do
azeite nas Tendas e A rrnazt>ns de L1~h .. a.
414
18 Alvará providenciando ao He~ula •Jtlt'OI;, idas Mi.s e ·
Outub11o
ricl•rdias do Beino, Hosp.itaes, ExposllJS.~ f> 1\len~
dii;!OS, •
- • .
• ; · ·414
Novembro 4 Deét:-eto creando o Quartel de lnvalidos da IJríga-.
da Heal' da l\1arinha, e déclarando ·' seus venci418
mentos. - - - - - - ..
11 Decreto permittindo o augmento do preço· do ~a
hão, a admissão do' estrangt'>iro, e ~iJguwntamJo
aos Con tra.c tadores o preço elo seu Cem I rrld.o. - 419
13 Alv;mi para se ct:mcederem os dez dias de Franquia
420
em q~:~aesquer Pórtos. - Dezembro 16 Deefelo estab~lecendo o mel horlo, porq ne serão empregados neste Reino os Otr:c1aes MJJ,tates, que
tiverem servido nas Colonias. - - -:. - - - . :42~0
30 Decreto approvandu o plan.• para o estabelecimen-·: · · ·:~~fi
to dali Companhias .d e Veteranos . .:. · - - '' -: ···- '.;· ,421

'

'

ANNO DE 1807,
Janeiro

regulando a precedencia entre , os Ufficiaes
eflectivus, aggregados, e gradu;Hios·,' e a "r<le!n ... . _
de accessos c]ue·compelem ás du(1S ultima~ Cl.~s~ ,
ses.- - - • - - • ..
' - · ·-''' J..... 427
2 Decreto para se. darem livrt>s de DireitO"s os gPne- .
ro~ que se.remellem aosCapuch'us duRtu deJaneuo. - - 429
2 Plano para a organlsaçâo daGo~npanhi~ d~ Vet.era:. ·; ·-< ·;' •.
· nos~ de Barcarena. - - - · - "!' - - - - · ~ • 'lZ9
14 Alv.ará para se ,extinguirem, ~ incorpurãre!ll na có!. ;'
.'
roa ás Capellas'' vagas do r lt rhm•)r. - ·- - - 430
6 Edital da Co!llpanhia dos Vinhos pa,rí1. que lifatlos
os melhores de ranw, se a Iam hictueu.l os uu rrn~ - 4!l3
. 2? Plano de otganisaçào <la Cumj)arrhia ,J c Veterarws
de Beirolas. • ;. " · ''
433
, 25 . Decrelo reg~lando os emolumentos da Secretaria do
AlmipmJado.
• • ..
'
,
..
434
11 . · Aviso estabelecendo a contabi'lid::!dH dos Armazens
de Vinho 'no Purlo com a Cot.r1panhia.- '..
435
J 8 EJitaJ do Senado ácerca de Agoadei.ros. -··. 436,
2 · Alvará

-
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'

~·
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..

I
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1807

XII .

.Abril

7

r ... i~··s.- - - - - - - - Alvnrá e ConrlicçõPs para o Pstahelecimento da Fahnca de Vidro::~ n:: Cham de Lmhares, junto ao
Geres.- - - Det·reto dt>clar:mtlo a graduação de A Iferes ao::~ Gu-

Maio
J3
13

Julho

1
6

.J4
18

22

11
18
26

28

-.Setem.bro
JO
JO

-.(h1tubro

Alvará concedendo á Relacão de Goa os mesmos
emolumentos da Supplica.ção. Decreto para se obsc·rvar em todas as Alfandt-f{as o
Heguueuto du Paço da Matle1m fJIUtnlo :aos Di-

15
16

ardas-Murinllas.-

-

-

-

-

•

-

-

-

lnspeclor de Artilharia. - Alvará augmentand" o nÚmt>ro elos Deputados da
Junta da Fazendrt dos A nenaes du FxPrcJto. Decrelo estabPieCt'I·Hlu o Ordenarlo e Solei o do f n· ·
tendente da M;irinha na Cidade do Porto. Alvará ácerca das execUI(Ões em Engenhos de Assucar. - - - •
A Ivará para melhoramento elas Lizirias do T~~jo. Ue~ul:anwntu Pro\<iSIIln:.J fl;•s Quarentenas (valcom
a Provisáo de 27 deste mez).- - - Alvar;í concedendo á Companhia dos Vinhos o t>Xclusivo para a veuda dus do Porto t>mgar~afilclos.
A\'iso 1·om o Bt>~ulamento dllsemulumeutus t.léaSe·
çreUtria t.la p,;iicia. - - - .. • Pruviz;ào com o Hegulamento Provisional d~sQua- ·

Deeretu creando

u

rt>ntenas. .. - - - Edital da .Junta do Commercio com a R~soluçãn de
. 4 du cerreule abolindo as laXa!il dos fretes doBra-

zil. - - - - Ah:nil facultando huma Feitoria de Commercio em
Cabo Neg-ro.- - Decreto per.millindo a importação do fio de algodão,
e regulando-lhe os D1re1tus. Editul dl\ p,.licia át:erca de Criados de servir, e
seus lnculcadurPs. Decreto fixando as qualidades necessarias nos Ajudantes de Ordens. - - - .. Alvará para o Prc,coracfor Ull Coroa do Porto aseis. lir a lodo ~ Oespadw sohre Dizimas.
Alvará dando nuva l<>rtoa á Brigada Heal da Marinha.
- - - - - - - Decrelt.' regulando as Guarnições da Briga(la Real

· c.Ja Mctrinhn. .. ... ~ • -

• - • - - - -

Decret(> dt,•claranc.Jo o Alvará e f'arla de Lei 'de 26
da Outubro de 179.6.. e ert·:mdo o Poe>to de Major Gt:n~ral tlé\ Heal A rma•la.
l)ecretu lllantlandu fechar us Pártos deste Hei no ás

E•uharcacões d:t Gr:1-Brelanhn.-

Alvará. rttgu.lantlu novamente os sete Governos Mi-

. litar.es deste Reino, e A lgarve.- - - - - Decreto suspttndendo. al"umas Ítienções do Recruta~enlo.

J

4'3S

437

438

441
441

442
445·
445

447

449
450
451
455
456
457

it58
460
460
461
464

>4·ás:
467

467
411 ·

iní

1807
Outubro

Edital ela Policia ordf'nanrlo a numeração das portas dos l'redios de L1~bo:1. - - - - - - - 472
31 Edital da PoliCia para 11s C'hdt->s rle Familias· ff'JOP.L·
tt>rt'm aos Juizes dos reSJH'C't i \·os Batrrus huwa telaç:io dus lndividuus tia sua Familw. - "'
412
Novembro 3 OecretncoiiCPdPndo hum disrincri"onos doisHPgimentos de .M dwias dt> l . i~>h .. a. e li clf··lloudh :H.:~u
de== Re/;imento de Voluntarios lleaes
Jt:.:üicias a pt - - • - - - - - - - - - ..; 47 3
26 Oecreln estahelect>mlo a Junta duGo,·t>rno J,. HPino; e dantln-lhe lr.l!ttrtw</)t•s por t•c·cm;iãu de S.
27

de

Dezembro

31

A . J{. se ausentar para a Au~t·rlc:t.
Edital da Policia prul11bmdu gados na Cidade.-

ANNO DE Isôa.

·'

Janeiro

28

Fevereiro

25

Mar'io

J6
~6

26

.Â.bril

1

1

4

13

22

Maio

'I

2
4

9

'

474

4 7s

.

Carta Ree-ia ao Governador da Bahia para a liher..
477 dade de Commercin. Edital ria Policia suscitando a pruhihic,àu de j gos
4i8
de Ent rtulu. •
~
Edital clu St>n •(lo ronl ra C)S Fcrru- V..llu;s, A del'178
las, Vehclas de pt>lxf', e uu1tu~ cc•ildos. •
Etlllal do Senado ácerea .da Cuuullwic;llu Franceza
do ri:'s~ate. - - - - - - - - - · - - - 4?0
Decreto ~separando os Oflicius de ratrão Mór e Pi·
luto-Mór no B iu (le JanPiru •
• .:. .481
De<~ reto eri~i ndo n~:~\· aiul'llt e a Cí1 pi1 a uía Gt·ueral
dec~aboVeríJe.---• 481
Alvará crenndo o Const>lho Supremo Militar e de
Justiça em o Hio de Jmwiru. • - - - 4$~
Alvará revogándo a prohibic,:1u de Fabricas no Ul484
tramar.
Decreto com providencias à hem do Cummercio' nas
185
circumslancias do nwnwrllu.Decreto creando o Archivo l.\111'i1ar do Brazil, e seu
436
· Regimento. - Carla Regia ácerca do C'ommercio de Escravatura. - - - - - - .. - • 488
Alvará crt>ando em o Rio· de .Janeito a Mt>za du
Desembargo do Paço, e da Cl,usciencia e Or ..
489
detis.
- - - Manifesto de Declaração de gm·rra no Imperador
491
dos Francett>s. "
Decreto ahulintlo os Sargentos de Mar e Guc•rra. ,~ 498
Alvará creando em u Uit1 tfeJaueJro luJIU.fuízGun4!}9
servador .dos Jnglezes.- .
Alvará creandu em o Brazil o Officio de Escrivão
49~
do Registo·das Mert·ês.
Alvará c~reando o Lugar cle V P1lor c) a Cha~lcc•llaria
e Superintendente dos Novos DireiLos em o llia-

ziJ. - -

500
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1802

JlY
l\1aio

lQ
lQ

13

J3
!3
1~

13
13
13
13
13

l3
28
28

Jgqho

3
lO

!I
l2.

1&
1.5
19

l9

20
20
20

2·2
2..2

,Aivaráelevando a Relação do Rio deJaneiro aC'a·
.s a da Supplicação do Brazil. - • •
Alvará creando o Lugar de lr)tendenle Geral da
Policia do Brazil. - - - - - - - - - Alvará regulandü o Corp1.1 da Brigada Real elo Bra~il. - - - - - - • - - - - - .. ~ "'
A. I vará regulando o à rsenal Real da Marinha do,
Brazil~ 'ã lnt.endencJa, p Contadoria - - - Decreto nomennd!J os ErnprPgaclos da Contadoria
c.la .Marinha, e Arsenal Beal do 8raz1l. • - Decreto para o RecrulaH1ento do E~ercito doBra-

zil. - - - - - - - - - - - - - - -

óOl

603
60-4
505
508

508

Decre.to regqlando a Impressão fle~in no Brazd. -:- ~09
Decreto regulando a Fabrica de Polvora no Rio de
Janeiro. - - - - - - - - - - - - - 51 O
Decreto creando o Lugar de Almirante General da
Marinha. - - - - • - - - - - - 51 l
Decreto instaurando e renovando a Ordem da Torre e Espada - - .. - .. - - - - - - - · 5 I 1
Carla Regia ao Governador de Minas ordenando
guerra offensiva aos I nd1os e Botecudos.- - . - 512
Carla Regi& ao Governador {,)e Ml!tas :icerca da Fabric<\ ue Polvora do Hio de JiiOPÍro. - - - - 515
4\,lvará estabelecendo o EsL~nquij ulls cartas de jogar.
- • - - - - - - - - - - 5.l6
Alvélrá estabelecendo novo imposto no Tahaco do
Braz il. - - - ,. - - - - - - ·
517
Carla Regia ao Bispo do Rio de Janeiro nomeando-o
Capellào Mór. - - - · - - - - - ~ - - 618
Decreto declarando guerra ao Imperador dos Francezes, e au t hurisa ndo o C orso. - .. - - - -\ fi 19
Decreto eslnbelec(;'ndo os Direii(\S de Alfanrlega ás
Merc(ltl<~rias de V· ssallos Pvrl u'·~uezes nqs Pórtus \
do Brazd.- - - - - - - -.
:§I 9
1 Decreto creando Pilotos Pn11 icos da Barra d~ Hio
de Janeiro,~ dando-lhe~ He!!Ímenlo-\ · - - - 5~,~
DecrelQ ácerca ele Escrivão da lntendeo~ia da .~a\
rinha do Brazil; Ordenados dos. Officia~~ cla Gl.!nÜldori~ della.
- - - - - - - - ., - - 521
Alvará condecornndo a Sé Cal hedral douRio de Janejro çom a dignidade de Capella Heal ' I - - 522
EsU\belecimel)to da Junta do Governo elo Porto. - 524
Proclamaçãoclo9overno eleS. A. R. edaextincção
do Governo France~. - .,. - - - - - - Convoca~ão, e gratificação proposta aos Soldados
Veteranos. - • • - - - - - - - - Edital com a nomeação de Governador Militar de
Pena-fiel, e sobre Tamega. - - - - Ordem para a continuação do Despacho da Alfandega do Porio. - - ... . • - - - - - - - 527
Decreto ácerea da~ Sesmarias no Brazil. - - .. 627
Edital prohibindo no Rio de Janeiro a venda de
P,olvora fór~ dos Depositas.
- - - '528
w

]808
Junho

25

25

26
27
27
27
27
27

37
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6

8
1l
12
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14
19
20

xv .

Edital da) unta · do Governo do Por lo co'm a.ug menlo de soldos os Officiaes f nferiores, e Indulto aos
Desertores. - - ~ - - - - - - - - Edital convidando para o Recrutamento voluntario.
Edital para a suspensão de todos o processos for~nses a excepção dos da Policia, ·e lncoofidencJa. -

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Edital encarregando a Misericordia do Porto da arr,.ecada<;ão dos donativos para as despezas da guel'ra. - - - - - - - - - - •
Imposto de 4$800 réis por cada Pipa de Vinho,
que se exportar pela Barra. • - , • - - - ,,Ordem para o levantamento do sequestro das fazendas Inglezas. - - ... - - - - .. • ... - Alvará estabelecendo o Imposto da Decima no tiltramar. • - - - - - .. - - - - ..
Alvará creando dois Juizes do Crime .. em o Rio de
Janeiro, que serãoSuperintendeules da Decima.
Alvará creando o Lugar de Juiz de Fóra de Santo
Antonio de Sá e Magé. ... - - · - - - - Alvará creando o lugar de Juiz de Fóra de Angra dos Reis, e Parati . - . - - - - - - Alvará creando o Erario, e o Conselho da Fazenda
do Rio de Janeiro; e seu Regimento . .., "' Edital do Juiz da Inconfidencia do Porto para a
vassa de Inconfidencia. - - .. - - - , - Edit<~l da Policia dó Porto prohibindo tiros;1 e fo gos de no i te. - - - - - Edital do Governador das Jusliças chamando ás armas a ~odos os Officiaes, e Privilegiados a Justiça.
- - - Ordem do Governo para a elleicão do Juiz
o
Po.
vo. - Edital ácerca da Devassa da lnconfidencia.
Nomeação de hum Ajuclanl:e do Intendente :Geral,
e Juiz da Inconfidencia. - • - - - - - Pastoral do Bispo do Porto, com excommnnhão, a
fim de se não occultarem os Inconfidenles. Proclamação a aquietar com moções popula.r~s. • Convite ao Público para Donativo de Cavallus para
Remonta. · - • - - • - Ordem para a expedição do Correio, e exame das
Cartas. - - - - - - - - - ~ - - - A bofição da Contribuição Franceza, e abertura de
outra Patriotica e Voluntaria. - - - -:, :: ·;·Fr::
Ordem, Inslrucções, e Plano p'ara a Organisação
do Exercito.· - - - - - - - Ordem, e valor dado, para correr Moeda Ingleza. - - - - ..
_ _\ • - - - - Ordem ácerca da abolição da Cont.ribui.ção Franceza, e Donativos voluntarios d'e Defeza - · - - .
Ordem para o levantamento do 'sequestroBritannico , e se fazer o Francez ~ '* '· . .J: - - - • - -
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26
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Setembro

~

lO
]0

Ordeiu ·para o Im.posto de 9$600 réis em pipa de
· azeite, e ,de 4,$'800 réis na de vinho. - - - Ord,em para levantamento da suspensão dos proces~
sos Judiciaes imposta a 26 de Junho deste anno. - - - - - - • - - - - - - - Ordem duGove·r nodeclarando a Imposição dos4.$800
rérs em p·i pa de Vmho, e o modo da sua arr~cadaçâo. - - - - - - - - ... - Abertura de hum emprestimo de dois Milhões.- Ordem para o reconhecirne·nfo do Thesouro Público, e Se-cretaria da Junta do GovPrno.
Alvará creando o Lu~ar de J ui·z de Fóra de Guiana, extinguindo a Ouvidoria de Itamaracá: Alvará cr~t1ndo o OtBcio de E~crivilo Supranumerario do Desembargo do Paço do Brazil, e outros, ,
e emolumentos deste Trihunal. - - - - - Ordem do Governo sobre a liberdade de Commercio de grãos, e farinhas. - - Imposto na A gna· Ardente e Vinagre por Ordem
da -J unta do Governo.- - - - - - - - Ordem do Governo para. aprovisionamento ·de armas. - - - - - - - - • - - - Prohibição da circula<;ão da Moeda France:r.a.- Alvará para a imposição de huma pensão no Jitovimento das Jgn~jas do Brazil a beneficio da Capeila Heal.- - • - - • - - - • - - - Alvará creando a Junta do Commercio, Agric1.1l~
tura, Fabricas, e Nav(>gaçi'io, do Brazi,J.
Alvará creando o Lugar d-e Juiz di! Fóra de PortoAleere no Hio Grande. - - - - - - - Carta -Hegia ao Bispo do Rio de Janeiro ácerca do \
Regulamento da Capella He11l ~ - - - - - •
Ordem do Gover?o á?erca do Imposto Rara o encanamento do R10 L11na. .. - - - i\ - - ' - · OriJem do Governo p!Ha terer~ execnção~as Sente. n
.ras do tempo do Governo mtruso Fra cez. \ 0rdem do Governo ácerca do despacho, :Xpedi\ntedaAifandega.-----. _ \ _ - •
Decretp declaratorio da comp tencia da Provedoril\
dos Ausentes em o Rio de Janeiro - ... - Alvará e Plano para o Hegulnmento dos Corpos da
Linha da Capitania de 1'1. Paulo. - - ... - 'Convenção definitiva para a evacuação de Portugal
pelo. .Exercito Francez. - - - - - - - Alvará prohibindo a circulação de oiro em pó, como moeda, ainda nas Capitanías do interior do
BraziJ.... - .. - - - - - • - - - - Ordem do Governo e Plano para hum Corpo de
Cavallaria para guarnição da Cidade dCJ Porto. •
Proclamação dos Commissarios Britanico e Fran
cez encarregados de fazer executar a convenção
de ao de Agosto para a evacuação do Exercito
Francez. ~ - - - - - - - ..., 1! - - ••
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Setembro : ·H

Ordem do Governo ácerca da ar~ecadaÇão 'dbs D'ei.
nativos
· ...
60 1
i5' ·rroclamaçãD do Tenente Genéral Hope :pal'a a irn. ·,, '. : · '
mediata segmlHtçà ·e lrawpJi'IWdaC!.I~. de Lisboa.- 60:&
~; ·
~~ 18
Proclamação do Tenente Gt>nera·l D'HJillple na oc··• ·.·_, · '•-~ .(· ' casião ·do etr\ bc~rqt.ie do Ext:>rci·tú Fr:Útcez·; cha1
i ' • ·• '.· ' · • • Jtúindo' os·· Govethad-ot'es do H-ei·
o.J:· ao exerci cio
dos seus Lugares . .:. ' - - - - - 60';i
20 ; Levaniamento ila s.uspensão das O lira·~ · fi~f>lic·its·.'· ~: ~·lHl~
2o · A.viso' do Secrelarro d~ Govt>rno de Lisboa :"ao Bispo ·do PorLQ parliciJiando--l he á rt=õín~egrac,;<lu des. :. -.,_,, ,.. _, :• ;. · · te mesltÚJ Governo, para• o ·q.uaJ 'éllê he-!1-chaüla1
,-~ ·~:
""
" ·
do.
.,.
- - .. " ' - - -- 605
·
·
_,
·
io
.
A viso do Secreta.rio do Gove.rno .ele Lishoa·ho Bi~po do Porto d~;· L<lu\lores a esfe, e aos Deputa.
606
dos da Junlll do Gov~rno do Porto.
''2o Edital pelo qilal se prodamou' -a instaUraÇão' :do Go601
~ verno em Lisboa . . .. .:
- .
'
·•to' Portaria ·du Governo •concedendo hum disti-nctivo
t •'·
honorifico aos hdi\Íüt·u·os do"Exerci'to da rêstail'·:
...
608
ração. - - - - - . . .. - ..
' ·li·...... ~o
Ahará estabelec{mdn o «Úlstigo dos Escravos, pQr
tralharem nos districlos Oiatnanlinus. - - -608
i
26 Portaria uo Gove-rno norneando hum Juiz dt>J ncon-'
. fiaencia, que deverá tet se.mpre hi.ima.' Devassa
. .. ,
' aberta. - - - - ·:.. :.. - - - - - - - 609'
,· 26 Auto da Junta clo Governo do PortO ~imiÍtit)do-

.

,}

;·

·• .

..

:~

·s e.
... - 26 Cartà da Junt:t do Gnvetnp dd Por'! o á RêgPnc;:l,
26 · Edital da junta do Gov·e rno do Porto .annuncia~do á sua espontanea detniss.fio. :i ~ - ·;.: - • 30 · Edital para a organisação do :Ekerciio. - , - - 4 Alvará do Governo para nãO .. correr moedtl estran-

• •I '

Outubr-oi'

geirl;l. -

Decreto do

..f>

.. • . ,.

•.

I

tuados;-

"'

-

~

-

-

-

-

-

·

·s Decreto . regô'lando . à: ,· arrecad·a ção dos; Doi1ativos

· '·' ··

3 ··E ditar dõ Senado ácerea das m'istura.s -·e vic\iações

·

_

do vinho. - ~
AlVará estabelecendo o ·:f3anoo Póblico··do'lftio de
, Janeiro; e dan.<Jo.fh-e ·Estatutos-; " ··-, - .-. - :'·. ·.... · : J-f:, Deêréro
Go\r'erno ereú.ndo s'eis ·Bi~~~~lhõeFéJe Caçadores~ ' e a~gm(mtando ·as j>raÇàs ·ôos,Co.rpos do
:.:í )'\ :/[. ~ ..._.r.
· "T.i·- . • · ,. · •.
l ..
·
.~ ~· nxerciió . .:. ·- ·.: ~ • .:.·..: . · ..:• \ ·- •··.: - H
Decreto qo Govérno · reg.-ula.'ndo ''os"S<)Idos dos Offi•
ciaes Inferiores, Soldados, e Tambores ~ 1
·'"

·

12

'

ao

...

- .... 612
os "enib!i'·r~" ' ' ' ;_· ·

..,

não pecuniarios -

E

,,'

611
61 i

- -

.e Juntas Provisionaes. • - - ;,- :. - - - d'o Governo reguhtido ' n arré-e.~d';{ção <:fos
_ Donativos peêuniarios para o Exe'rci.to. - Decreto de perdão aos Desf)rf, ores ~ ,i: - . ·- · Decreto de perdão a:os Réos de crimês não excep-

'7

•.

.. - -

·tf' . 'De'cteto
7

{·

.:

·. ' gos e seq·uést-roS feitos 11à'r ·bfile'ns dos Generaes,

.,.

. --~

.

Governo pàrâs,e 'liNant~·renl
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Outubro
20

22

Novembro

'.

5
~

8

11

12
13

lb

19

19
21
. 23

25

De:lembro

11

17
1?.

20

21

Alvará do Goyerno para correrem Palacas Hespanholas.- - - - - - - - - - - 62i
Decreto ácerca dos direitos nas A lfandegas do Br~~
zil para os Generus molhados 1m portados de Portugal, e Ilhas. - - - - - ~ - - .. - • 630
Decreto do Governo para·se restituírem a seus Postos os Officiaes Militares, que se demítírão ·nO
Governo Francez. - - - - - - - 630
Alvará á.ce.rca de Buticarios e suas drogas. •· - - 630
. Carta Hegia ao Governador de S. · Paulo para fazer
guer•·a aos I nc.J ios Bugres- - - "
63!
Alvará sobre o troco de ouro em pó, e para corre, rem Patacas Hespanlwlas em Minas Geraes.
Decreto do Governo regulando a denominação, fardamento, e armamento dos Batalhões de Caça·
dores do Exercito. - - - - - - - - 641
Carta Regia do·Governo louvando e agradecendo os
Serviços da Junta do Pórto. ·
641
Decreto prorogando a amnistia concedida aos De·
sertores pelo Decreto de 13 de Maio.
641
Alvará erigindo em Vil/a o Lugar 'de Olhão. - - 6·41
Decreto para que os Soldados dos Corp.os ~esorga
,. nizados pelo lntruzo G_overno Francez revertão a.
elles. - - - ,!!<! Decreto prometlendo contemphções aos que voluntariamente s~ alistarem no Exercito. - - - 650
Decreto para que os Soldados, que tiverão baixa
desdel80I,revertàoa ·seusCorpos.---- :650.
Alvará regulando a jurisdi.cção do Físico ,Mór, e
Cirurgiào Mór, e seus Delegad~s. Decreto para qu,e no Brazil se_,possão conceder Sesl
marias 3 Estrángeirus. - - - - - Carta' de Lei regulando . a Ordem da T01:,re e Es. pada. • ., • - - .. - - - - - ,.. - - - . ~~ifl·a
Carla Regia ao Governador de Minas Geraes, para a cultura, e civilisação dos I ndios Bothe.-:u·
u~
dos.
- - -. • - ,
Proclam~ção do Governo p~rsuadindo a todo.s os Por, \.
tuguezes a pegarem em armas.- - - - - - •sn
Decreto ordenando o armamento geral da Nação,
a fortificação das Povoações, e os exercícios das
Ordenanças . ., - - - - - Edital para se apresentarem os Cavallos para a remonta ·do Exercito.
- - ·· - - - -GU
Alvará .c oncedendo o Titulo= do Cons~lho=ao
Porteiro da Camara, e ao Guarda-Joias. Alvará com o Regulamento de Milícias, e seus privilegias. •
.
- - - 66
Alv'a rá coiJcedendo o Tratamento de Senhoria aos
701
Conegos do Rio de Janeiro.- - - - ~ Decreto estabeleeendo deiese.is Legiões de Orcle~
70i
rianças para a d~feza de Lisboa.
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Edital da Policia ,providenciando a que sejão co·
nhecidos os que tragsitào pelo Reino.
.;; • -· - 7 H
Decre~o nomeando Governadores do R~,ino e Secreta rios.
- - - - "" - • - - - • - - 7 12
Proclamação de S. A. R. ao Clero, Nobreza e Povo do Heino.
- ,- - - • - - - - - - 712
Carta Rt>gia ao Juiz do Povo do Porto louvando o
seu zelo, e o dos Moradores dar1uella Cidade. - ·n&
Carta Hegia ao Bispo do Porto, J>at'ri~rcha Pleito , ··,
. louvando a Junta do Governo do Porto, e approvando as suas providencias. - - - - ... 715
Alvar<l. abolindo a Junia do Prot'o-Mecl.icato, e de. volvendo a sua juris'dicçào ao F•sico· Mór e C i. rurgião Mór. - - - - .• - . ... - - .. - 716
A I vará abolindo a Com missão dos Negocias de R orna.
- - ... - "' - - - - - - - - 7 17
Alvará para se não fazerem execuções nos Engenhos de Assucar, mas sim em os rendi1nentus. - 7.17
Proclamaç.ào dos Governadores do Heino. ·- - • 719
Alvará creando o 'üfficio de · Distribuich~ r das Cor-~·
reiçtles do Crime e Cível do Rio de J,{,nei~o. - , 720
Alv;1rá :\cerca das Sesmarias do Brazil, e fórma da ' sua concessão; Juizes, e Olliciaes dellas.
- - - - - - .. - - - - - ... .. 721
Decreto ácerca dos Direitos dns Fazendas de Lis·
boa e Porlo importadas no Brnzil:
- - - 723
Proclamaç:lo do Governo a tranquill'izar a Nação , 723
Alvará creandooLugar deJuiz deFóra deGoiaz,
e extinguindo o do Intendente do Ouro. ... - - 72õ
Alvará creando a Comarca de S. João das duas
Barras. - - - - - - - - - - - - - 726
Decreto do Governo authorisando a todos para de~
nunciarern os sequazes dos Francezés, mas prohíbindo o infama'r pessoa alguin~1 com ·s imilhan'le
titulo. - . - - - - - -- - - -, - .. - - 721
Decreto do Governo declarando o crime de Jnconfidencia ,o escrito pu facto injurioso aos Gabinetes, e Vassallos de Inglaterra, e Hespanha. - 729
Decreto ácerca da fórma das just'ificações de Serviços na Americã. - - ... - - - - - - - 730
Oecreto do Governo providenciando ao Re~ruta
-mento para os Regimentos .da Província do A. lemtejo .. - - - - - - -· · - - , -· - - - 731
Decre to concedendo indulto de Direitos ás Fazen•-" · , ·
- "' ·.- · 731
das Inglezas re-êxp~rtadas em 1807.
Alvará acerca do valor das moedas de prata e cobre no Braz1l. - . • - - - - - - 732
Alvará concedendó. isenções ás materias primas das
E 2
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1800
nac'ionaes, e da construcçiio de Na~·

~anufacluras

l\1aio

Juilho.
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Agosto

•

-

-
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733
Alvará para os Recursos das Ilhas, Pará, e Maranhào virem novamente para a ~upplicaçào de Lisboa.
- - - - Alvará
de
Regimento
dos
emolumt>nlos
da
Meza da
~-2
;
Consciencia do B~Hzil.
736
.:13 Decreto esrabelecemlo a Guarda Rea] da Policia no
Rio de Jandro. ~
740
Aviso para se disting-uirem dos'Secretarios France~o
zes os que cedêrào á necessidade. • - ·
74á
Alv·a tá impontfo o tributo da Decima ;~os ·P redios
3
. Urbanos do Brazil.- - - 745
3 Alvará com o impqslo de cinco réis por arratel m~
carne verde de Vaca na A tnerica. - - - - - H&
3 Alvatá estabelecendo o Direito . da Siza na Bra-.
' ,zil. '
- - - - - ~ 747
7 Alvani do 'Governo f'stnbdecendo a Contribuicão
Extraordi.naria de Defeza.
- - -·
749
753
l2 Decreto dq Governo ácerca de Oesertores.- 1-7 Alvará sujei tanJo ao 1m posto do Sello no l1ltramar,
'754
os papeis, heranças, e le/;.!·ados.- .~ 753
'24' Decreto org~·misando a Leal LPgião Lusilaria.760
1 Edital do Senado ácerca dà limpeza de Lisboa.
Carl.a Hegia·.du Govêrno enviando huma A~çnda a
~
sentenciili" ,os i'nsultos commettidos no Porto e
Braga pelo espir'ito revoluciunario.- - - 762
a.. A lvilrá ·declarando o Decreto da Crear;ão da Or763
de'm d.a Torre e· Espada. Carta
Regia
aos
9overnadores
do
Reino
red_
u
zin.do
6
a tres o número dos mesmos, e para ser reconhe·
c ido por Marechal Gen,eral Si r A ri hur W elles..\ . . .
. ley, e ouvido em todos os objectos Militares. · -. \ 7~4
D,e cre!o para que ,na falla do Juiz Je Fóra do Rio· ·: ·
' de Janeiro sirva hmn dos Juizes do Çrime que o '
Regedor ryomettr. • - .. - - - - ··_. - - 1f6
Alvará estabelecendo· a.lguns ln_1postos par_a ,as\d~s'\,_ -.
pezas da Junta do CommercJo ·do Br,a1zll, e .1for- .
:-;
766
tna da sua arrecadaçãq. - - ' ·
Decreto ct•eando o Lu.gar de Provedor Mó r da Saude no Estade do Brazil. .- - - 768
2& Alvará fixando os emolumentos da Junta dó Com768
mercio do Braúl. - Alvará ácerca da arresentnção dos Falidos na J~,~nta do Com rue rei o do Brazil. -· - - - ·- 771
Decreto do Governo alterando a Organisação de ai- , . .\'
gl!ns Corpos do Exerdto.
- - - - - - - •· ·77'~
Euital.promeUení:lo premios á cultura de arvores de
~
especiaria fina, e outros vegelaes uleis ás Ar\
VJOS,

tes . .1

-

:.1\

-

-

-

Alvará cre~mdo os Lug·ares de J ui~ Conservador do
Commercio do Brazil, Superintendente Geral dos
C'onlraband.o s e FiscaL

773
773
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Carta Regia regulando os poderes, ejurisdicção dos ·
Governadores do Reino. - ~ - - - - - - 774
Alvará declarando cumulativa a jurisdicção dos Ouvidores, e Helaçc:>es da Amerwa para conhf'!cer
das Appellações, e Aggravos, inlerpo~lus de Primeira I nstan.cia.- ..
- - 776
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llàv~n~lo Crendo húm IQtende.nt.e Geral das Minas, e Meta~$ do R.ef..
no, ao qual .Encarreguei a jmmedfata direcção de tod~s . o~ objectos relativos a este Rama de Admí·nistl'ac;tlo; e coQst:ando-Me ~ necessidad.~
de hum Escriv~o, e Secret~rio para o expediente d.este e;mptego; Atten'd enâo a se~ o Bacharel João Chi'isost,omo da Sirva Valle L9bo, aqv'ogado da Casa ,d.a Supplicação, e cQmo tal muito prátic~ no Foro:
Houve por Qern, por Decreto de vinte e quatro de OutubrQ de mil 9itqJentos e hum, 'fazer 'Mercê ao dito Bacharel do· Offi'cio de Esctiv'ão, ·e
Secretario desta nova lntendencia, Geral .d as l\1inas e Metaes do Reino,
de que h~verá além do seu ordenado annual de quatroce~\os plil réis'
lhe será. pago pelo Meu Real Erario; todos os mais emolumentos.
1?róes, e precaJços, na fó~ma estabelecida com .osN Escrivães .da ·Mipha
H.eal Fazenda, e Secretanos das outras Repart1çoes de J~Jsflça, e F:azer,HJa; Declarando que o mesmo ordenado ~ó terá vencimento da da.til deste em .diante. O Conselho da Fazenda o tenha assim .e ntendido,
e mande passar Carta ao pl'Ovído, pagos os Djrejtos de Chancellaría, ;'e
feita a competente lotação do dito Officio. Palacio qe Queluz em 2 de
J_an,eiro de, 1802. =Co~n a Rubrjca do P.ricipe Regente.
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Faco saher áq$ qt1e est~ Aiv:ttá ·v-i~
rem: Que tendo-Me sido pr~sente .as ~ínte e quatro Condicções insêi't i:ls
na repres<i nJaç;'to de vari<;s Negoci.aent ~s, tup,ricaq(ls por .pom Rochi g-o
de S~~sa Coutinho~ do · M~u Cons.e lho .~le .~stado; e pel9s mesmos Ne.
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gocinntes assignadas, segundo as quaes convierfío em ftJrmar com o Meu
Real Consel',ltimeoto huma. Comranhia denominada: Real Companhia do
JVovo Estabelecimento pam as Fias;ões, e Torcidos r;las Sedas. E examinadas i1s referidas Condições por 'p essoas do Meu Conselho, e outros M inistros doutos, experimentados, e zelosos do serviço rle Deos, e Meu,.
e do bem commum dos meus vassallos; tendo-se achado ser conveníenle
o dito estabelecimento: Hei por bem, e Me - praz de confirmc~r, como
por este Confirmo de Motu proprio, certa sciencia, Poder Real, e absoluto, todas as referidas vipte e quatro Condições, e cada huma dellas
em particular, como se de verbo ad verbum aqui fossem insertas, e de_claradas, para que se · cumpt·ão, e guardem inteiramente, como nellas
se contám: E Querendo mais efficazmenle proleteger o mesmo Estabelecimento, pela pública utilidade que delle !ta de resultat·, para animar,
e proc:riover o augmento da Industria Nacional em hum ramo, que sub·
ministra a mat.erJa primeira á mão d~ obra, e procura a sub.sistencia de
muitas familias, que se occuneni neste genero de trabalho; e para estimular o interesse das pessoas, que com mais distinção se empregarem
na cultura das Amoreiras, e na creação do Casulo: Ordeno ao· Presidente do Meu Real Erario, que estabeleça annualmente· quatro premios
de hum conto e seiscentos mil réis cada hum, para se d<lrem pelos rendimentos da Fazenda Real, dois nas Províncias de Traz-os-Montes, . e
Beira e outros dois nas mais Províncias do Reino ás Pessoas, que mostrarem haver, plant.a do de _viveiro maiçn· número de Amorei.ra, que trans·plantadas tenhão fructificado, e que tiverem' verid!db á 'nova Soci'e dade
·maior quantidade de Casulo, que seja produçto da sua lavra; com ~~claração, que nas Provincias de' Traz-C!s-lVIontes, ' e Beii·a serão pr'opo~
·tos os prem,i.os pela .Nova Compànbia, e mis outras Províncias pelôsDe-.putados da Junta do Commercio., ~gridultura, Fa~ricas, e Navegação
. de~tes Re.inos, e séus. Dóminios, , ~p.hindo h umas, e outras · P.r~postas á
Mwha Real Presença pela S,e qettarm de Estaç!o dos Negoc10s da Fazenda.
.
·
Este 'A lvará se ·culripritá tão. inteit•amente'\ como neJie se contém~
não obstante2s quâesquer outras Leis, Ordenações, Alvarás, ou Pl·ovi. sõe~, q ué todas, e lodos ~H'. e i po~· ~e~·ogados, .como • s~e de!les fizesse \espeCJal, e expressa. mençao, sem ai: argo ,da Ordenaçao Livro segundo,
1 1
~ Titulo quadragissinlO qLJarto, ficando aliás em seu vigor.
·
,
~
Pelo que: Ma.n do á Meza do Des~mbargo , d<;> Paço; VresJdenl~l
do Meu Real Erario; · Regedor da Çasa da Supplic(lção j1 Governador da
Relação, e . Casa do Porto; Conselhos da Minha Real Fazend.a, e ' do
Ultramar'; Meza da Consciencia, e Ül'der1s; Senado da Cam~u·a\ · Reil
Junta do Comme.r~io, Agri'cullur~, Fabricas, e Navegação de~es R,-ei- "
nos, e seus Donuruos; e bem ass1m a todos b~ Desembargadores, Corregedores, Juizes, Justiças, e mais Pessoas de Meulil Reinos, e Ser\horios, que assim o cumprão, guarde~n, e 1:1ção inteiramente cumprir, e
guardar, sem dúvida, ou embargo algum. E sou serv.ido que este AÍvará valha como Carta, ainda que qão pas!,le pela Chancellaria, sem en} "
bargo da Ordenação Livro ·segun.dq, Titulo trigesimo nono em contra
rio, posto que seu effi~ito haja dt( durar mais de hum, e muitos an.nos. D<:ido no , Pl}lacio de Queluz , em 6 .de Janeiro ..de 1802. =Com a.
:.Assigpatt!ra do Príncipe R~gente; . ~ a do Minis1rç.

o

Í?.e.9fst. na Sec. de Esf tfos Ne_q. da Faz. a}ol, 11 vers.

do Liv. 1," çle Cart., e 4lv., -e .impr•. na lmp"res. Reg'ia.
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Cond1:r,:óes a que se refer·e o Alvará, e fazem pa-rte do mesmô.

I·

I

Senhor.-- Os Negociantes abaixo assigmidos, em seu nomê, e no dc1s
Províncias de Traz-os-Montes, e Beira, ten:l a honra de rCJii'esentar a
V. A. R. que estando reconhecidos do qu.anto V. A. R. deseja, e promove o restabelecimento, e florecimenlo da Agricultura em geral, e
particularmente das producções, · que minislrão á mão d'obra a maf.eria
pr-imeira; e que, dando saudavcis providencias para se adiantar o ramo
das Sedas nas ditas Províncias, aonüe de tetnpo antigo se cultiva, e
colhe com maior' abundancia, que em alguma outra parte, feli ·vir de
Tu ri rn Professores intelligentes, para ·ensinarem o verdadeiro methodo
de fiação, mrindando fazer na Villa de Cbacim, por conta da Real Fa.·~e.nda, o Moinho p<ua torcer o Organsin, e os diversos lotes de Seda,
H~·ae os Estra~geiros introduz~m para con~timo d~s n0~sas m_él nufacturas:
E · ;)e~i·que, nao obstante as dltas sa~H]avels piiüVl<JencJas, este estabele- .
~i 'l't eh ro .não tem produziào todo o eft'tüto desejado, segundo as R~aes
Intenções de V. A., por falta de meios, que os ditos Professores nun·c~ J~'Uderão obter;· 9nimárão-se a pro pôr a V. A., que elles o tomarão
-sobre· si, o fferecendo-~e a sustental!o em beneficio cominun1 daquellcs
pÓ·vos; e de ~iodo o R~ino; promovendo este ramo de Cultura, e industria, que no seu au g e não só he capaz de ministr~r o consumo p1·eciso,
mas ainda a con.correncia nas Praças Estrangeiras; dig11ando-se V. A.
R. ratificar-Jhes; e IW11ceder-lh e s us seguintes Arti gos, que cons-tituirã0 a bas'e', sobre que dev·e erigit·-se a Sociedade, a q·ue se propõem ,
I. A .Companhia será instituidl:l, e conservada .p elo simples contrato
da SoáeJade, sujeitando-se ·cada hum dos Socios ás continge11cia~ do
·Cerntnercio, e ao direito estabelecido em s·e melhantes na Ord. do Liv .
IV'. T1t. 44 p er tot., ficando subordinada a mesma Companhia á Real
'.l!i:nta do Coalmer,cio, assim como são :.)S mais de igual natureza,
I I. E não sendo possi vel a todos os Socios concorrer ás Sessões; q.u e
a Companhia deve f-a1ier para as precisas Conferencias, e Direcção, serãt> os 1nesmos obrigaoos a com;prometter-se em tres desta Corte, e em
c:>·EJ 1lros tu;>s ·na·s ditas Provincias, entrando sempre nestes ullimos hum
dos Mestres ' Professo11es; debaixo de cuja inspecção se dirigirá a Socjeda·de e·t:rt tudo (!) que diga' 11espeit.o ao seu objecto; e terão os das Provin'"'
-ciils h~:.11ua Caixa com tres chaves, onde devem recolher -se todos os dinheiros, que se .- lhes remetlerem da Caixa Geral desta Cor!~: para as
-compras, é despezas necessarias; e aonde se depositarão jgualmente os dinheiros, que resultarem das vendas dos etfeitos na mesma Província.
Nesta Córte
éstahelecerá a Caixa Geral, igualmente c:oni tres cha·V·es, qíl~ ' terão os ditos tres Soc1os Directores é}qui residentes, aonde se
'delplilsitarão o~ fundos da Sociedade. A a·bertura de ·ambas a-s t:eferidas
Ca-ixas será SB!np-re com assistent ia ,d os t~es; sen qo possível; mas no
caso ~e impe.illimento, trerá JO im.pedido faculdade de comri1elter a ·chavt_,
a pess0a da SYa. con·~.denoi'a· , com tanto, que n·ão faltem todos; pois q.1.1e
hu 1'11 ao menos sêd. ·se'lll p·Jle obdga-do a assistir á mesma abertura.
IIL A C aixa àas Ptoviuc'ia& será sujeita ·é1 Geral desta Corte, a que
dará Contas annualmer.~te pelo d:tbito, .e ct·edito, e nenhunws D e spezas
se abonarão nas rnesmás Contas sem. Ot·dern dos Directores desla Corte ,
precedendo .as precisas _jnfol'mações ·clas Províncias, e a approvação do'
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Conserv;:~uot· da Companhia, quando assim se julga't necessario. Os lo-·
cros ficarão sempre na mesma Caixa Gera!, accumulancló-se ao Cap ital
por .e~paço ,de quatro. annos; find qs os q,ua<es, ou poden1o continuar por
igua·l 111aneira, ou rep arlir-se, como parecer aos interessados; ben_1 entendicJo, que nestes lucros terão parte os Mt·slres P rofessores, como~ se
t-ivessem algumas Acções,. sem ser·e m obrigados a entrar com nenhu:~1 a ;
·e isLo em p remio cla ·s ua !J,abilidade, e serviço a este Reino, nci ensino
de huma Arte (fio interessante ao Comme'rc io, e á Cu !L ura destq Lav_ra.
· lV, O fundo da Caixa Geral será con stituído pe los Socios Fundadores na quantia que julg-arem ser necessaria para todo o traba lho ,: e cps,teamento da mes1na Companhia; pois que se achào ajustados ' a su.stentallo sem limites, segundo o exigir o progresso, e ' :Oorecimento des te
ramo : E o dito fundo S€1rá composto de Ac<(Ões de cem m.il tiéis , ,de
que se darã;o A polices assignadas pela Direcção Geral da Co,~: te.
. V. A en trada de novos Accionistas, depois de estaoeleci·da a Companhia, só terá l ugar, ratificando-se a proposta com votos geraes, -~ ·
llniformes de toda a Sociedade; sendo a d iscrepancia d'e hum só bast~l-\
te par-a a exclusiva;' po_rque niuguem deverá ser obrigado a associa .r -~e
jnviéto, com aguelle que rejei ta a mesrna Sociedade em gera l,
.é.'l\dfl
hum dos seus membro~ .
·
·
VI. A Companhia durar:oí por espaço de doze ann(;s," e aH tes de~Jt:,s
;findos, ningt~em poderá tirar as suas entradas, excejJto se se faltar ;ís
Cohdi<;ões aqui prescriplas, e ratificadas ; supposto se possão transmit~
, ür as ~cções, faze.ndo doação das A polices, ow vendeadoxas como · P~
drõ.es ,de J1uro, pe lo l'lreço do ajuste ~. convenção das Partes, sem se
pr.e cis,a rern outras forma lidarlcs,: qu.e não sej:lo as. Je par par te á ÇompaQhia, para se fazl:!rçm novos · ass~atQs, e declarações·; não sé ~os !ivros respectivos, ' mas ·alé nas A polices; jHtra deverem constÍI!uir titu lo
,dos· novos Ac'cionistas, salvo sei!tp'r e á mesma Companhia o direito .da
prefeliencia sobre qual.guer outro corhprador, e a liberdade da e){qlusiva, es,tipubda
paragr~fo· antecedenl,~; e find~s . os ditos ~oz~\ ~.n~lQS'
j)Odera a Companhia cont.wuar pelos m~rs ql!le <\lUIZ~r, se a..ss.tm o\]ulgar
conv€lnÍe{lte, e V. A H. o Houver por bem. ·
\ ·
- . VII: O objedo pr·in.d p:.d desta Sociedae:le ·consiste em eompra.r ·~Ca. su·lo ao Lavradot', fa~eli.Q fiar, <~ l:o.rce-r pel(!) m'e thodo do Pief!lonl_~, .e
,vender a Seda ~urciJ ~i E:) alé ern rama, se q 1maquirua do Fi ·atorio D.ãp
for bastante ao traoa'l!w de (oda; pi'Octnando ter as Cqmíni~sqes d0s F~.,
br·icante-s de!i te Reino, : e 1da Real Fabrica pel.a manei.ra, que se cdstu.- mão 1p-edir fá Italia; apromptando-lhes os Pell0s, e Tramas com os ,m.esm,o~
·lo tes , tgue .vem ele ,G,e:novu, e : proporcionados, segundo· a,s ·di\jer~a;s 'ql.lé\:J.i daües der estofos por preços 'racion~ Y.eis, Oll inleniores ;is 'meSBi,laS , qe
I
.
•
'(:
., ·.
, ~
.
,,!· {tf!lt•
i ora . . ~
:'Hi.VHJ. ' A Compra do Casulo se rllrá 'pelo ajuste em pl#J'Ia liberd ~~e;,
! Setm ·i•nt e n~ir outra ·co'ateÇ·ão., que• não sej'~r a ' de me lhor .c onvenienc ia, q,l!le
•.es.pon'itarneameute :· obrig·ar:i a0s ; Ctédore!s a preferir 'a Compa1rhia; àind~
rnowoncurs_o de mais Com,pra~óJ'_es r ' e a : preferencja se pode'r á segur~r '\
"já• ddiantat!'do ·dinheiro ·ú.o Lavr'a dor par;a a comt]lra. da folha, quando s..
•ohrig-;u<e· a :->erea:~· c;erta quantidade •Je em é,.ntes, estipu la-da, já animando- o corn, gratificações re <~e s, de war.11ei:~·R, gue·, obteflba · n1ais interes's e, ·
,, ~'-ft1B io . que . lhe·.possa ofl~recer ; qHaJqué· C)lllro Ü<Hhprâ_dor. ·
_
~ ]JC. Suppl1ca a Cornp:lphHl a V1 A. [t . .q;ue.·se D1g·ne conceder,lheo
- ,HS'O 'uas Casas de Fi·a ção, que ·se acharem_c0óslruidas 1por conta da lieal
t,~ac~enda nÇt~ ditas Prov.incias :co.m a::s A lfaiàs i resp,ec. t.i~·as; e a me $ma.
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Co mp nn l1Ía fa1"á por Sl1j êorHnt as mai~; que i!)l'Cú'Ísas fo rem, S'egbndoex}·~ ir ·0. pro g r ~sso <!h ~egGe i·actfíé), CJU•e ~e )úl Üé ''éstender quanto seja pos. sivel~ cun s truir~du <Wrrl o' tenij'ÍI~ 'r'Jovns F ia çõt:~l:l· ·n(I)S sítios, em que ·Se fa""
ça maior -Lav.r.a · do Casu lo,. e haj-a ab:undtar.+c ia. de 1e·nhas, e agoas do r1
•
·
•
rentes.
· X . Em todas as F í<t<..;ões traha} harão as mulhere&, éj1:1e já se achrio
inst.ruidas no t~Ü vo lll e th o1lo , que tem prat iC-ado , 'e as 1 qne forelll apr'e.n1dendo; e ~s ditas F ia(; ões serão reg ul adas 1pe·los Mes~re·s, que tomar~o
a·prendizes, que Jb es sirvào de ~~judanles, e •se formem c'apazes, para.' o's
substituir nas l1Jesmas , úU ou'tras Fiações; e estes ditos aprend·iies p~
dem• ser ernpnegados no t en'lpcr ~e Lnverno ·,na escola do Filatório; e
Casa de dobar a SuJa , para se ins truirem nos conbecini~tnto's l respecti...:
'· v.ós,' ou ern ·qualqu er· outro trü b;;~lh(i}, qué se:ja' I·llil :~ . Hresi\1a Companhia.
·.· XI. E m wdas as CasÇts se na'í ào as tres'·' qu;:li·dades. de Sed·a s: O:rgdnzi?i , · Vrarna; e a que' -se destz'na para Retroz , c0m as suas di vetsas
·graduãc:ões; e ·huma Fiadeim, 'q üe ·fiar ,l'luín a ·:qualidadé; ,fÍi'fo se ~ lllpr€·
g-ará. 'na .fiaçiló' de outra ·; l·~o:r (Ju e :1 va.ri·edNd:e •do ·traballHJ o-bsta á' p.e1;feiL
ção •da mão d' o bra, assi'fn <:JO:mo a ·uniforn:Htlade concorre· pal"é\ ella.' ',..!
X II. A 's Fi nd é iras· se pag·ar'á .se>m pré por LJomal,. púa q6e' n ão a·p.rr.es··
sem indivi·cbmenle ·o ·i.rabalbo· tom 0 fi1n ti.e obterem t.n aior',qu.all'íJ id a de
en1 tempo breve; e os Mes tres ' ze r ã~m'l-tisfeüos Gbnfol"Jne o ajt:is.t.~; flue
a ~:c?m .panhia ffizer com elles.
.·
~
XIH. · De13oi.$ de con dnjd as as • Fi:11~Õt'!S•; • a Inspéc(ção · faiJ·á . entregar
· aos ditos lVJe.stres. as Sedas, 'tjUe dev eíü'IS'eir 1orcidas :nía máqa)ina l· do_. Vr~·atori0, o qtl'al senão pod e rá €m'prega r 1 n'liais que FIO trabalho · da:s ditas
1
· Sedâs perlencerites á .Com pàtihia ; élj ustaroélo " e sla manôhra por · arrat~I,
·q tie·•lhe 'será paga, rGc~be ndc~~se a Soda pel€1 rrlMmo pe:éo, qne S'e~ Jbes
-entrega'l·; sen\ atten ~;:ã o aos d€lsp@rclicios, "'rqhe farã0 por Cionta :dos mesnws · Mestres, os quare s em ra.zã® tlos··dito!>" lespe rdioios serão ·'m ais · COrí11em.Ji> lad®s ' n0 ' pr~ç otla ' rn'ãod' ô bra,
•'; "
·1 •
• •.XIV. As Sedas •ql!l'e sobrarem · das q•ue ptl'derem ser torcid•as no F.i h-.
i'orio~, erq quanto senão con~.trúirern os . Moihhos' 'j')recisos ' para tod-a a
. Lavra, ou se :·veríde!'ão eín 1rama, ou ~e rn!i n<!lÀr'ã'o mane>b.r~H' nos for'i\los
1
~nüg·Üs/ c.0mo melhtvr ' 1?ateoér á 'I nspeeçãb .l' :Bsta ·dev~rá gr!'ldiuar os Pe}los, que se tilVerem feito· riáS ditas máquin~s; pel'a
ensaio,· fará Jis·_tas cotn· os seus ' preçGs, segtlndo as StJla s respectivas graduações; a ·s
quaes seriio remettidas aos Fabrieantes,· e ' Negedün_tes do' Re'iJlO,'''e- á
·Real Fabrica· ·das Sedas estabelecida: nes·ta Cô·r e, que · as · preferirá :ás
Estrangeiras, qüàndo as ig1_Hde-ín, ou e~cedào.'
,
·' iXV_- , Pat-a ~e prómover, e tidi<:Yn~ar ·q· ~árll:o f ek pos9ÍVê'l este' ra'rn·b de
·ÁgJ:i'é!ultma, ~ e • q-ue não soccedac deixar de . s!e ·c'óHlêl' a foiha ' pok· t~llta. cle
·sementt?, cochb j éi teni acwnt'ecídt><>:etn' m ü it'os ' si'tios, a Insp·e cção · f~rá
:cr-éat· f>elos. M'éstriss deb,aixo de regra; s~ m e'ntes suff!cientes ~ pro por'.c;ão
das Ài'nOrél·l\éiS, pa:ra se õbtei·et<n"' ·as l~él'hO'i•.es i q.ual!da·de's . ' e renó'vac;ões
€iras castas; p~là •mistura clas ' Bor;hoJ.értla~ '' tle Hi•versas ter.ras; e se veride- ·
'rá ao Lavrado~ !;}e lo rreço~ g ·ti~ ' sjlhir sêm' ' garYho algum; em beneficio..
rdestâ L<J,vra ~ ·'e ·· ád ' m~sm lj ' ternre su&té'hta{ão ,yj·veiros,' ·das Amoreiras',
J'toscts :elo Pierno'hte, nào· só~ para ··as- f~zer t ranS'j'>'lantú ém ' di.versos· s rtios, Illas·~até· para 'te'!' f&llfár boa,. e em a bundan eia, que se possa ven~let·,'a<? . €::ttiard'br; · el 'Í s t~ n~:s. l:ial'di'os r q•ué fói'em mais proprios', e nã0· pre- .
Jllç.llcar êm a Ós ~l 0:g r~ do1~nos dos· Povos. ·
; c .
· .
··
XVI. Que no que diz respeito
arranjaryento il1te1'Íor, e eGo.nomico
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·da Com 11a•nh·i'a~ respecüvatne t1te ' á .boa o-rdem; C0mpri'ls, ~ Venc.las,,
1J
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Livros, Comrnissarios·, e Caixeiros, f! o mais similhante · se regular:í se-gundo as regras, que prescrever a Inspecqão Geral da Corte, em quem
se tem cornprometlido toda a- SociedaJe; ·e os · Mestr-es serão obrigados
a -,,egubr, as Fiações, e Torcidos pelos methodos adoptadvs em Píemonte, e pelo que a experiencia ensinou sobre elles a tão hab~is, e instrui.:
dos Professores, os quàes descreverão theorica, e pratican1ente as suas
lilil•í;l.nobras, logo que lhes. seja possi.vel, para que sendo ratificadas, e
approV;adas pvr V. A. R., possã@ constituir hum regulamento fixo ainda
j).an~ os te.mpos futuros, á imitaÇão do .Manifesto de Turim de 8 cle Abril
d~· 1724(.

XV H. .

,

I

Atlende~do á g1·a.nde falta de lenhas, que h a nas Prov incias,
e a· s,u a pr,eei-s ão para
est~belecimento das Fiações em grande, espe-~.

o

r.ão os supplicantes que haja de se promov~r a plantação não só dras_ Amore;Íras, mas das 1\'latas, e . Arvf:~res de todo o genertJ , nos, sitios mais
a<:commodados, ou seja pelo Min!st.erio dos Corregedores, 6u das Can~ams, em observ.:mcia dás 0nlenações do Liv. I. Tit.. 58. §.. 46., e l'lt.
~6. §. 26. Extravagante de 30." de Março de 1623 §. 4 ·,. 29 de 'Maió d-e
1633., Oecretos de 23 de Setembro de 1713, e 1.1 tle M:n-ço. de I71.6. ;
çoG~rincJ•o V. A. H.1 ao 'Gomserwadqr .da meJ;ma CQmpanhia, jurisdicçào
pa·r·a .rnouw·vet·· '~ mesrna pJ.a,liltação. erm 0bservaocia .destes Decve.tos.
XY IH. Que ·sl!lscitanJo~se •as r,e.speitn-veis J:'rovidencié\s, qt:~·e se tem ·
dádo, especiaii(Jenle no Decreto de 22 de Janeiro de Hi78, e Le·i, de 2e
ele· Fe:ver.e.i:ro dp l752, ~e pr.<'~ll,JOV.() a Cultul'a das Am.ore•iras, faZ.I'!Fido-se
derrama,, ~ dema·rcaó~o.-se o ·;le;;~~nQ para e~se etf:eito,_ obr~gando ,á dü,a
C:úl_l!J!IItl aS• ca,tnaras~ ~ • partiettl3jf~S·, er e1ntré BSjleS princÍ J'>almeOtté L.<)€).SJ
ben~tiJeil!dos plilr. effeilo dGJs . s.au.tla•veis· Decr.etos de, 8 de Abri.l, ·~ z.a &~
Jwnl~e& do. p~:esente a.nuo ,de.. 180.l, ·fl"t.e man;dé'ío rep~rtir ~s pa·ltli~..S I' pelos
Vi)3inb?sl: e• (f! Ue os La;vraclor~s,, qu-r colhere~n C.as.ulo b.a stan.te
cl;~;
~t:r()teJs· !!le ~edil .em r-ama, . ou dan·J p~ra eirn.a, ou r>lan.ta r·em, ~ ITIQ>
r otras sufHcientes para ~ d'ita Lavra,1 .se~, ão' is~nf,0s . de .pn·g arem d:e-Ua~:r~ 011
da- teamL . oceupada _com t~or u~il , P(l~ntaçãU', ~iza, 1 P~urtªge:O!l ·, Oec~rna,
netn ontro algum tnbat.o1 veJibp,..ou PP.YQ 1 ;,_~:Sst~ nas. 4-lf.<tndegas., ,eQI]ij}O
fóra dellas. Que' o~ q~e laynpjeflJ· h\J,m~ - arr~b~ de S,ed(l. em ram_;l, , ~u tlar:hí pAlia cimá,_ com f_od~... a· [a_rt~;~\lia occup?cJ.~ n.a d-it, G~ll.~ra; s.ejã~\ e:~:
cqso~ c1le Pe-1tas, F1ntas ,_ -I;alhas, S.e,rv;l'~os· , .0tilJpre~l!mos, e· 0 n)·a·ls
·<] ue . pelos Con~e!h~s for ~Jed~du; qpe. nã,Q sejào C0flstqHJ:giJô.s a l·e·v·ar·~{líl
pre.zos,, nem1 d1nhe1ros, nem :as t.u tel:las, ou ctJralel}as, e.xe~ ;)te>, teglt Ir
-mas; nem. a s~rv,ir os Officiosf do Opnselho ~ e qu.e não ejà0 brigadps
ás aposentadorias, nem lhes possãb tomar os i,>àes , ' Vi,nhos; IRo U•p!ns,
Palhas, Ce·vadas, Best,as, Ca-r:ros, flc. partiçi'pando dos p ' i~iJeg\o$ (~ao
cedidos· pela Ord. do l.tiv.. li. Tit. Q$ . aqs F-iJalgJPs p;ara .. os S;e•US> Cas.e 'i.ros, ~ Lavradort~S: E ~i!Ue ,sejã,o. esc;-usgs de lservirco.nt~a . vontaq;~, n::dVJj_
licia de Orde_n.ança, A-u_xi-liau, o_u Pl'ga .; e ,os qH:e· I~VFaren'J bt~s.. ar·r:~ -lilns
d~. sua colhml.a , e dahl para GJma., se,nd.q 1n!'}chilmc9s, . fi .qt!eJlil• flóhin~s.,
e <;a pazes de s.ervir s~m ~1aj~ , hapi.lit,~H{àc Q,s Ççl;rg·os~·d~ R_e,pqbJiGa; e g iJ!I!'
aps. que, forem. j-á nobr.~s-, se a.p cre,s cef!te . .'\- s1u~ , nó_br;::i;a,. f.a~erid,o-1hes
me1:eês. Que toda a Seda se possa ven.<Jer ltvre de . d!f~ltos .; e q,ue tedó
estes pr.ivllcgios se guardem no rigor da Oir.§l . .Li v ' .J U. 'IJit. 5a. _§. _J4',
procedendo-s.e contra os transgressdres, omnq 'eemtra os que qti,ebràfl .ós
privilegios d.os Oesembargadqres, a,•wli.al)d0-se, e ppf!do-se1-em effecüw~
pnllica para tOUÇl ' o referido a rnenciop~da Lei , d.e 20 d'e F~v~reiro de

r:Ha
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Sendo tão manifesta a. utilidade pública, JCesultanle deste es-
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t·abelecirnento até ag·ora. abancl0nado, pelo qual., se pode seguir o aug~
mento da indus-Lri.a nacional, •em hum objecto,. gue ministr.a a subsistencia a muitas famílias, e reduzir n. activo o Comm··e rcio extenw, que
até agora tem sid!J para fóra; já gue os supp1licar.Jies não pedem pri'vilegio .álgum exclusivo, que Jírecta, ou indirectamente constitua monopúlio, ou faça violencia_, ou coacção ao Lav.radnr, .qtJando tem só e·m v is:ta promover este estabelecimento pelos meios mais suaves, e aquelles a
que naturalmente convida o interesse, e a conveniencia: espe1·ão que
V. A. R. se Digne conferir-lhes, e . aos. seus Caixeirüs, e Feitores os ~ri
vilegios <do tabaco; que os Capitalístaa se r·e putem 1 nobres, para sem
outra habilitaçãG poderem l'lenadmittídos aos empregos hon0rificos, com
ta.nlo que·.não e:8J·ercitefn officios incornpetiveis com 'e1Jes: te· que aos ac 7
tuaes fundadores se di!!ne ·v. A. R. conceder-lhes .a mercê d·@ habito de
Cbri,stJ'o, logo que tiv.~rem .entrado ~o'm swas A~ções na Caixa Geral;
Gom ·a fácwldacffi l de poderem renu.nciar· eq1 quem lhe pare:cer·, sem se
fazer necessario para se• ·e xpedirem as ordens outra form'à.lidade, q_ue
não. seja a de se il presentareu) as cer hidões .r especli vas, paTa ,se verificarem as GÍrcumstancias, que• req ue.c a sobredita mercê . .EJ os actuaes
fu·rída<dores se . r.epqtar,ão s6rnente 0s abaixo ass·i go1ados, e os que entra• '
rem á·té ao 'firn de Ju.nh@ de 1802. .
·r 1
''
XX. Que os fundos resultàrites das ditas~ Acções sejão .inteiramenl~
p.ri~· ilegia_<dos para jámais p0derem: ser chstndu;idó~ para ~lgum ou'tro objecto1 que' não seja o da .respectiva negociação•; e que nem ainda em
Cl\SQ de guerra se possão exig.ir em todo, ou . érn parte; ficando os Capitralistas sujei,los :sómenle á eonti:rngencia dos casos imprevistos, . e que não
,]JÓde precaver a pruderúúa hümana: .-E isto, ailém1 dos outros privileg·ios
concedidos pelas Leis ~s Fabricas de Seda desles Reinos, que lha serão
applícados em' todo o se'u vigor.
' r.
.l
''
.
. XXI. Que V. A. R. se Digne ' nom~aJ·-Ihes par'a<Conserv::}dor da rnes ..
ma Companhia o Dout(i)r José ; Aqtonio ,d e ·S(á ; Desembargador da Casa
da Supplicação,··e Superintendente Geral d <\ Dêci'ma da Corte e Reino;
em attenção aos bons• eonhecimentos, que· tem na tnaleria das Sedas;
adquiridos no tempo, que servio .rra CÓrilarGá·' 'de Moncorv<i>, aonde ha
a maior abunda.ncia desta Lavra; podendo~~ ~l'irigír qrdens aos Magistta•
dos .-da sua esc6·llba nas ,. ditas .Provinc.i'as,• que' Jserão obrigados ao seu cumprimento, de que apre.sentarão certidão do corrente - nas estações respeetiva~, ' assim cemo' praticão pel<~ expediente da Decima :. Dignando-se
V. A. R. conferir ao mesmo Conservador a .Jurisdicção prescripta no~
Capitulas 8, I o, e li da extincta Companhia de Pernambuco, e na
Condição 4.• da das Reaes Pescarias do Algarve; que excercitará em tudo o que for applicavel, e compatível com o instituto . da mesma Sacie.dade, segundo ~s Condições acill)a propostas. E as Direcçôes serão obri- .
gadas a dar-lhe conta do estado, e progresso deste estabelecimento pa.r~a pr0mover . tudo, o que for. em se.u beneficio, ficando ex ti neta .q ualquer
oult'a Juri•sclicção concedida, quando se . intent'ou' fu•ndar. no prinoipi0 o
mesmo estabelecimento por administraç~o pública, de que não resultou
o effeito deseja~o•. ·, .
, :
. ·
, ·.,
· ·
, ,.,
·
·
XXJI. Q sobt'edito Conser.vad<?r tera lntendencia na •·plantação das
Amoreiras 1 e en'l ·tud0 o que Jfor rélativo á cCmltnra' da Seda, promovendo O seu adianl1amento, , removen~o O qli!e )he· p.ossa obst~li directa, IO.U
indirectamente, acautelando as fraudes, e colaibindo' até o's abusos ? que
achar terem-se jntroduzido pe.los tratantes deste genero em prejuis0 do
creaclor: .F_'<;~ní. cpr~·eiç.ão pes$oal n este es~abe!eoitntjnto, quando lhe seja

.?
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possi v el, e a corn'm etLerá aos · Magistrádos respec~i vos com os artigos,
qu\3 lhe parecerem nece$sarios á imitaÇão das Providencias dadas para
as Fé!bricas de Pannos destes Reinos no Reg-ii11~nto de 7. de Janeiro de
.1\390, Cap,. 96; a. fim de se acautelar que prevariq\}e, e se falsifique a
m~o d'obnn, e cohibir tudo o que po~sa obst.ar á sua pureza., e á con·
S'ervaç;ão, e progresso clo mesm0 Estabelecimento.
·
.
XX li I. Que esta Companhia se Üenomine: Real CompanMado No.,.
vo Estabelecimen~o pam as Fz.ações, e Torádo das -Bedas, e que possa
authentjcar os seus papeis com A r mas, que tenhão a Figura de Pam~
philio, Filho do Platis, que se diz ser Inventor da Arte de m~nobrat· a
Seda na Jlba de Coz, com a Epígrafe c'ircul~r: No tempo da FeUz Re.:.
_qencia, para memoria de dever ;:t Nação a V. A. R .. entre tantas, esta
1um i nos a pr~>Videncia.
XXI V. Finalmente que a dita Compal'l·h ia faça funqir Meclalha's de
prata, que tenhão de hurqa parte a mesma figura . de Pamphilio .coth a
di~a Epígrafe, e da outra as Armas Reae~ eom a Letra: Ern premio
do A!l~r·eâmento; que est~s Medalhas sej~o distribuídas pelos Lav.rado.,.
res que mostrarem ter feito crescer ~ Lavra da Seda, e a cultura das
A mol'eiras; 'pelas Fiacleiras, que se disLinguiu'em na pQreza da FtiaÇão;
e por aquelles, que se reputarem benemeritos em <!JUalquer dos objectos
deste eslabe;Ieciinento.
a. so.li>redita distrlbuição.sedac<:>mpanhada com
hum Ooeume,nto passado p.ela Direcçào Gera~ da Corte, ~m que se ile- ·
çlare a razão do premio; e o merecimento do premio;. tendo pr~cedi~
do as informações respeetivas, e a approvação do ·Cqnserwadot• da mesma Companhia: e esta se ajustará sobre as. eircumstancias; em que te ..
rá· lugar o sobredito premio, é o valor real, que devem ter as mesmas
Medalhas.
·
Que V. A. R. seja Servido confirmar. a dita Sociedade\ eom t0dj:l•s
.ris preeminencias, co.l'ldi~õ.es, ~ m-rrcês acima propostas, e com . as fir'
mezaS), e validades necessarjas para su~ seguraflça.
Lisboa I ü de Dezem bl'O d<~ 18,0 I. = J€lcinto Fernandes • Bandeír

E?

1

•

·

,

Ta. =Joáp Antonio Lopes Fernq\ndes. =Joaquim Pe1·úra de< \~zmei
dÇt. = Gasp,ar ·Pessoq, Tav(l.res. = Ç(l.r'tos Francisco
Prégo. = Jg ~o da
1
Silva Mendes. =Antonio José Ferreira.
·

Forão por mim rubricadas as oito folhas; e , 'ÍFlte e quatro ·~on ...
'
\
,
J.>~Ja~ip de Queluz er.n 6
Janeiro de 1802. ' , D. 'l;lodrigo ~e

djç9~s nellas contheudas.

So'l;lsa Coutznlw.

·
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Parade·m~is
prom pla e:&ecução do ~lilU Rel:,ll Decr~to de .
de De. ~ ~~ ..
mil oitocentos e hum, q11e manda commutar
pef.la de

·b110.

'~j)erpetuas ou temporé\rias,

'o que

d(l)ze

sr deve. enten,der tambein
Jlla

Gal,~s

de Oalceta~
a todos os prezas, exceptuando sómente alguns crimes pela sua alroc
dade, e. ®S que forem · nec·e ssarios p·atia o embarque da Náo da India ~
oomo se comprehemdem no mesmo. Real Decreto não só os senteneiadds
exis.~entes, seja qual for à ·pena em qtíe se aonarem oaroderrÍnados, ou
·ainda commuh•uJos· da pena . ultima .tendo sido esta perdo'ada, mas tambem se com pre};u~.ndem, os qu~. -esp-vere.ni por senlencíar? e forem e~
trando nas Uac.le as, pam despeJo. àas mesm;ts; sen~o. por Isso ncoessar10
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l1úrri maior n6tn1er-o lil·e< R'elátolfes. · $ow Servido- canceder· faculdad-e ao
1\-'Jla·rquet ·Regeclor, para nomeai ror c~ll~miss'ão, em quanto duratern as
J'll'esen{es' é}rettmst•an'ei·as, aleli1 _d>os· Cotrégedores • cJo Crime os tl1Ús Juizes qt:re -·FreJ'l'l' lhe parecer\ como S'e pratiMti porDécteio de dois de l\1ar.- Çél' tJoc refer•ido ·•anfl'a·,· sem emL1a:rgo de , quaesqu·er 'l!lispos·i ções em M'nt.rario1: O ~hjtlqúez ,Reg-ed<?r o1 tenha· ass·im· entJémlido, e faça ei!ecotat, Pa'l~dcio" "~~- Q·tJ1é~uz aós ·,~ 'IM'~ Jaru~·i'Pd , âe rao2,c.=: Con~ a R11brh~a d:0 Pria •
t:!ipe· 'l~egente .
.,
· ') ;·
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(,ldênd& 'e1tlltra.r 'en1 dÓtDida~ à v·~~<Ja:cl!~ir.a.o i•iilt'eÍ.l}igéN~ia: do.:ID:eot@.tcr de i z.
'fiJÍe Dezetnbra · de· I l!liO li' p€lo (,jU~Il~ F u.i Ser v.i,cJlG>~'<fo·mmu.tráif em Gal.é's pe·rpém;ás(r élu t&fil'l·p>:01liwt·i·M} oi ca·~ti.g-oJ d€ls réos, q•Uie1 d:eVloo . set:~ Jll!•l•ga~os,: ~:t ' ti.t1ali }l.elds ·MiF1 Í'S·~l'€l:f d;a1 G;asa -.~da .• SiJ'flf~l,icaÇJãq,.v )?Ísto~ I}Ue•fll!}llé se , nãd dg- _
da>tt-11>, quaes s~Ql {tS · €'PiEu~st enor·nl~ssi•n1•0sr, ·q!l~ M:ah:d:ei ei:Xoe:p.hJil.Ç da
ge·ill'eflâ>Hdade dM:ftléltl<t diSJp@SÍlção;• pa.va! fittare:r.nJse,tppr.e st,:f.eiltos: ~íd.ljlllpo:
S'Í'C:(il& clrt- pena . d.e morte~ · e. ~ 11la6; sélndo daolVJinhar tl{eràl. I ;mltenqã<&, qw~(} .
·J'ló1'. h-um-a pié&at!l-e' n)~} teFlJtendida se. j u.J.guem' com Jí>lie'menwidos na<q.uella
:<Híip:ta t C€l'O'Hlll.l: la·~ãt>, · to~l(i)S ()S ~e.r.iroes,. ·! cl!lja a.trooid:ade 'éJX<i>ge hwma, pelna1
fi•ttv(t>-dtei6wad<í it- .stla g·M•vicl'a.d@! !q.t<t:é s-etlV;im:dq -eilfel. castigo ·aoS>'d wH.nquémr•tes·, possã.o: c;:(l)ln,ibit: a ln'H~~iplididad.é td:e marlfeitores\ <ifUe con1t.inuã:o ·a p€·11~tulr.ba4t a segura-n~'à e tmnqü:illidade ~ci0s Meus:di~is Vassall@s :- S~:iw SexvJ.étb ·l:l0clarar, tq.ue a 'sobtleilltit.a clo. mJn'lillação 'não . te.t:á hMgar n~{)IS €lttirn,es
·fl:OS' 't'ótrb@S. DeiÍIWs. nas ruas·· <í11e.sta· Capitali;"e' seus; sbbur•h.ios, e· estrada.s
@e' ·Me'l!l1S' Rel:nos, nas nHD'i'l.es·, e fl!lrtoS> em C?Sas plliaticadbs. com Vli€>1-e,rf'e·~â"'; e clli;s.pat~"a'JHl<il'-S(ill. armas cle fogo; ou . cm.ntra ; Qanrua,g,ens, QU ou,bJios
qttádsq.Niér {(!\~e•liotosl ;- ouj.a· qualidade .aggiTav.anle: os ,fez' sBge1to·s. á!S.l sua·dra~h~ I;! t:J'rli>·vi'(}~·n· ges cl~sp<1>'sirct0.e& tdlas mestn.ast .Lejs,, a fi tn' d1e, q·iJe,·em todbs
·e:ill-es ·s~ ~~iítij)porfha a pena cle.lllllonte, q•me' oeJilfts •Se• aGha ·ti>·rdenadat; \\ist~
"ljl!l& a 'â t.td'éÍdaqe de&tes. GliÍme·s e.xige h:l!l·n;· .ea·sti:g:o; SeVéil lO, € ai!Jsoiuta,.
·· 'tl'!entli tJ-e'é>essario, pâiv~ cons,e rv·âr ill~.esa a tran.qniil.!·idade púMicar, a a.
segtFrauE(·a( dl(!}s M€us fi·~i~s ..V asswl1os . Para . e1ffeito de fazer ma.)s aHendi• Ve'Í1S' ' ~s-ta-s p.ro,wideneia·s ; e1 que pro:du.zão.l1utn sou.draV,el. temoF mos Jíliráos,
·e pet;'~e'I'SOS. pe·l''tt.lrba·do,res @lal l h'<mquillidad~ púbJiea, Ordl'3n91 que. se pt~q ...
·cecl:a- logo a jt:tl.gav teJdos os roos de.iidos na$'Cadêas, € ' qu.e!s:e fa:ção.fúlo:i.Jt-:'1)ta-tflle·n-~e· el(.®cutar as penas.,. que segruríclo as, Leis J.hes foFem, a:p;plicad'q,s '
· pe~às s;e'a fenças que ' se pr.on•cr.nciare-m. (.) Marqu'e~ Regerl:Or Q tenhà\ ~·~
·si me eR.t;e<ndi.cll~, e faca e~eeutar 1 mâ!<tl· obsta a ~e.. quaesq üer.·J:~eist , e 01.1-derts' -am eop t11~r'i,o,,. .q ~e: to !!las Hei por .c lmogadas Jlla"ra e.s:Le,< E.{tfe;i.t'o'.. Pala-,
·e.iid · ~~e- Ql!!·e'lu.z, em l 'J! de .Jan:e.;r.tk de 1 ao2. ~Com à. _Rtwbric:al G.o ·Póncir~-

·pe Rege.nte.

'

1

DoM

JoÃ~

f I

,.

Po·R ~~A Ç.~

l

•

tl~ o~oi~i?ri.rid 19 e R;ge~t~ d·~ r<>;.tu·-

· ~·al e dos .Alga·rv·e.s, d!'a~uem:, e clt'aléfl1 mar, e·ru Afr.iqa- de Gu>iné e da

.

B

lO

f90C)
. COJ
~

Conq'ui sta ·, ~Na ~~~gáQ~P ,_, 'C;oü1&1~Yó-Ío ·d~ .~E fiJj \il'püt; ,\J.~)rfl bl~ ,· 1 (1(c,; I'~ ia ·, ~
ua lndí a, é tc : ~4aÇ~ sàbe.r_,-,a'ps ~G .l.\l,e · ~~a.ta1 l\'Iirth~ n~ar;t& çl~·~if Y'i~·en,1 :l-'. Que
Tendo determmado .estabe ll:)-cer .. httt:ua .Consltlt.!lq,.ão 1JMiJJ I1tar·. pat~a ..o M .: u
Exercito , qll e haja d , fi~ar l;l,wn P lah.ç> de ,_Diseiplina, e P«i>J,iáa. un,i(9-r.r
me . para f.od ~1 s _a·~ lY_tlp,h·p.s,, \fi? pqs ,,t ~ GH~ · ,si !Pil h4n 4emffn ~e b,qj;, ,çl~ '; l(:Ú19:;
d,u· sob r~ PI'I:I'!CI p.I,QS r~c:~s.tllill<%GIO:PS I rielqs , Üie]hqr~~~ l.;as,~.I ,~Pt ~~~ 11\ ,L.b·édl'la., GPm.o ap'e la pr·á t)ca, ~h.tJilil •system;:,t T:l=lg.uJ.a n .~~ .A.;t_t.h,lU1he t·t1a 1;. E j,q.ye .se.nçl.O;:;~À~
eonstante, e demo~ s trado, gue para. él perfeita , e completfl · ex~~u.çt1<'?
<las D isposições , · e P)·ovidel'l_cias; qüe'· para a:g,ue'lle effeito Tenho dado,
convém essencialmente, lque a!! .diffe rentes Repat·tições relativas ao Mell
Real Exercito, assim Milita-res, como Civís, sejão dirigidas e administradas de maneira tal', que fiqu-em ·ten.do . enlre si ~uma necessaria ·, e
'bem ·entendida connexão, e uniformid ade: Considerando que a Reparti_ção do ~ r~enal Real do Exercito, ·Fundições, e Oflicinas dos I ostru,rnentos BeiiiéQs he,yela e;JÍlall)t:ez.a. ·~ós ~objedos; .e trabalhpsh 1que,'J.he .. cornpel((m ,! •.a· que tljl.a}$JO~c:essilla ~ ~re hurnla Ifír.écqão; tl lle-;s e ja;. a:p,propr~a(,i~a
não só :ao, sr~tf:lma ·,f<~e fó.rgary~S(\'ÇàQ 1\illita·t!~ .J:j~i. e Me r>ro~OI?OO es~abtd.eP,er,
mas ·tam bem' •an.nlo g·a ?~ e.·i~ ul<U1'~o . p0~ss i'V.el J[OJ', o::óMo~·nHiJ a0,,systema.geral:
<que 'fen !Jo , e:sl.a be:le.é.í!J · IJi'flr~ ,,a Ad·rpi nistJação 'da l,Vl i líJihr~ ~e ai Fa:.;:enda,
e espe€)almente a'o,rJpaJ tircu•lar ·.que ~Lii s ~Í',\!Ído crear. part,l a Reparti~ão
<lo Arse9al ·•c!a Ma;rin.hh ,'péJol A. Lya rá de tlleSJ d~e J·pnho ,de mil ,setecenL0s
nbv,entã · e trea1; e ;p,ela . Cada 1 de Lei de \5 in t·e· e ~e.~s d.e 0utu'bro . d-e ini,l
setecentos nov-~n.ta • e seis,·te A l,var4 .de 'Reg.irnenfto do :mesmo· .d ia, . ç_ 1an 7
no,, cujas· providen:t_es D'í!S pósj.Ções reg·:Uláí-ãó ·tão con :~~ e.oientemente n.a-.
quella Repartição ~ Admihis.tr.ação ~cl.'a Mihhh 1 ~ea l Fazénda, .e fiz~rão
t ão manisfestas e, .seris:iweis ms1 v4nta·geós; le •r.util:i.Jlades, ,d,e lla resul~tán.~es
~m no.ta·yel be,!te'fi6i.o tdnLrne.siçw ..R.e aLFazentda, e f!,0 l\ÍI<=tu - ~e&! · SJ:lrvi·çp1,
como 1a .1experieihaia m tem; mofJ:tlMdo ·: ;E. colmsideran,do dgu·dn1erüe , que ~:;;
Providencias< Jhovis!,~paes, ': que!
dli_l.ferentes tempos. s~ de~:ão,. ~ssim
para regu lan •a Adm1 m ~ tdçao do ArsenahlReal do Meu l!:K~rc ilto ,. co,mo
para • coBcil.ia;r ·~s fi:eq ue~t.es ~o o t.estaçõ~_s' ·, r_que ~!n _. gr_a.M~ ·.d~triin~n1tq ,de
Me.u R:ead · ~et·v; JÇCíH'se . excJ,tllv.aor .sQ;bre~ ilirn~1tie·si ,(!l~ ".1llri~dJcçpes,, 1naq ~he.
-gárãor ~ · r~m?t€n.ds serios , :'e, au·~t~tJ ~,v eis ltÍIDC~lil~ eni€n~es, que ai~B~a ex:is·~ein , e. dt'"trli:l'n~enüJ se: l re~JeJhem•.: I,Q u~re~do .faze~· \cessar e(>tes §l'j.l,eS Jnconveme~tes ,· e . coJJfi.J.cr.:~usJ d€ .~ urí ~ dlC'Ça~,, _medJ~nte ,o: estab(jl·le,cu~ ento
de .m?m bem entendi~o · rsyst~~na de Adnun~s. tra:ç@.o ::: Milll po ·. be.m, f}~So~
~~rv~do erea.r, par<~' es.te~· ~#JIL!f.i} uma· .J•u?la , d~ Fazevd.a1, ,ue El,e v-\<'1\ a
"<hgnnJade \ de rn biu :ra ll 'l.~~eglo,. qJ..te \ 8~1; In t1Ll!ll:ara.: Real J~ntm. da F'_Çt%en. ·da• dx:>S' Arrse'Jf!.a'Bs 1do Ji;xe·rcito,,. e 11uUJa: Conlado ria oo:mp:\ <~e pü minqçà,o {le
rCmúai{@ria:Idos! Adenaes · oo Ex):rcito ~ Fundiçóes, Pr6Ç4f:·~ 4rrma~ens, ·
-P,abrioa ' da·: rPolvo?Tl ; ~e jPçtrr;çhos de Guer.ra.: c1E determ ibo;· q we á,_ 1\{e(ill
·~un,~.a fl~ _;f??"a zen da:·~~·o.s:,A't:.~~~~.~~s~ d0 .E~e r~ci!.0~ h;aja dé o0?J~eti ~ ·e ~ h.ls}x:a

rnt

I

· rywn~e I!Js JO\~p;p•ro-v~~l'or~a•r.~~·r.J.:tos~- d~· · ~·rs.e n~J ,do R~al E'~eT,Cit'Q,r;' a A~II:l'HJ·I~
·trayao, ··é• Execu·qaot de • todos "os traba.lhos, que Eu for $er~ ·Jdo n~~ ndar
fazer no ~.~· se~1 ~ 1 R~a L .. do .E~erc ito. Officina~, e LaboraLorios delle· d~1pendei:Hesl' · 1 ~' Jgmdtil1en te·' hos<~ das .Praças; · e F ortalezas de Guerra, que
sujei to : á D írecção, e Inspecção da mesmá Ju,nta :. E Sou outrosim S,ervido, que haja de pertence t· á mesma Junla a Inspecção ·da Heal l\~ 
brica J a Polvora de Barcm~ena ,1'tla Real .:.Fabrica do ra!ino do Salitre, ·
sita êm A Jean tara, da N itreira àe Braço de Prata, e das mais, que
h ou verem de ·estabelecer-se, da Eabrica <le . Carvoarias das Ri! v-?S, e
'. ·,A:r,rr-(a?'ensll_da~'C"1 Jla) · dà d.Ylú't['ra:,' 'B:êífoll.ils , Va1-fdni10so', ' cujas 1ntJ ressi-tnI e$
tFla:bri OélS. j iG::O.nstí.Lu indo . J'le:! la * sua ·irri\. porta1úiia
··hum do's ·princ,i1;,
naes
\
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ohjectos da . .Minha particular altenção, hão de expe1·irnent.ar hum nota
v e l melhóramento, medían ~e a s provide nci as , que Me Proponho dar,
assim para regular ã economia ·dos séus trnbalhos, como para aperfeiçoar a qualidade dos g-eneros, que nellas se manufacl·urão: e as dispo.,
sicões, que para ~sle effeito For servido dar, deverão ser consideradâ~
peja· Real JuFJLa, . como p·a rte :integr·ant.e do J{egímenlo, q1:1e Eu : hoHV-er
1
de dar á. mesma Real' Jt!mta.
'
·
. Se.r á com posLa a Real J twta · da Fa~enda, dos Arsena'e s do Exe:r, cito , de hul'b P.res1"d.ente, e de cinc0 •Deputad0s ,: e ha·ve;·:i j>arà ·o €jtifl'€d-ie,pte da mesma :J nnt.a hum Secretario, e 1hà"Ís Officiaes necessarios.
A' ·Contad01·ia dos ' Ar·sehaes ,do Exereilo, Fundí·ções, Ptaçns,
Armazehs, ·Fa.bri>Cas de PGh'ora', e ·P etrechos ··d e Guerra, Sot.i Setvido
co~fiar a Anecada(:ào dos Ge ner~s, e 1EscritunH(ào da Rec·eit~, ~e Des..:
pez.a ·dos ArsreJa:es~ · Fundí~0es, Pràça-s , ' A rmaiens., Fabricas de Poi
vot·a, e Petr.ec-h.os de Gut?rra; 'na fórma, e com a reg·ttla'ridad-e, qae Eu
F'or Servidq determim:~r pelo Regimen.to, qLfe Eu houver por bem de
ordemar para a clire~ção da mesma Contador~a; ·e Jogo .q ue es·ta for estabelecida, fic<lrão subordinad as a ella todas ' as mais Reparüções, na
parte que res.peit.a á A.rrecad;a,ção, 'e Esbrituração da Receita, e ' Oéspeza .dos generos, que a cada huína de! las pertencer·; e para ·que J'ltlSSa
hav,e.r hur.na .coGveniente uniformidade na Es·críturação destas differeiH-e·s
Repartições, ser..õ'fo obrigados os Escritumrios de cada huma: dellas a Sa·
gui.r .o meLhodO, e arranjamento·, que se praticar na Ccintaclori'a.
.
Consistirá a:.Contadoria •em hum Contador, · hl!lin ,primei11o 1Escdiurario, dois segundos, odoís terceiros Escriturarios) dois Fratíóal]ltes,
e hl!llffi .P0r.1eiro.
, E queren.do que á Beal .JllTJia da Fazenda dos Arsênaes· dó E);er.dto, e Contadoria, que Sou SérvidCJ crear, í1qu.e r,erlencerldo toda a
j~ujsdição , •<que Ugi po-r bem ê<.HJferir-lhês pelo Begí·r~ént,o, que q'enbb
de:flerminaclo dar.]hes, 'pelo 'qual ficará 'eXtin,cta ttJda, e fJ•ualqtlet'..otH't·a
jurisclicçãQ no :tV]eu Arsenal Real, e Repartições a ·elle twid'as :·
· Mamdo •ao Pr'esid€mt.e <!!@ 1VI-el!l Rea 'l •Erario; .Meíà tio DesertJhfif ..
go do Paço; Conse'HJ@ de · Guerra ; e .da Mi·nh_a Real FHzendn; JJJtHa ·dus
'I'res Estados; Mar.ec'haes d(i)s . Meus Exercit.0s; Gove.roàdot, e .Cé1pitão ·
General d0 Rei111.@ d.0 Algat~e ; ~Generaes, Govetnado·rês d;!s Al' tfl~s, e
d~ Praças, e Commandantes interinos · das P.rov~ncias; â todos os T,•ibu•l'la_es, Mag·istrado~, é mais Pessoas·, a quem haja Gle per-tet.Jcel' o éd ~
nhecimento desta Carta de .· Lei, que á cumprão, e guarde1~1, e fação
cumprir, e guardar tão il_lteiramente, como nella se ·C"onlém, n[o obstantes quaesqner Leit;, Atvarás, Regimentos, Decrews, QÚ, Ordens
e!D contrario, •porque todas e todos f[ei per bem derogar pa·ra este ef-'"
feito sómerole, como se <ilelles fizess·e individual, e expressa ··m e·n<{ào. E
esta valérá cemo Carta pa,ssada pela Chancellaria, aindaAjue por ella n!i·o
ha de passar, e que seu effeit<D hnja cle durar ·mais de hum anno, sem
émbia,rg·o das .Ordenações em contra.r<Í0; registande-se em 'todos os lugares, ·onde se coslumã.o registar si~~thanles Cartas, e mandando-se Cl Original · para a \f.@lrre d.o TÕrnbo. Dad<t no Pf1lacio de Quel~z " aos 12 de Janeüo de 18'02. =Com. a A-s signattna do Pd.ncipe Regenle, e a do Ministro.
1
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de ~ Es.t. dos Ne,q .. Bstrmrq. e &b ·Oue1·rano· Li11. · .1." d(JJS Cartas,, Leis, e Alvarás, a fol. 37.
, ,
v ers. , e lrnpresso na Impressão R P-gia. 1 ,
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.Eu O :PRJ,NCIPE. REGENTE Faço

;~;-te ,AK~rá

saber aos que,
det.
Regimento. viúirn, ·que tendo'-Me sido presentes os graves; e mui con-:_,
sefJuenJes prej11izos, que na repartição d@s Arsenaes Reaes doJ'i:xercito, '
}i'unoiç0es de Atfilheria, e 1Laboralorios dos Instrumen-Ws B~llicos, s0f~
fri-a ·'O Meu - Real Serviço, e Fazenda, assim peJa falta t~t.al cle hU,m ·sys.- ~.
tema de atlminislração,. e -econo,mia; como pela earencra de h uma es- .
-cr.i-túr~ção, -e co1·n patibilidad·e ··clara, _ exaota, e methoclica, circurnstan- .
·cias q _u e não se encontrão na _que se formalizava no Almoxarifad,o , como1
;se ·re:coriheceo pelas inte:rrupções, e irregularidades, que se manifestá-;
rão _pela 'insp'eção dos livros alli existentes, sendó, entre outras desta-s
· irr.eg.~,~laridades, hürna das mais notaveis a d,e se haver form,Alizado nquel-.
']<\ escriip-tma<(ào, sem que sé t'ivesse procedido a h1:1m inventario for.mal )
'<}os -gerieros·, ,. e e(feiLo, existentes nos differentes Armazens ;_ a que sÓ-l
mente ·agora se· proced.eo em ..observallcia do Decreto de .dezesete de A
gosto 'dó é'ltln6 de mil , oitocenlqs .e hum, em que assim o Determinei:·Quêrer'lllo pois occoner . com prom pias, e efficazes providencias a es~est
graves incov.enientes, , mediante o est.abel_ecimento '. de hum systerna de
·é Hliliinistraçào regular, e uniforme: Fui Servido crear pela Carla deLe~
na dal<! de hoje, huma Ju,nla da · Rfi:l::tf Fq.zenda para a administração
d~ll ·a- ..Íla ·repArtição do A rsen~l Real do Exercito, e . uas mAis re,parti
çdes, -que .Fui Servido unir; e reommelter· á inspecção, ~ d'irecção .da_,.
mesq]a Junta; e igu~lmenle hurpa Gon.ladoria para a arrecadação, e ,
corripatibilidade da mesma Reàl ~f a~end:l; e convind~ que t.anto à mes~
ma · Heal Junta, como a Contador:~<~ tenhao hum especHll regtmeol_o, qu€j
lhes prescreva t1s suás réspecliv, s obrigações, e intendencias: Te-n1dó
Eu' em - vista qu~-nto importa a6 bem do Meu Real Serviço, que ,f>e man,tenha huma con1pelenle unidade ~1. e uniformidade, nos systemAs\~cle ad,..
AJini~tração da Minha Real Faze.n Ja nas differenles repar-tições, e que,
ella se acha dividida: Sou Servido que o Alvará do regimento, qu Dei'
á Minha Heal Junta da · Fazenda da Mar-i nha em seis de:Outubro d~ an ·
no de. mil setecentos noven~a. e,seis, ~ que o Alvará cia .crea~ão da qo~:...
tadona dos- Armazes de Gtpne ,' ~ndJ,a, e Armadas haJão de constltu~ r)
a base do regimento da Real Jun~a ·~da Fazenda do .Exercito, e da CoA-:
tadoria ;_ e tendo-se .demonst,·ado j)ela experienci?- as muito al:tendiveis.
vanla·g·el]s, c1ue tem rt{~ultado em beneficio do Meu R~al1 $eJ}viço, de
hu 'm tão bem entendido systeina de Fazenda, Mando, ê . Ot·àeno, qu~
elle __ se observ~ na fórrna ~:n q·ue vai disposto, e prescripto nos caph
tu los seguintes, com as nddições que Me parecêrão conveniente~, atteriJendo á diffi~renÇa ,que exis<te entre hum, 'e outro serviço.
1\
1
l. A Jtinta da Reai .Fázenda será composta de _hum Presidente, ·.que
setâ q Ministro, e· Secretario de estado dos Negocias Estrangeiros e da ·
Guena ·, e cinco Deputado·s; em (1 ue s,e rão comprehendiJ(i)s o I!lten.de\ te _dos Armazens, OlJ -queni as súps vezes fizer ·, o Inspect.or das Offict
nas, o Contador, e o Fiscal da ]rinha Real Fazenda nesta repartição.
li. Haverá mais huHl Secretario, dojs Officiaes da Secretaria, hum
Porteíró 'da Junta, e hpm ContínuD, para cujos empregos serão perferidos os Officiaes do .ArsenaL
IH . A Junta se fad 'na cása · immediala ·á Contadoria, c nella se

13
;)ju.nfar.Jo .o P•residente.,' Depu la dos; e m_a is Officiaes sohl·~dit9s iodas as _
lÚdes.., dGs dias, , q-ue não forem _dt; g11a-rda,- ·e .estarão). n.a ~dJta casa aquel-',
Jas horas, que o Pres·idente entend-er serem nece@sanas par.a o-despacho 1-.
e entrarão (~O prir•r1eiro de· Üul\tbr-0 até ao fim_ de3Marçoás tres hora~,
..
e do primeiro de Abril até aQ. ultimo 1de ~dernbto ás q~:.~9tr,o hgr.a s; e não ,
se ac-hando ,o, Presidente no / Tribunal ás ditas horas, . e~lqtl-.do {.presente$
tres ' beputadós se princípiará· lóg:o o clesràebú ; orcl:inad·o -~ ' t::tetido ~~~
gum Depntatfo ne·gocio~ .a que ~LCud;a, , pedirá licença ao Pres.J dente para: Jstthü•. da .J~nta; quando a 'e lla não. pCJssa ir, se_ man(tará escu-sa~:- ·.
r .
IV: Assentar-se =hão· o Presidente na c~he<?ei.ra d.~ meza ~m huma éa-:- -··
cleira de espaldar de veluôo ca&'tm6zim, e os Députados em1 bancos tam- ,-_1
be,L111 .dle espaldar. forrmdu~, dê couro: N@ prirneiror.tugar da ~ dir~.i~a s·e se-~
ta;M•·Jo ~ De.pmti'don;lue•, Eu -ft~r sN.v-ido nomear; e ·q.I!.M~ ~>ervi~áAe Vice-J?r.e-. ·.
siden~e; . no primeiro ·?~ _esfjuerda o Intendente, ou quem su~'_s Y~e~es. fi;'\·:·
zer; . no ·segundo· da .diTella o 1As·pelo:r; . no ·s.e.gu~d0 da esq.per.dao €on,·-:
tador, e no ,terceiro da di1·eita o ·FiscaL O Secretaüo cse s:en .1 ará _n<?·t9po" da meza em~ cadei.t•a:: raza, e este será tamblern :.{) .. ass-ento; ·que se ,da ..
rá ás pessoas a quem se deva daq quándo não seja pessoa' ,de a:uthori._
dade tal ~ q~;~e a J·tHl~a entenda , dev(gr te.r assento no bancb ' dos Depu-tados . ;
·;, .. · •
··
.
· ' ,.
~
;y., _·. 'J!odos os m~gocios se despacharão na J~nnta por votos, . principia~- ~
do-se • pelo .u ltimo Deputado; e o que fizer alguma proposta na Junta,,_,
-vdtará l.og:o, ainda que seja o príineiro: os mâis volarão pela maneira.
referida; e o Piesidenle em ~lti'mo lugar; .e· havendo votos dilferen1es.
na€lu•e llas ma terias, que se consultart:m; se', 'fará delles declaração il~s
CoF1sul4.as; •e LO Seerelario toma.rá e1m fembrança o que· sé assentar nas ,
costas da mesma petição, ou papeis 5 que o Presidente; e Deputados
J"ubricarã'o,; · e fará as Consultas, que serão as~ignada·s pelo Presidente, ·
1
e r-Deputados (odos em regra. · 1
•
'
r ·'
7, , ,
. l V[, As Ca~tas, Provisões, e outros desracpos., 'que o Secretario fi~ ,
zer., :e houyerem de ser assignados por Mim; serão · referendados pelo
.l>resid~en te.
,
:
~ ·
.
.V 11. ~e'nhum negocio se despachará ,por conferencia, mas ."sim por
vo•t 9s, nem em quanto cada hum dos Deputados estiver vot;wdo se interromperá, nem se fallará em outra alguma matéria, sem que pdmeirti
>Se acabe 0 neg·ocio de que se trata.
·
Vl}I. Encarrego muit«;> aos· D,e putados, e Secretario o segredo qtíe ·.
d~vem ter em, tod'os os negocios, que se tratarem
dita Junta, de sorte,-que- nunca · pDssa vir á noticia das partes o que se vot~>U, nem quem
foi •p.ór. ellas, ou çontra ellas. Outrosim lhes ~ncarrego muito o cuid~do,
e ~ di,Jigeí:Jeia contínua, com que devem procedêr no despacha dos nego- .
·ctgs, · pa1 a ·que se facjão com toda ~ brevidade, e bom e.x pediente, e o .
qu~ devem ter em ordenar; e provêr tudo o q,u e convier ao bein da im- '
portante administl·ação, que Sou Servjdo confia.t·.-lhes.
~. ., ,lXI . Pertencerá ,á Real Junta toda a jnri-sdicção; tanto p~do· que res,:p-ei_ta aus .A rsenn~, FuoôiÇões, e Officinas, como ' pelo . que toca aos
,ramos ·que lh.es ·!d.e.vem ser annexos,.
,.
.
X. · A/. me~rna Junta pet'tencerá o despacho de t(,}dos os negocios da
sua competencia, e dus requerimentos em que déviio· ser ouvidos o In-·
tendente, lns pector, Fiscal, e Contado!·, on OI.J1ro qualquer Chefe· das
repiutiçt'ies, qu <! .Jhe fieào subordinadas,
,
..
.
XL A' dita ,Jun ta pertencerá a d ecisão -de tu ~lo quanto 'fot· reeeitn,-.
e· despezn de genei'os, ou dinheiro; e no prii1cipio- cle- cadá · ánrio· dará
•

1
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co ntn da importancia, que seri necc~s sario dP.spenJer se por hum dlctt- ·
lo aproxirl)ado, e accommodado ás cin:umsfancias, declarando-se as dif- ·
. ferentE)S appJic<H(Oes, em .que poderá ser dislribuidà.
XII. Hertencení. á Junta. cqnsultar todos os lug<m.>s, e occurações,
·(lU emp1·egos~ assim da 'me-sma Junta' (excepto os lugares de D~pu ~
.dos) como dos Armazens, e Arsenal, e de t_9dos os ramos, e rep:uti'~ões que fic~o debaixo da sua inspecc;ão.
XIII. Pertencer:\ :1 Junta a nomeação dos Pratica•ntes da Contadoria, Esc ri pturarios do ·A lmox a ri fado, .Meiri n'ho, e seu Esc ri vão·, Fieis,
l 1 orle5ros1 Contínuos, e guardas, ou sej;1o dos ArmRzens, ou do 'Ar.senal.
· ~
,
i'
XIV. Ha de a rne~ma Junta rJOrnear· os Mestres., Contra-mestres; e
_A parelhadwes dos d ,i,ffer~ntes officios do Arsenal, e das ófficina:s' quel lhte
~ são annexas.

XV.

,.

.. '

·

Vagando. alguns 1officios, que n.:lo sejão da nomeação da J unJa,
lUas sim .•dos que Me clevão ser consultados, ella proverá as serventias
delles por tempo de seis mezes, como lambem aos impedjmentos, e fal"tas dos officiaes, e pelo mesmo tempo.
.
.' ,
. XVI. A' Junta pe~tencerá mandar fazer assentamentos dos ordena- dos, pensões annuaes,· e diarias pagas pelos Armazens, os quaes as~ se11tamtfiltos l~e s_
e rão requeridos com os títulos ~as mercês, e serão .fei·_ tos na Contaria, evitando-se que na'S feriHs se com prehendão outr-as
alg_uma's pessoas, que _não sejão Mestres, Contra-mestres, Ar>arelhador r~s, Officiaes, Ap.renclizes, e homens de trabalho- _
XVLI. ' Qualquer dos Deputados terá liberdade depn·opôr na Junta as
providencias que lhe lembrarem, ·ou · para _m ais util administraçã0 1 e
arrecadação da RPal Fazend<l, <HI pa,ra melh:or ar.ranj-~memto, e ecom,o mia do. Arse.na!. As ·dieis.ões de sirnilhantes propos'!as ·serã® ·~scr:it:ns por
_· termos feitos pelo Secretario em hum Ji'vro , para isso! clte stinado · e as,. s-ignado pelo Pr·esidente, e Derm \<~dos. Por este modo contarão todas
as decisões da Junta~ fjlle não forem em requerimentos de 'parte .; e só
nas relações, e folhas qos pagamentos, ·e dos generos que entrega, ou
deswende o Almoxar,ife, cuj:\ mu/lip lici'dade não perrrlitte lavrar,ern--se
termos de cada h uma, se por:í por despacho, : Vista e approvada, .'e rubricarão este despacho ,dois Deputados.
XV I1 L Os Deputados fóra d.:t Junta lerão as inspecções <wnrespandentes aos seus empregos. O Intendente a author·idade, e in umbend:qs
prescriptas neste Regimento; o Contador a fiscl;lfisaçãó, e incumbenci:as
deter.mint'ldas no s e u Regimento,
o Inspector do Arsenal a inspecção
dos trabalhos, e <Ajicio·as; de rno9o que dirigindo-se todas· as brcl.ensc á
.l unta depois de confet~irem so~re melhor modo dã sua e~ecu·çã0, 1<eada
h~rn dos Deputados passe a faze llas executar, pela parte qtw l.he 1to·e ar-;
fica~do todos l:lnidos, e cada. hum na su,a ·inspecçfio, responsa\'eis: pela
boa o má execuci'io .
.
',
_ . XJX,, , Todas_,as o.rdens que fon,lm á Junta, e as que esta expeclir seriio l'Elgistadas na Secretar-ia, on 'Contaclor ia, segundo a sua na~tureza· ;
evit:1ndo-se quanto for possivel a dup lic<H(<io. de ~:egistos. Os A l varás, , ,~
- mais pa.peis o serão na Contadoria ·p porql!l'e fic.ando esta· immediatame.nte
suj~ita á Junta., qualquer dos DE(putados poderá haver as noticias, o,u
.cvjllflS que p-recisar.
XX. Todós os livros de arrecadação da Fazenda desta Repartição,
,,s€i1fi.O. J'ttbricadqs .. por hl!lrJ:l ,dos Deputados da Junta .
· 35-X! . . Em h\un .dos fH' Ím,eir.os. ~lius de cad~ rnez dará conta por escrt-

'r

1

·,

.

te ,·,o.<}d,á JtmtJrdos , Dre}Hl ~<lflo:sxd€1 f:e&tlk'idtq ,' e;m .q ué rse .. aehão .os •negocias da.
s w~a. .:JnÇ:!) nQhe,•o;C:Íái.- f\ÍY•é!Ó!glllll:H~-;-sê~ha).a-:H·~.C'eita l·e·A.e s peza do mez ao te.ce-dtMíl .t.~,. ,ta 1n tQ. , ~~:Ai nh ~i.fi·q ~~;c 0rnP ;d~~·e.n e.t6s ;! ·el s~r.\lo.llprese:nJes as JRe!ar
E~õ~s ~ doi A_J r~ o;x;1&r tf~~·· p;* rª,o%e.j e<,Xf~1n ipJllt;; 1q41e, g-~ mtenos. ele~~~~ 1compnarr&e
para p:rovnnento do Ar.$r;c!!l.'i\sL;•J·e!'-·fi·m~knenfle" nesta tcol"lferemcJaJ·se conhe-:
cerá de tudo qqanto se fez . no mez ' antecedente, e se darão as, providencias para O futuro, fazendO-Sj;) ·h um,al Qón (á. exacta do estado das COUSaS
para Me ser presente. ·.
' ·
ql) fHW ';~(' "t; ;,jt;;lOJ 'lJ.:b'lS.i!él '-·•!>) ·O ckl'~.dl ~ lit!!.l "i O 8':1{{::_',1. 0·

. o,•TIÍ!mi:u 1 •Jtlt' JH$B ~l.>llllli:·:~,JJ.(') Jn;teade.rit~, mi·uF.u"J,

bc-f ql, r .t: ~f_,lltnl.

· !
·
•g~nn t Vl ·.1,· H •'l;•'l
1. XXI]. uLOC:" I'f!l'~1:~t:J;h~ ÍSt:Jnb&lixrigac.lrct:lfi:.l Í'tq·aJ@ tA .r.fu~'ll-zens todos os C!l'ias,
(
~
r. .
. rl
. ' L
l
...... . '· .
JlJ( .
I
,, I 4- ' lt.
l. q~
u .!") . m;t:Cf) "~J.J,I?z~)jlb ~l';)tf.gm}~tK~ . ~e f.\S.S~<~>lllto~ 'na;·,' ~ :-teCla ~ .<i e. tnah 1a:1 d l es·'.u. ora?~ .
\ entrando as oJto, do pnnieJro de Ab nl ,~at.e~ral.&'1 finp:.(<de; S.etemlfuro_, ~"e :~as
\.. D..ÇJ}·Ié', :Oi<í10 p ~ i' ~i~ i l!ó.:.~dEb 0 Jürt ul'lí>. t:P... :at'é <Ztb ott;i;~[rq c<ilie !Vht.,r-<(:(i), ; 1 e Jog·bl q.u·~ l:m ~
\ iF~Ar -~ de~p-ach <\> , l !ia !2i"~-r4 r., c;k tQ d~NJ ' ..ef?, pniflílenrô idugati ás ~ rihf~Wlm•a~ões\
(.! Ue a Junta rlhe "pedir, e dep.01~s; ,::11S)~p !'tJt<j çõ e.s íd'< ts .pà:d:es; fe OSljllllfl·is f[ ex
P,~qft~.Q.,t.e;; ~-~r J0.C:l:<.l~ t1:!l::JW:flU:flí1S: i n.CGessÀriélsr.a-0-s A~ tr~à·ZJénJ, e'- que Tfor.&m>:'ap-,
prr~ada,s pela Jnnta_, Í"í,eae~~;r< .ill9'1.c:1 au:1 (!?' ,;! dl'n' 1. "'' ~tr;;w~ ,.fi t ·~! g
N

(

<: ~ ~;xUL~ p·Jp~t~·nJqtm_~.e erfa·nálrcl<art<prompta: ~. e~ e_o m?ã-o a · _.{[;d ~s \as~· êr~e?s .

Q~: ~·tW;t~,N.;P;}.fl~·a?iclo, q"~rÇt s:tsse,-, fiJ,1Tl os dtrspacdu.o8 ~1n'eces-saFJ~Sl él'()s 0~'CJaes ·

q-qe~. ~~ ~;~1()> ~l\Jeltp~.J·e;·Ai9b a,Jf! orno:> 1.. ,' '·,

~:

r,!. <l,_,,, :':•'
du ~·AJ mb>x à rife .
para conhecimen~o dos generos, que são necessarios; e ·depois (âe se rulé S~;dJ\I!J i ~-91 ,.l.t-JrHaj~$.' -. cQ~lpr·<:~.s, répre. ~se)ff]1ilr/erii·' H'Cl,zer.: á), iis ba:- ,da's lth mos(ras,
Qi

.1

,.!'lüll

-· ;X~ ff · .á Q ...l bt GJ'I filttn te· .pt'(<:>•jíll\J:r,á ·mt,:;\1u·rrta pn~: ·R elaçõ«s~
~~Q~ r

'i:;
I

fgr1em.

t

à\{i> rt;J.S.é.líl,~ad:;!'sl,3 :aD U !1Jda.sn ~verigu•~ çÇ!es, ~~qu"e s.e fi.zte:Fer-n/,1 o m.e~ 

Ji1.1>o.. Inüwd~·pt~ " tpa};sa;r.á . a~ or dens_.<~ntore-ss arias J aG> .ASJmoxa•i·ife, , •e; ,assis>tJÜá
I 4-l~ r\Jr§.@a,, çl~s .; g:~r:Hirf.).s,,. \ pa~J.a .IV~ r ,se,~el.li~s [Céltl~ oin ~oC'Co@m ' as a:mosttas, ·OU
se di:versificão. na qualid<íde, dando de tudo conta na Junta. n:'l1 c •f
'Mt'~V'- 'l p lfJ,t~ríÔ'~I~-t~ '·seiá orb nig\a1dQ a lü· iDdO's L'OS diàs aosi Xiirn-á zens,
.oqp~ ~e . m:r(:lc~~dão ç~ rg·_etmeros, o e , exaníj,l'làr'á' ~se·J t<nq os ·se .ac.bãO< Il.íl'a p'!"ecÍ··
~~a , q,p-~ç~daç.s"í<il, q•e. ser' 0 !A·Imotx:~ir ife, r IEscriv .ã ~s~r e 1Fieis .burttp-rehJ ~€o1p
J~~ SH,ai;l•J9QFi,ga.ç0e$. 'l-l I .. .i_ r)
c,· .. __~:'I p r( l' ,. ~ '1' i l l .,li f• e'7llil•···i .: ..b
. X;R'\{~: ( ,O lntendenté d>ist nibm"rá eos JES.ci\ÍYàes 1 pel d ·~'t~~ mla 1 <.:1!J.U'e ~f6r
níais util ~ao ser:~iç'o dos; A ,rmazens,-·· es€'Ó~Ihe:nd~ ~lenlr·tkieHe d«ris;,wque~l aS'. ;~-i~.l-iJ..<t.qfi«.amentf;,- a:as .• pargamento·s , .•t.êmcló <Úld•a . : ·Pagad ~)·;. hmn1 \Elsei·i-(ão;
.qy.e. ~e~.p.<Pn_à,a,: pela S-Ql:t ·cón ta ; ~ 1az·em.d6.l 'f)Ô~ .· em ' eacila :1 C'ofi:ei- ~l!l!l as, t ch~weSí,
h:\lf;P,a;..,p;ua q , E~HH·j vão, e.1ou ~raq):ara .o ;Pagador;- ~ ! o hdenar i~ ?qtNi os t!Es.cl{\v.ãe~.iFe,!iP!~i;\HiJo , á' c~Goln~a~~ria ' 1i10 _p:I;Ímeir_<J> 'dià ;d6 eafJ~1 m~.z.lreJa·qõ S: •fulre- .
~Yfi!fi.1 ·t,fi!t,~1"'~c,~a,$, das .g,uaoLws,·I;eGehJdas., -~.e: p-ag:a's Ji.l e]o·s· P~gatcl~ore~ no · rnez
.ant~.P.J3Pflfil.~~.·~nvHrl }ntJbr.' <~· ()p; ,;,~')O 1WJa' ~''
· '- I> c'~ i ;
lJ
·1
'' o
w··~~~V UH!s.O,,lnte,n<:}eqte ~ .<lssi1Stirá -ao pagan:t"e·n~o ' das ·fi:! ria$, ':.:1 tlào ' '€tm. ~gpJ~i.n0o - q-ue .,e,s !:~s se fac(ão' ser'u .assá.slencía ctl0s M~s~res, , e dÓs"!À.}lOh,ta-dor~s, _net~ n~ ~ . horas de t~aball o, lfdev.ep.do entreg ar-se ,· <;>' pagalneh_to ··d·as
.J;e,rl,é.'l!? qo.s .OfhcJa~:s, e m,aJs.; JDeSS(!fas:; fan quem f.QnHn ' d€:vtdws. · .· •· . ·
., ... X_X,V. ,l.U1._<J' O iJlnt?:mderüe pas.sa:rá as1ord-e ns para apontaF :.t pda a gen:.
.te, dt! .tr 1il\b ~l:b o" . 'n'.~ . J;®;nua, ,que o-rd.e'na•r a Ju.nta, e •.te'r á ' grande cuidad@
-em -.. que tp , p.ontol, se.Ja~~a ·. o.t>.~U ú1aior r;, exabção, da1ndo a este respeil? as
f}HOYJÍ1c.d:e nçias,. <il.\~tJ ,jt.Jigar ~ ne ee.ssaJrias. P m ,
1 , • 1
: ' 1.~
. . ;xxix.- O Int~r1P.~.Me - m,éúli:lará pà.ssars asl (i]erti<ílrões~ que se lhe pel_d ~re 1il'l ,,-_ ~'J qu e: hp 1:1v~rem •.d-e ser fe·i·tas . pt;los Oilici~es, ql!l'e lhe fi cão· su1
hordina!~CÍs.
'
,.. _,, ., -~·!.... ''·'·-~··· i ! :
.·~.
) ;, . '
XXX. O Intendente proporá ~.a Junla, no caso de 'vacatura, as pes-·

se

.

'

'

1802

lG

soas, que lhe parecel'em ~1ais propÍ'ias ·de occúpat as lug-ares de •:Aioló.xarife · Es(rri vâes da··I ntendencia, e do A lmo~arifado, Pagàdores, ' Com-ptaJ.o~es1 ·Apontaclorf:!S; Porteii'O e Contínuo da Intenrtl encia•, P(inteís·d~·
'C Gu"'rcl-=lS:, •tendo · semp1~e em vista~• I'JMe todos deverh ·:sêl' ptovidos- por
RCC~SSQ e.m Q.ffi(Jiaes ela Contadm·ia; e Armazeçs. - " 1
'
' '
' ',

•

Do lnspector.

~

L

I

Ot

•

tJ1

~;i ,v·< 1i1i
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~nr:.*?'·

r))
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J
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XXXI. O Inspector executará, e fará executar todas as ordens .d a '·
Junta, e não dará cumprimento a outras algu~nas sem que primeiro o
participe na Junta.
·
; XXX IL .ITeráAocda a lrnspecçâio; e ordenará t~)'s f;tl\bal'hos"' do Al·s-érial,
~. de ·Lo.das as Qfficinas, ·e para es'te •fim lhe se'pão"sub~rd!inadds os 'Mt!s-' ~
tne,s., Oom:llra:~tnesJn(j)s, e OHiciaes, i.
,,
>'d':l( ,; "'
..,
. • '• J 1'~
, XXiXldJ, ~ O r.nesmo ,lr.lspectGr do Arsena\l fiàó• d01isentin1, 'que .MleS.l
tra :illgulJIDi .toma empreita1da, ou que os officiaes se empreguem era tta.J. 1
-b.alhos, ..qtte não pertf::lnção a Meu serviço. '
·
)"'
, · X.XX1 V_. • As$istid, , ou mandará assistir- no ponto, .fazendo ·diS.ttio'áir
a gente, segundo os trabalho8, que forem necessarios. i
'
· ~1. l
x~xv .l Ter~ grande~ cnid~do • ell) e>Viftar os et<travi@s dos generos Jdo
Arsenal, e a maior vigilamGi(\ para evitar os fógps, 6azendo ·que ["haja
rondas de noite, tanto .no Arsenal como nos depositas; ptopondo htl Jun.ta·toda.s ús P(oJvidencias, que julgar neees~arias •para estes importantisshnos objeotos..
•
s . ~
•
'
~
·
·"
XXX~f. · S~rá. o sohredite>lnspecto_
r-·do ·Ars(fNal Cilbr1g~d·? a rês_idi·rd:e
-dia, e de noite no Atsenal, para 1o que lh'e , serã_o dadas ~asas· pata &ua
' h~tbit'<lÇà@, e de sua família; e nã(~ ')JOder.á pernoi lat fóta ' sem lic~nçaqdá
Junta, a qual sendo por· mais de oito dias I.h!\ não concederá sem: Me
consultar. .
·L·.,
.
·
·
,
· r,; ,'é!
.XXXVII. Propçm:l. na ·Junta 9' nú:mero de Apàrelhadóres, e Ofliei.aea
ne:'?essM·ios ~~ qualquer qas · Offifin~s, ou trabal?os do Arséll\.at; e de!.
pots .de deCidido na Junta, mandara fazer · re~aftilo dos . seus Ji}~H~s, , e
dos jornaes que merecerem, ouvi ~HJo po.r escripto os Apa1·eth~dote~;' oâ
- · 1\llest.res,<~~ 'dando' oonta ria ~unta., 'para qí1e sendo ap-prov.ada,·.o• · -~en-,
ti(:}nte .passe as ordens -necessarias 1pt\ra serem aponlaM.os.
_1
•XXXV lU. ;{os m~ies d€· J un~0, e Dez em b.rô cle\ cada· nliê- pá'ss:árá
revist'as, glilraes a todos os A parelhadores, Otr~ciaes, f3.. Ap1·e ·dizes, J~f),L
nrina.nctp. os jornaes que vehcem; e-ouvindo tambem p.~esori~loo~Apa'
rell1ad'ór~s , e, Mestres dará canta na Junta par·a sé augm~ntarem os sa!..
!arios ~9s que mereçerern,. e serenil despedidos os que nào 1 e J,mrrirem
com as suas obrigaçõe.s; e só nestas occasiões poderêi have~ aecreséenta ...
n}eato .<le jornnes, não excedendo de qt1atrocentos e cinéoenrra r'ei-s -aos
.Aparelhado,res, e de. tr,ez-en tos e ói10oen ta reis aos Otn:~>iaé-9, ; e ql!lando
h;).ja ~lg·tlQs que. m12r-eção maior joma·l, Me será prese-nte. '
~
XXXIX . . Poderá maa'clar pren•dt}.r todas as pe~s:oàs, que lhe ficãos·tlj.~itas; ~ qu~ déso1bEJdecerem ás s.Has ordens, 01:1 ~1ue lhe coRstar cles-enc-am_inhã0·,. -consentem, ou ·não evitão o ext1·avio de gener·c s pertence~
_tes , àQ A~sena.l,. e ~ffloiaeS', dan1o parte na Jup-~a,. o~ púra ·se 'decidiil,\
a forma do cast1go, ou pnra ~s m1andar. remetter: ao. J'1,11z eompeteHte·; · e
~erero ' ppoeE)s~adas flà conforrnirda·d~ das Minhas Lei_s: .
-·
,
· XL. - l?roponi. na J·unla os ME(stres, · Contra--meslr~s, e A parelha<J:ores do Arse.naJ, qu.e se houverem de prover.
·
· •
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Do. Co1ttador ;_
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; XLI.- O Contador executará, e fará exe.c utàr na . Contadot1a t6dos 'os ·
de~r~achos ..d-a .,Jt,~.Õt<~ cõJl'l· ~ 1 .riütior exa_cçãq.: . ,) _,c\·, . . ...
,' . ·
XLII. O Con.tador, que. tamb~m )le Fisc~l da fàúmda desia tepá\:

'J

tiçt1o~ nfío só responderá a lé!~Q~: >Qs::·refj:(l~rimenlos, e propostas, que
lhe forem dirigidas' da Junta, mas terá o maiçr cuidadp, em que se exeewtie este Re'f;im-entn; .participando na jun a q9alq4er altetaç~o, que ·na
sua ohsPrvancia se pertenda fazer. . ' .
.
.
,'
,"· ·
XLUI:. . O m.est~JO Gohlad01l tér·á .t odas as mais _in~ümbencias res-p ectivas á Contadoria, determinadas no seu Regimento.
. ~
,·,
XLI V. · Será ?brigado _a ,apresent_ar na J ~nta no principio {fe -cada niei
os li v rqs da recetLa e ~ <le.~ptl!l~. ~<? .~ A.lmq~,a)·Jfaqp; . ~~ as contas -da receita
e despeza dos dois Pa.gaclor~;s do mez antecedente,
·
· XLV. Nos fmpedinwntos d'o In~~ndente. , assi'gnurá o C,onta~or todos
os pape-is d0 seu exp~dieníe; e o Primeiro EscriptuTario .d·a Contadoria
~ssignará os do expediente desta..
·. · - ·· .
'
·
XLVI. O ·Contador proporá na Junta as pessoas, que deverão occul
par. osJugares 1 çle .Esú·iptt~rarios, P raticantes da Contadoria,' e Escrip-:
,turarios do Almoxarifado, e Pqrteiro dq Contadoria. : .
;.'

'XL VII; ' 0 ' Físc~l da' Faztmda terá ,a .SJ:\U :cargo 0 ' V!l:{,,~·r s.g-l:Jre)~tfi,e~ e
int:eir:a execuçã~, que f:>e '<lará.. a este. ~egünento? qtl~ M~:mdo q.u e li11j~
.,

I

'

'

'

t

'

<

:de :obs:er·
v.ar•se ,htteralment.eJ
·
'
·
. '· .• ' '
·
,
.
\
.
, .
·u ..
XLV li I. Será sempre .o.uv.irlo pela Junf~ em .todas as Resoluções,_qu~
:se !_ornarem, ·•pe·rtencentes á Minha Real Fazenda, 'é I'esponderá "a todos
()S requerimento's ·e propostaS que lh<t .foreffi ,dirigid'aS:
;..
1.
i ..~ •

• \_

.

.

i

Dq Secretan o. , ·

:1 ':

'

: XLIX . .; O Se~retario da J Uf~ia· ~roporá os ~egocios e . lj~querimento,s;
que ·o Presidente or:de'oar, terá o maio~· cuidado. no$ requerimentos, e
'despiichos que estiverem a se~u cargo, 1endo :os ~papeis, faze~f;lo a tela:-'
ç~o delles na :Jtinta, , e' lernbrando pe)la as resoluções.,,. ou círdel)s ,que
•encon'trarem, od fizer~.m a bem dos negoc.i os que. propoie,r;
,
L. Ao tempo em que se liouvere~n .de ·:asstgmtr Cartas, Alvarás,
Provi~;;àes, ou Ordens, meti erá dentro .o Iem bret.,e por onde as expedio;
e '.as consultas por onde ás , passoú, pal'a que o Pre~iJepte -e Deputados
vejão se estão conforme a? que votarão, e o que Fui ·sepiidq resolver.
~LI. Fará registar todas. as ardens e _.despachos_, que se expedirem d.a
Junta;' lavrará os J~rmos das decisões, qu:e não f0rem . dfidns etn reque. rimentos; r-emeüendo . copias poL' elle EjSSÍgnada~ aos . Deputádos quérn
·pertencer · a execuçã,o , ·. . . . ,
· .. ·
.
!I. ,- Os Oiliciaes da Sec J·etarl~i ~mpri r.ão ·. as · ordens do Sl:lcretari'o
8lt;J Vndo. quanto for ~pedeQcente .a ·seus Offi:ç i?s..:
'

a,

·::: L
.

''

. :r lJl r.

.

.

,() PÓrf~Íto ' da j uritêi

. I

.

y

ass'is.ti r á·a faz~ r ás. ~U(lS obrigações do m~s.
mo mod'O, '. qué,,âs ,J'ázew ps ;m<iiS. Pór.t~-iios ;,dos :M,e,us. 'fri!>~~áC:(~;r ~ t_anlo
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<JUe se principiar o despacho, não entrará para dentro da Junta, nem
levará recado, salvo se for de algt,J~a das Minhas Secretarias, . Tl'ibu naes, ou Oflicia~s subordinados á Junta, o·u de outra quaiC]Í.Jer pessoa,,
9118 fo.r chamada a ella; nara o, qu~ baterá primeiro n,a porta, (a qual
terá fe~hada sempre) e esperara para ,eutrar que se loq~,te a .c ampainhfl.
.,

Do eo'nt,inuo .

l

f

LlV. O Continuo da Junta servirá para os avisos, e diligencias qu.,

forem necessarias, assistindo infallivelmente t9dos os dias, que forem
de Tribunal; como lambe~l ao tPresidenl~ para as que forem pt·ecisas,
·e do Meu Real Serv.ico .
I'

.

Do :J!leirinho, e· sett Escriváo.

LV. O. .Meirinho ·e seu Escrivão,' ficando 1 assim c~.mo todos os ma1s
Oiliciaes dos Armazens s1~jeil.os á Junta,) não só cumprirão os seus~ des·
pac_h os, mas terão todas as mais obriga·<tÕes inherentes a seus Officios;
13egundo a prática dos outros Tr1bunaes; ficando do mesnw modo obri~.ados a [azer·em as di,Ji~encias, que lhes detern)iDJlf· o De.p ut.ado q ,u e ser\' Ir de Fiscal, na fórm~ que Tenho ordenado.
.
1

Contadoria..

. ,L VI.
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A Contadoria dos Arsenaes do Exercjto, F_undições ,: Praças,

.

ArrnazeliJs, 1Fabricas de Polvcira, e Petrechos de Guerr.a, será composhum Contador, 'bum. primeiro Escripturari9, . dois segundos; dois
terceiros Escripturarios, .dois Praticantes, e hum Porteiro. ·
'' LVII. Nesta CO.ntado•ja se examinarão as f-erias, que se fazem dos
jor~a.es de todas f~s .pessoas., que \~rabalha~em no.s ~rsenaes, '.À~;n<)z,ens,
OfiJcinas ., e_ Fabncas de Polvora, de Refino, N1tre1ras, e Carv ~o; nel,)a se farào Igualmente as ·Relações · dos Or,denado.s , que se pagarem por
aquellas Rep;,rtições, as ,contas d6( todos os effGitos f]Ue se comp~'f renq
s: f<H:.~uaJizarilo as . conta~, de todas as r,e's soas que r c-eber. . m g-ener1~s,, ·ou
d1nhe1tos do Arsenal, e Armazens, de que deverem p<1r conta; e s~ fri '
rào. os rçsumos da despeza do Al 1noxarifr-, a'juslando-se a sua conta,~ e
· ~ ~~>s .Pagadores, para serem reme~ti~as ao Meu .R;eal Erariq ~ ~ P_er~l\'r
cera Igualmente á mesma · Cor:~ I a na o 'exame, calcu~o, e .t iscah,z,açcro
de tudo o q-ue for relativo á receita e clespeza da Minha Real Fazenda,
·.n a Re.rartição dps Arsçnaes Reaes, Fahricas, e Arma.zeiJ.S .11 ~
: ·
, LVJIL D~v-erá a Cu.ntadórià ter exercício todos os dias de manhã,
~ de tan.fe, entrando os Orliciaes, do primeiro d~ Outub~o \ té ao p~
de Março, ás nove .horas da rnar:~hà para sahir ao meio ~ia, e de \ tarde
.ás tres horf\S ,para Sílhi;r ás .sei-s; e do primeiro de Abli·l pl:é houlli• ql)C:
Setembro çulrarào .ás pit~ para ~ah·ir ás onze da rHa_nhà, e , da tarde, ás
1.res para sahir :ls S(>is; e o Escrípturario, · e ma.is ,p ~ssoa~ .pertenceples
á, mesma Cont.a-<Jori<l, não deverão ser tpagos dos seus o·rdenádos, 'sen'l '
bpresen~ar~m C~er1id ~l.o rlo Contador; por onde cor:~ste que te1~1 cumpri 4d~ ·
com as obn ga çn;.s de seus em pre~os~
.
LJX. Havera na Contadona, oa eqJ huma casa a ella JUnto, hum
Archi~o, t~m que se deposita.ràu, e serão ·conservados, -com rnethodo,
!3 exacção;. todo,s os · P<~.peis, Livwos de ,re-gist:o, . e mais ~la.rezas, que
forem r<:~lal.Jvus as . m~!er.1as .perlenetnl te_s a mesma. Cç.>~~adoi'Ip.

ta· de
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Sendo· i•i-l'cl-u_Bi ta·v·el, ·qu~~ JEf i'dorieiJa·de ctlel . Con taclor' depend·e·
p.ri 1á•cf.pallt-rente a boa·.or'den11 ~. r&g·t:~la'rí·tladé· dbS. ~t'aoal&o;J' d'â· Cbn'(i.ni'~'>..
·J'Í·a~' de·ver:á a He·:~I J'unfa' da Fi:tzéndh: eomiultart M~ pafa este í•r.:.t•pbttaih'..!f.é' jjffi prego pe>ssl:.la1, q-ue' seja de' co)rlíee·i:mn · intelligenei <i!; lronra, ~ z,elo; e
ri·I'Q !:'Jirel.u de, que . tefíh'a' a·lêli~· üosf éom'heCi'l:fl:erl t0S' hheoria0S I dia · Oo-r'rrmértiu
0& pr·lÚÍcos de• e~n~ ·p;llib['Jiclhde, e' Ad'nii'rl•is·traçào cl'a· Mi'n,ha l:teéi'l1 Fazé:n'dal,- e. que· re:t'ln-a todas aq-l!lelles · ceín'h~cimentos seii:nHifioôs:, qtí~· fe'r€im
t:-:.0fl!dl~t~/cen tes, par}l q :!l'e' p,us-sa'-- saüsfa1';e·r d'ign·àmerH&aS õbl''iga((ões cl-o t S'e'tt
é~~lll~?go,< e est-es In'e~h.,os req~és'iroS· Sé .o bseryarã0 ·a reS fJeÜb Ôa's'.pesS'ttà's ;,
que- s~· Me C(JIDSUJiearem rara e:)ferber ÓS1 t:!mpr:egcls<de• Eser:ip-tu1·a·i?ibs. " l '
f.)ti. Dever-cr o 60n1l;adt1r fi.sca·lisâr' em1 H:>de~'s ci's1 L ·í·vros ·db iUrtlo~-h~t·il-
t:iulcr- do Arsemd' R-eal clo· E~ere'ito~ .' para' q·~é: se eortse.rvem' 'eiw di:a~;: ê
I fíM'il' 'qN·é à Úl0e1·t>a1, e ·~espeza· d'es.tá·· H!eji>'U'rtii:tt.ão· se "f.à~tta· se:•npte . C('Il~~ ; â
n~:esrwro folrlmüitfac:le .qáe' s·e estaiJ'eleeeel. pa'ra' .o· flniVentar.iG"i e devet~í'- d
. tt1e~íttm Ool'l'Léi det ern· lht·m: fl(')s' r,ri'meirus:'clias' clfe1 ca?<.f mez·-' ~n-r ' ltd~ft'á .'nd .
Real Ju·HU.i. dh)'1a"lérú:J:a' do•'esiad0, em ·q -u·e · se •a·e.fht·al Bs•oti·J)ti!Íra(tãé •do'S
dlf:t.Gs1 Livt·es elo ti1ev.1a-n•l:er·i ot, a fim· de1 1\tle"' ser' pt1e'sente·,. •i<t~ fflhm~ que ·
{ui\.. d:rst>os-t'o no§. )Q:~J~ do· Regirn1€;ri(G - d'a• Rea)l' J.tHlilé{ da Fa.zenth1.i: ' ::·
_ ~ ~ LX,f.f. ~ cl•ivFl)(bu.iÇào' dC>s J?j:v"l'l;Js ~ doa IDscri •p•tu-raç'ãtVd'ep:ertde·A.tcld~_'ttiÍ
t.l:iY(s:c1ío·, ·que se fêz· paT.a a o.rganisaç'àio d& ~nvElnfaáo~·· e ' riffo" tlútdhl. p,'~r'-'
tilJ•Í•itid<:>"a· l'0cail-idra'CI'e do .Ar-seo'a.L R.~àl;' aem aJ cl~st-an~i'a; (g ' diS:peT~ã(:)~ dos.
J\l.J)má-2er~s1, e·riv q-ue se recolhem ; fls 1 @.ene1r.es', ,Effelires, e ·F''rovi rrle.nl-bs ·'.'cl'ê
6m~e~rra·, qu·~ se fi~ess·e' fiu.ma di:.visão;_et- cla~s-ilfilcàçivo ."d'd~ dftt~s ... Gterü~l'OS'}
Eífe·i•~os, e Próvilhe·ntos; <W~· o',., melihoclo; e ' bdà\ t1Nlhn; qú~ e(jÂ'vTHá
·p~ra 1 titJ'ai·or ' faeili~ad~·,' (;} inJLelli-g:en:cia:' .da· E'scriptlú.rarçã?ot dhs me'Smos· J!.J..:
, _ ;v<ro~ -; Sou $-ervid~; 1ue• a no'véf~'Esci'irpt-L~.rla~a0, «til~ · M1aFldb re-s-t-MjeJ•ét'!é·r
' oas Cdntacdotia; seJa•d1·vidliicl·a· e in .i:ru}ifr~:F €Wasses- · g_eraes :;~ ~ t p'ritn•ei>t~ ·d·us
fjlm~~S 1 eomrrehel'lder:l. tcHio·.· o A•rnúimeri~o, •Atrti'l-heria; . ~f:jar·r'adnnefl\1.0'~
e ~a.ist M !!J·nições corres-11on.d entesJ a: ' esi:\:Js- ttres A>rlHgos-'~ a?.~ ~gatrdtã~t<d.,as
as Obras, que se manufacturào ·naii! Officjnas, e que h_ão de dar entrada
nos A· rma~ens• ?~ AII'?"'el'la·I:.. Reali; 'a" te~c-éi-r<V t0d'at.a ..entt~clta~ e sabida dos
gen,eJ'tlB ;-.. a, qluar·l-á' t'úd'á ,a .r e·l'!t·r:ada;, e·shli-itl-a clés: ~etf;e:r:-e>s, A,rmamento,
A r til beria, .~ A barracame.n~~:j...e· tdd:es~·-.<:Ys-. pV'etsveciiB'&__-d[e ·gll'e,rra existentes
nas Praças, e Fortalezas deste Reino; na conf~rmidade · dà Inventai;io a ·
que Tenho mandado proceder l E éonvindo essencialmente ao lVIeu ·Real
Seniço, que a Admi':!istraçã;o~ d:a~ M,i·wha7>-Real Fazenda nos Arsenaes 5 e
Deposit9s de Armas, e Munições de Guerra_, se conserve sempt:e sepa-,
rnda <!a parte puramente Militar, Sou Servid0, ·que em cada hu~lJ, yll-s
- P:raçM:, e Fórl'ale:mst de$te.t R~i da; ~ em• qu-et €é~:i'stin~rrf/f'rttrts '.deJ Al,I•tühet.
r:~a, el Dleposh.os: cbrfside.r-avleis de' .A\IiQ'ra-rnen.t,0s:, e ~r-ôvÍfninl-tost, de!.«EHí'e-r'"'
Jas haja~ hmn Fiel', e Esctip t!~Jr,a.rÍ'@,, ~u·e l.M'e · se·i·ã~ '~'<:>'lll'éacdos pelaHttmt
J•unta da· Faz·e nda, O'sr €!fl1;aes~ llog'dlq-u® e•n.triuem , nqs~ seus ~ Ern p11egos;, :tír.!.,marà<'j. l&u'll:l <e•x,(o\éto JRv.e;n'tatri'o· Q:eU ddb \o· AJ.1HJla•!l'Jenfo·,.: e' rnab:~r;ila'S~ e mh~s
ap:JJestios, qrue e'x·istirem . rra AFsenuJ, .. 01!1' Dep:osit'd ( ~),tinópal; e'ln qim'e t-e ~
,.. sltl:i•rem, e nos' mai·sl .IDef>'<iis\itàs. sec:I.Hl'<l'a.r·i'<DS I da• Proiv,in~i .a i; q\lle; fi'eaFêdl
6e·per·l'<lenle:s do-- A;rSelilnt, Q.U Deposwto;,fWilh dpal; e • s€t'VIÍ'I~á· es'te lhven~ta::.
i:-:io. Jil'<l:o ·st&· para faz·~~ ·-~-allg;0· éi0 · Fi~l., m~s._tililnb&·!íl~~ ,pa.rà, que 'se· fO~sâ • for.:. '
.1nar. por elledill:flll'- cál.o:u.lo' do1!l.}.U.e' se pr.e.Glis_a.~! ' p~ra ~ .:rs 0bras· <Dccone:nrtes~
e ser•vico ordi na rio das Minhas Pracas, e Fortalez:r:sJ~ .de·:vetn;GIC'!; fi>',' r4tas'mi0'
Fiel, e''_Escriptutario observar o rn~snjQ systema de 'Administração, a
Comt')lit.ibil;ttl!.H:te-,. gue· ex~s.tfe nn . ~et.lr::A'lr~tiHfa_l,~ ~·~·aFde Lisboa, por ·meio
de huma Escripturação meth6clica, e.:t.~g.~-~;1~4{, ·na- qual se n.ào abonará
Artigo de Dt:.3pe:ut; que não seja 1egaliznda por huma ordem por escrito
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da Real Junta da F,azonda, ou do General da. Provincía, ou do Governador da Praça; . de .vel)do assi.m .o .. fiel, corn~ o Esçriptpr;Hi.o t~erneller'
:regular.merHe á He<ii ,J untá, da. Faz!Olndn, .no primeiro dÍ;,l de corre1o íu;~
tnediato, a copia.. d:as .orde.i1s 7 (jl,IG· receber.en-L do Genei·al da Província,
pu. do Go~er.nmlor, a fin~ :de que .t;!Slas sejllo constanl.t:'S [L 111_
e sma .Junta,
e haj:l de dar as ordens que julgar conveuienles; e deverão igual111ente
l,'enHttler á B.eal Junta o Mappa mensal da despeza <.lo Arsenal J>ruvirlçial, uns ubras que nelle, ~ nns Praças se. liz.eriio, dos Generos que se
ç_onsumiri'io, dos que se .recebêrão, e dos que ficào existentes; e sl:'núo
a l\1.inha Real Detertnina<(fío, q~·e, na Rea l Junta da Fazen.da, e Conta. dorla haja de ser o _centr(J commum. de todas as Hepartições de Adminislr}açi'ío, e . Compatib.ilidade, dos Meus Arsenaes H.eaes; Depositos de.
Munições de Guerra, e Fi;ibrjqs em que ellao se manufaclurào, Ordeno que .a mesma Junta Me Consultç sobre todas ;ts Providencias, que
lhe parecerem mai!l comlucentes a eslaf)elecer hum systema {le uniüo,
a fim d,e que .Eu haja de resolver o que Me parecer mais proprio.
t
' .f Pelo que: Mando á,J ·unta da Fazenda dos Arsena.es Heaes do .Exercito, e a todas as pe!iSOQS a quem pertencer o conhecimento uesle Al''ará de Hegimento, o cumpr,:1o, e ' g-uardem, e fação cumpri1·, . e g.ua-rdar.- tão inteini1~1ente como nelle se , contém, não obslantes/ quae~::quer
Leis,, Alvarás, Regimentos, Decretos, ;ou Ordens em conlr·ar:io. pol'que·.Lodas, e ,todos Hei por bem derog:ar, para ~ste effeilo sómente·; corniD •S.e d~lles fizesse inJividua1, e expressa menção. E este valer;\ çomo
Ca~t.a -passada pela. Cbancellaria, ainda que por ella nà.o há de p;1ssa·r,
e qu-e o seu efleito haja de durar mais de hu111 anno, lõPm \embargo d;1s
Onlenações em contra rio; re~i.slando-se em todos os lugares onde se
costumào r.egist.ar similhanU~s Alvílrás; e mandando-se o Original para
a Torre do Tombo. Dado no Palacio de Queluz em t12 de Janeiro· de
lsQ2. . Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do Minislro .

. llegz:st. na Sec. de Est. dos Neg. Estrang: e da Gud\ra
no Liv. 1. das ' Cartas, Lez's, .e Alvarás, ajol. 1.
e Impresso na lmprfssâo Regia. \
0

.Q uerendo

fa~orecer a cuHura do .Cacau

na Capitanía, do Pará dos Meus

E~:~'-l.a~os ~o Brazil.; cuja siluaç~o exige a M!nh.a mais seria, 1,e Iteal Atten~ao: So,u, ~erVIdo Declaral· 1se~1plo de I?•r~tlos, l)as A l~andeg~_,s deste
Re111o o .re.fendo gene,ro, qu.e ~a ~~~sma ~apllama for expo"i:HI·<-> pnm
~sta Caprl<!~' em quanto al'}Ut nao llver. maJor valor que do~s\ n~1l e,qua-

. tr~cen~os reis p~r ~rroba; e ~aleu~~o .doJs md e quatrocenlus rets ate. Ires'
11111 ré1s, pagara somente mews 01re1tos. Porém nilo gozará de i,sempçã~.
alguma excedendo ao refcrid0 valor de tres mil réis. O. Conselh0 da Fa.,.
zeada o tenha ass-im entendido, e faça e"xet~ular com as ordens nect>ss,
rias; P.alado de Queluz. em15 de Janeiro de 18Ó2. =Com a Rubríca
do Principe Hegent~.
.
f
.
• .· •
.
• ;

· Reqistado no ·Liu. competente da Secr,et. do .Co12s . .
· · 'àa Fazenda.
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Por cpranto: Tendo sido. abolidos, a bem da Causa Pública, os Vincu1os, e Encargos dos Bens das Capellas encorporadas na Coroa, para occorrer rls urg·en·c ias do ' Estado co'm a livre disposição dos mesm os Bens,
e seus Rendimentos; e pertencendo poi· isso a ~ão pia, ·e justificada ap· r.lio<-~ç:\o as imporlancias dos Encargos das Capellas, que então tinhão
_Donatarios responsa-veis ao cumprimerHo delles: Mostra a experiencia•,
que os Enc1!r.gos de 'a lgumas das referidas Capellas, são insig nifiea.ntes,
.e que o paga1u,ento delles, conlribuindo pouco, ou nada para as ditas
.~r·gencias, ineoinmóda muitos · aos mesmos Donatarios pelas Cóntas, li_qu~daç(ies, e mais procedimentos, e despezas J udi·ciaes: Hei por hem ·
Jaz~ r . Mercê aos ref~.ridos Donalarius de· am plia1· as snas Doações aos En.ca.r,gos insignificantes, que forem respeclív0s ás Capellas, de que silo
Administ,radores, para que não sej<'lo ohrigados por elles, sem· ~mbargo
do yerdaJeiro ohjecto da sua abolição, e natureza restricta das Doações
,Hegias, e para . este effeilo sómente declaro insignificantes os :E":ncargos _·
_d e qualquer Capella da Coroa, que em toda a' sua importancia não ex- éJ '
cederem a quantia de clez mil réis. A Meza do Desem'bargo do Paço o ~'·
.tenha :assim entendido, ·e mande passar os Despachos necessarios. Pa.;
lapio de Queluz em 26 de .Janeiro de 1802. _.:Com a Rubrica do Prin• l
cipe Regente.
·
·
· ,-;

.Jrnpresso na Impressão Regia.
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ú ~ PRINCIPE REG~N'fE Faço saber aos este Alvará de'.,-·~
R egirnento com. força de' .Lei virem: Que desejando ptomover por
qtté

~odos

.os meios ..possiv~is o bem ·.geral do Esti1do, e augmen.tar a riquez,a e (eJiciJade dos Meus leaes Vassallos; e' considerando igualmente o aba -~i- ·
melílto, em que se achtio as Minas e Estabelecimentos Metallicos destes .,
.Reinos; e muito parti.cularmente a urgentíssima necessidade, que l1a' de Y ·'
! se tornarem .a pôr ·e m acção e lavra rt>gula1· as Minas de Ferr0, que coin , •. , 1
1tanto daínno da Causa Pública se achào abandonadas e desaproveitadas: ,
E querendo outrosim que _principiem desde já a trabalhar. com toda a
.nctividade; como Fui servido Ordenar por Decreto . de dezoito· de 1'/.laio· '·'
deste anno, as Minas e Ferrarias de Figueiró dos Vinhes, que pelo AI"\Y.al"á de Reg.imento de dezeseis de Outubro de mil seiscentos cincoenta
-~ qt.Jatro, cÕm Apostillq de vinte de Agosto de mil seiscentos cincoenta
e cinco . Mandou restabelecer oSe-nhot Hei D , João IV. Metiquarto Avô,
e f)Ue duránlo com grande vantagem do Real Serviço, e ut ilidade dos ·
Póvos até ao anno· de n1il setecentos cincoenta e nove, em que se suspendeo o seu trabalho 3 e terião continuado até agora, se além de ·o utros
mo ti vos, estranhos ao mesmo Estabelecimento, se ti vesse fixado desde r _·
oi principio hum melhor systema de Administração, que segurasse a per- ·
,rnaneneia . dos . beneficQs effei.Lps das Providencias conteúd as no mesm(,) ::_ ·
Alvará; e se a fi1l'ta de maio.res luzes, melhor direcçfio, e economia· nãoi',·.
t,ivesse produzido. obstaculo~ quasi invencivE~is: Pelo que, havendo lo-·

,22
mario em Minha Real Consideração o que Me foi proposto por :Ministros
tlo Meu Conselho, intelligentes e zelosos d~ Meu ReaL Serviço, depois
de terem ouvido a este r~::sr1eitÇ1 ,? Jnten9emle Geral das 1V1inase Metaes
do Reino: Hei pot· bem Ordenar o seguinte: .

TITU-LO L
/

JJe> Intendente Ge-ra~, Ad~iniStradõr dás Fúrariab'.

I. Ordeno e l\1af3do, q·ue haja• sempre hum Di·rector e AdministradÇllr
( · .destas Fe-rraria~·, e de todas as mais., que com o t·emp0 se estabelece' ·· rem; o qual será ~ Intencleate Geral das M i filas e Meta.~s d0 ,Rein?·, qüe
' Qra he, e para o dmnte fo·J:, o qual eml caso de vacancJa• Me sera pro1..
posto pelo Ministro e Secretario de .Estad& dos N egocios da. Fazene:la,
1
Presidente do Meu Real Eral'io, Inspectot· Geral de· ~odns as Minas··e
.Metaes du Heino, a ctJjo eargo estará at Adminis·traç·ão• e Governo._ das
d.itas Minas e Ferrarias; e a clle serão subúrminadas, como Irttenden(o
Geral e Director Especial, todàs as pessoas e offi,eÍiáes~ que neJilta s assisttre1Il e lraball:taren•; assim como em gera~ todos os indivíduos empre'·
gado!:! nas Minas e Estabelecimentos Mineraes destes Reinos, sejão
lleaes, sejão de CompanbiD.s particJJbres de lVJ,jnet:açSes e A fl'l.JráÇÕ'eS.
,
lL O Irrtendente Get'al presidirá á Junta pattict:l'!ar· de Jnspecç~o· ,
'., :que Mando crear para o bom re-gimelil e governo d~s:t•as. Fenarias; aS"srqt
": .comto todas as mais. JunJas fiYtt Feitorias, que se e.:stabdecerem para Q
- mesmo fim nas outras Províncias e Comarcas do Reino; e a elle. seFão
dirjgidos todos us NegocÍQs, . (ijl:Ie se deverem tratar nas me.smas Juntas
Teriiloria:e·s, ou poi· quaesquer outras pessoas, que de similhantes ne·
gocios ' forem encarregadas: · E t\~rá a seu cargo vigiar pela boa economia e laYra regular dest~s _e ~w\r.?s M•nas; cuidando em dar todas as
Providencias necessarias, · para que as Fundições e Fabricas Mineraes
sejão trabalhadas e manipuladas segundo as regras da Arte e Sciencía
, 1\;1 ~ta.ILurgica. ,Eqcarrego-o ~>Ut~t>SÜn· cfa I nspe·c:~ão i m media ta e; p-rrrücu lar .
:. ·)obre todas e q~~esquer C_;:tixas e: Cahedaes destin_a uos e empr~_ados,
-- . tanlo nas Ferranas sobredl'tas, cqlíno nas outras Mr.n as e est1abelea men' ·tos MetaUicos do Reino; podendo todns as vezes q14e jul'gar cohveinle
- .examinar as · Contas e o ~stado d~s ditas Caixas e ca\ ;>edaes, . e seu uso·;
: ·.. r~gular e melhorar ã sua conlabi! ~ daçle: de que tuclo dará arte no ~~ji..
· , n-lstro Jnspecto1· G~ral, qu.e depÇllf ~,e · ? te~· es~nl'fl'l.do~m11en e examJfHt. do e approvado, hap de o fazer S~!b}t' a Mlflha ~eal Presença, pal'él Eu
· decidir o que for mais convenienlp _a o MeuH.eat Serviço. ,
'
JIL O Intenden~e 'Geral (que 1. além de' possuit· tocl0s. os conhecimentos praticas 1\'Jontanisticos, e Metallnrgjcos, dever-á ser sempre
graduado em Filosofia· e Leis} terá Ju,risdi•eçã(!)· Priva\tiva, E~onomica,
Poli.cial, Civel e 'Criminal em todas as Ma.terias, Ca~sas, e Crime& commeti idos, que {Íverem relação necessa.ria co.m a Comces·sâ@, Registo ,1
Adnúnistração- ~ Policia das Mi~as, Furrdiç'õ es e Fabricas M.ineraes,
t:ant0 Reaes, como das Companh:irs, que por elles serão organiêada
(Frigidas e inspeccionadas; revalidand'0 Eu a seu respeito em t:udo o qu ~
for applicavel ~\s. circumstancia•s presentes das l\1i.nas deste Reino, e
conforme ao Direito Ptíblico Metn'Jiieo de Alemanha, o qual Quero que
fique servindo nesta materia ·de DiPeito Subsid~'ari:o, assim como he- nas
outras o lílireite Romano, ~m _ confl>rm.id.~dé daLei de de~oito d.e- Agosto de ~i I ~e~ccen tos scsseulO) e no,ie,. em ; .quil.Er~o .não S0u sen\id& erga-
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nizar hum novo Reg1mento Geral sobre tão imporlante matéria; o que
já foi concedido e en c arregado aó F~ i tor Mór dos Metaes pelo Hegimento do Senhor D. Manoel de tres de J unhu de tml quinhenh,Js e dezeseis;
ao Provedor dos Metaes pela Ordenação Li"·· I I. Tit. 34; :10 Provedor

das Minas das Capitauías de S. Paulo, e S. Viée'nte pelo Alvará de oiw
to de Agosfo de mil seisceoto~ e dezoito; aba Superintendentes das Ferrari~s de Thómar e Figueiró dos Vinbr2s pelo supranomea'do Regimento;
e ao Superintendenfe do Ouro de .Minas Geraes pelo Regimento de dezenove de Abrilt de mil setecentos e dois: O que tudo Quero que ne<>ta
parte valha, e tenh~ a SU<i .devida execução, não obstante quaesq,uer
Leis~ Alvarás, ou usos e costumes em contr:u·io: E para a~ oulms Causas Cíveis eCriminaesdos individuas empr·eg;ados no serviço destaseoutras Minas, e Officinas, haverá hum Conservador Privativo, que será
sempre o Corregedor da Comarca respectiva :
,
IV. Nas C~us~s, que lhe pertencerem, como Véas e Terras JJJ"etallicas, Fundições e OJliánas Mineraes, Aguas e Bosques, Conducçôes e
Carretos, e outros negocias desta natureza, procederá o Intendente ·Ge_ral breve e summaríamente, decidindo t·udo pela verdade sabida porTestemunhas ou Vistorias; e das- Sénlenças, que der (excedendo a quant-ia de cem mil réis, segundo o §. 31. do Regimento de mil setecentos
e dois; que só terá de Afetada) dará Appellaç<lo para as Relações res.;
pectivas; e nos Negocias de Fazenda, para a Meia dos ~Feitos della; e
para escrever nas Causas, qué perante ell~ se tratareni, haverá hum
'Escrivão da Iotendencia, o qual Me será proposto (1elo Intendente Geral das Minas,, cujo Officio poderá servir (em caso de impedim,ento) o
Escrivão das Ferra,ria.s, ou oot~d qu.a lquer Escri-vão público do Lugar,
onde se achar.
·
V, .Nenhum Julgador, ne!fi !VJjnistro de justiça, Fazenda e Guerra
se intromelterá na sua Jurisdicção, e no .Governo Economico . das Mi.nas e Metaes i . antes lhe cumprir.ào -suS~s Ordens, e lhe prestarão todo p
auxilio e favor, q_ue l~es for r,equerido por seus Precatorios, que lhe serão pontualmente guardados, dando-se-lhes inteiro cumptimenf:o.sem dúvida, nem contradicção algllma; porque assim he Minha Real e Suprema vontade: E, para que Me conste que os dites Minislros excutárão
plena e indefecliveimente est11s Minhas ~eaes Determinações: Hei p'or
bem Ordenar, que lhes não sejão aceitas as suas Uesjdencias pela Me.:.
za do Pezem,bargo do Paço, sem qt.te primeir·o apresentem Certidiío do
Intendente Geral das Minas e Metaes do Hei no-, por onde ·conste que
cumprírào com zelo e promptidão tudo o ,que por élle lhes foi requerido
a este respeito.
.
.
VL Visitará o Intendente Gera! com a maior treqnencia possivel as
,Mi.n as, Fabricas, e suas O(ficinas e A r_mazens, assistindo aos trabalhos,,
a fim de providenciar logo ao que julgar de urgencia; pro~urando que
tudo se fi1ça .com perfeição, economia e b'oa ·ordem; e porá lodo o es_,m ero e act1vidade em que não falte cousa a!guma de tudo o que for pre,ciso <Ís Minas, Fundições e Officinas, para que nunca possa parar, ou
_difficullar-se o seu lavor por esta falta, ou por culpa d"s Officiaes e Obrei.ros nellas empregados: E terá outrósim com especialidade em vista a
boa Administração e seg·urança da Minha Hetil Fazenda.
'
. VIL . Procederá sem perda de tempo o Intendente Geral a fazer hum
,inventario exact<:> e circumstanciaJo de todos os lVJatel'iaes, ferramentas, Máquinas e Ferro coado, que ainda ex~stirem nas ditas Ferrarias;
e c~idad. ime(f.ialamente em fazer concertar as Casas, e A rmazens, For-
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Levadas
' ei Cari~iros,·
.

B!~
m 'a nilat borrsti·u~t ' 'Fór)ll18';: 1\lá..:•
.
.

<)ii.Hías 'I:;Ivélr·a't!tJi·e{l·s; Folles e outros objeclos· hecessai'ic?s·; ordetüiii.go' sg· u~i
.ahút?ot~ 1 ·~·' 0<1r'te·.~da:{J:Vhd'eids, ~ J:_,.~nhas' 1 CJll,e fórem· p'recisas,-é' ·~•t· fá~l.tt:..1 ·
Ta··-ê 'coridtú~ç.Eiõ 'po .t Carv ão · n~.tc~s'sorio, ·. par.a que .·:as Fá,bi·ie<.ls ' se r'O.rihã~'
r·J'btt{ erW plerra 'act'i.vidade·. " ·~i'.' ' ' . I' ' ' .. ,.
'l"·'' i ' : ' . ' : l; u
--:!JVr-H. '' E ·pa'r.á se evil~,: 'tpdo · equ~lqúenl'ouso;Atie en1 se~:~· ...prejulzó~·
·e ·'cié ~mirs famifí·a~ . p'óssa ·ácorí t~cer· a ·todos, bu, a qual' t uer dos ' i ndív'iêliúfs'
)

'

\ .i

'

·...

e · .Ferr<uias, e misteres a ellas· rela-tiv<;'Gs ~í1 _
reêe.bé'ndn '>as : sdas ' te~pec:liyas feriàs · a:os Sabbüclos, eo'mo· ·até agot"-a' sW .

·effi'p~eg'acl·6s '"rlé\~ '· diÚi. s· M 'ln'a·s
1

r·

teo)·;p raticddJo :· {)rd~'n6 ·e Marido,·· ~ue esl.as qhe sejão feit<!s e p,re.encl:li'~
·chr~~ ~:~em:· · ratlerích\ . rílgúú1a ' nas Se'g·undas feiras, ou no primeiro · diri de
ú 'áhifhó' ' · ifr:ntnetli;:t'(o·~ -· c(úand:ó supé_eder que estas, ou os dias süceessivo'S
's~jfío' · Dias ' Santo's · de ~ Gt.i"a 'rdá; as quaes ferias serãp feita's por huma Fo..: _
~h<.t extra h ida dos Liv.ros dó PoMo pela maneira ao dianle delerminnda1 '
á:·'g\üil sérá: ..exàutinrtêla e· approvada . pelo Intel'ldenle Geral, (lU em sq~
'iws'{{ncíá ·pela JúiHá de ll':lspee(;ão, do que lhe dará 'Ióg·o parte, e ell~ Ín;n•Clar pagar ' pelo;,Thesot1·reiro das di tas Ferrarias. . · ·
.
-•
... IX. · E p'o r1üé ;·s€im ' Madeit·:J.s; Lenhas e Carvão em abasl<mça nãà
p·cidét_ào ·~·{si F'e'á aria's trnbalhar aturadamente, -e com o au g'f'lle'ntu · rrdg·í·e·~.:l.
· siVW cie' rriaí~ Fornós é -"For.j'as, com1o c<iJn''' et1i, 11 f:l1Ú éstabelece reri1-se pat
ra ·o.~ft:H:uró F~Hdça.~(tle Açd, Espingard 'a:'s~ ' Ct~te'l'eria e 'ohtras·;Officinas
·uteis; ~le q1de ·· n~l.. ltd precisão · os meus Reinos.: Sou 's!e d•ido, ql:ie <H·11~
. t~nclehte ~ Ge rar fique · enc.arregauo; como erão os··anligos Superintende·n;.
iei, da· direGQão e :Admini!strM~ão · dos Bosqt~Ies e Mattos dn seu distri'·;~~\) ;,! r~o~urando com todo O l eJo e actividade C?nservar e r:-1elhorar OS
•' t'j'ue exrstem, e ·aagmenlallos quanto lhe for possJvell por meio ·de novas
SemE)nteiràs e P~C;lntações , nos terrenos e 1ugares, que, furem mais _proL
rprit>s ~ ·adequados ' ; ·para ct~jo 'fim lhe Confirmo t~mbem~ toda a ju:risdic<.;ão
-~ác.a'fgo; .q.u1e'' pela Ord: Liv·. I. fTit.. 5-s:' §. 46 , competi ã'o até agora áos
··eor\·egedor·e s' i·esp~'ctivos, os :qua;es :com tudo não fid'ío desobrigados de
CliiDJ>tiren1.. a _' ês.t:t~ 'respeito as sua~ obrigações de ' ac~rdo, e com
vaçaq do dJt.o Inteõ·den·te Geral." ·
' , .'
,
· '
.·· :X: ..se~d~·, o,úfosi'rri .indubi~avel, que n·ãci p~de haver. bom reg·i'm~n ·e
. ad!l11QI.straçao regular de Bosque~ e 1Vfattos sem · In.spectores habe1s~ ·e
Co.u'tf7'itos íostriJíLios zelosos·, . qu e este.fào encarregados de causas, pá- ,
.:r~:_' q~ê J~<?s,são past~lr? ' à 'fim ~]e q~e ' cada :hum de'l!es· faça· a sua o,bri~~~
/ ·:~ao como d€fve, ·exer'2endo as surs força1> e caprícJdade do modo ·mat s
' 'cônvellient~·,' pct' qcu~arido ' da ' SHa parte o bem das ·di las Ferrarias, e do
1
'1Viiúfif{éat SéFv'iÇ!f: 1:8âu::da · me·smr maneir'a ServitJo ÜJ:ti'f' rúlT;· qtie ' ú
tef!~ente . G~E~.~ .~~ pro.ro~h~ ut~l puarda- IYI.ót· das .M ata1s :~o distt:ictó,
"• 2eloso·~·e Q-~ · cónhecJua StífúcJenéla na ' materJa; e os Guard~s, ' que por
' '(jt..~ ' fqtem · üidispe~savêlm~nte 'n.ecessarios,. cujas' obriga\·ões vãh
dian' t'ehne'o·c ionadás. · · · ·. · -'
' · ,.
: ·' ·
'\ · ,
::· X( ' O · Inl~?nqente Ger-a·]! r>roceâed a: fiiZGr o Tor'nbo 'dos· Bald'i 9'S e
. _·Mnhinn'os do s'é'ci disfr·icto, . fcirníapdo · Mappas
TábE:IIüs, etJI q\.le
~ ' nhão ' ê s í)ecjfica:~l ·as 1N . pósiÇão~ · extenção, e confi'gu1·aÇãU dos ' 'ferreno.s; ~o
direito' :qu·e ·lia a respeito ·de · cada ·num delles; a m-ítúreza- 1nin'e ra'I d s
'
' J
1/
'I
"
· ·~
I
.
.·lOE'SllJGS' ; ' os ' r!'os~ · 'rt ' ie:i .i·~S: e cdrrent,es, ' gue ' o's ahà véssãó ;'
d peé·ies dé'
. A~vores.~ e . Çepa~; '9·u·e ' ne'l'l'es e3dstirem; assin) ' éofn'ó o·s· éanÜ~Jh'o·semeios
'tle 1 cond~\cÇ_Ab~,: o .s eu' estfi~o-. p'tesenle '; 'espeeirrcah(.!o . aó ·· it1ckmo· iempo
.. ·o ·preçóJ:onent€ ' dns · fra·n.s porfes, ·do córt.e' das· Madeüas e l :dnlúls 1e: o
:--d~ J~~~t.·u~t_á_'(_l<t Ç~i~v.ã.o; .:·l!.~h~ '~lu~ . ~~~r~ ·:ba_ses· soli&L·s ' pt'oc:l re- eslabe'Ieeer
:hu·ml'l • J\:tfimJntst't.a.Ç~ô · ecófiOifliÓâ e · regtr1ár com fultJro'-próvêito 'deste tão
util e.~;tabelecímento.
·
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. Xrt. ,.. _F'<'l,r~; 1J~~~'lq1ep_t~ , :Sem"e~r~f'~· ! !_an.t.a.y ~e·~de }oft'~ - n~: ~'}o~~~ ~ ~~~ê.;~
ços._r!~ Pl.r.!;e.Ir?.~ \-~Q~i.~s.~n;d;o (i'~!~~. 'VJ Sir!Qa~ç~s_ d ~sj e_ft~l'!,aS ~ -.~Y ~~·~[<?,.
7'

}

\

r}j'

••

_d~- ~fhe1·~, _e ·r~i~t;J1 ~·~ ~d~ ~f'}~F ~· e _os:,Y;:à l~-e~~ e· <l.u.e ~ ra,~as ae·_Sóot:re~r~r' ~

Cai'val ~ o~,,.-c,h~oos, p l_m~uos , ~ - ~~~:n; A ~v?.r~f',, . co~ f~ J' l.f! e - ~.· ~xpos_1ç·~? :
.e}~r~~l1,o ,-~~~. ~~~. ~b,9, v ~f~!~9}e, ; , P.~.r~_~c. ~JO ~~n H.é~:~P~.~ ·~(~ a p.r>l;Jcar' as Con· •
, ~~g·n iH:to~~, -·q~~Jh~ .~s{a ya~ , d,est~Jgadt1s ~ ... , .. :
., , ,
.. ·.,
..
;J~rl)oC ~[~.!'a _a·u·t~~slm p~, ~~~s~:o , In; tee~eN~ ~-~r~ I, .nu e otL~ vra~..
, dores ·se'n'íeem e planlem pro ·r.btq, da-: preéiEflO; , q ti'~ 'ti verj:l m da-s su:as Cf!-

·.:;;og.

~i~!?, e ':i:ól'st'êre·s·, "hu'ln . certo

nú tnerd d'é 'Ge'iqis

qé.A.fv,~I:es nos. Lug:i'res.;

q~í~. !.h.es (o rem;...~rescrip ~üs:;, _fáier~.~?r ~iec?l~.(J?~H;~ ',y~reai.o.fes resp~hti~.
vp_s_, que ~~~an~o l h_es~ fiqn~rn . ~_OJ_etto~ nest~.,~Hte;~; o qu~ se .a,ch a d~teT·
minado na ' Qrd. LIV; I. Tlt. 6 G. ~· 2.6 ; · P91S, ne Jl,lSlo que quem tJra o
~~,:?y:e!'to ,_ s.off~·a ~t~rnhe_rÍ1 os .~~ca rg()~; < a_~si~l/~ é,otp~ ~~~ ~;d h a ·gt;r'all;n,ep.te

1

~~~~'bé lecJ d~ 1:el? J?:reJto P·qb~~cp. Rl;?resla'l. ~a : '.n:ê.I~ r r.P~"!}e , tla Europ,â. ;
" d'o que flel ó t:JlrosJm por eQ.GarregàQ,O ~ Õl{O ~Qten'dép\-e (:j~·taJ, . . pàraO
fJzÉ(r, t;x_eeu.t.m· ·em t o9o~ .o,&. - ~i.~tr). c!os ~in:~ ~~~s:·dcr r,~~·~·qt(; 'ê.,Y,jas~:~M-,i il'as ·
porJ<d t·a d ~ s Bosque~·, necessaqd_s · e _sua ~~vtqa ': A~-.rmms_t raç~p, ~ o.,ã? pud ~ m por ora ser ,lavradas, .e manipul ?.-das._ , '.
· '. · ·, ,, '" ·. . ·
rJ
U· ~I v. P,róh,ibirá a fadur a de Carvão
'di~tr. içJo, . p::n;~ §et· ve:rrp,t:Uó·

no

fbi-:ii'rlelle s~m su'a ordem; e: farlb:ls~ignalar . .aps. Car.V'o eiros'; -~ ,frQp[i:e(á-·
r tó's 'os Jtigares ·onde· o . d~v'e ;n 'ir fazer para s·~u g:as to~ ·'_s~h}>prejtiisó"~'hs
.d1r;as: fl'aq'ricas '; ·p~v ·a' ~sand'o -. a nnMálmé.r.lt~ .contra· os. irífrâctoJ;~~ (fé'~tê'T, e
de oti_tro~ . ,!hig9s ~-nàlo.gos âo '{m?seb i e AI v ará~- 11-ro'lÜI;i (.(ig:liáJri1e'rfte , ~s· .

. ~~~'tfi~?~~ ;Vi ,. ~·~1,\1 ',9;':a,em·~ · . ~- A r~;~~;iÇlÍo - ~~a,~r evi;tâ~d'?z.~~· .j10'r·:ek~e ·.r~.?:Uo

os't gr:llves, 'é con ~aderavet·S da1nnos, qt~e de (ae-~·: !J'ue.lmad::~.s \ prh,t )i·íão
não só1 á~ n&esma~ . Fabr.11ica~, . mas tai:Ohcin aq;; ',Mq'ú idor'es d'âs \ôil.â~..' terj
·)'.
JtaS'.
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. ~ xv: :'~·Fooérá 'ó.iltrô~·iri{ emba''rg·;r às 1\1-~tieiiàs, ·e: :t.í~mi·a·s dds rP ~hi iu~
. ttt?~s~i q.üésfcn=em' indispensave·is ás precisões das Mi·nâs · e·Fabrl·c!ls' Meüíllitas, 'ifazer1dô2'a!> ~paga r . a' se Js "réSpeçpi ~9S . Dono~ ·por s'eti j 1ils'io ~tn~Jçp;
~~<i li tfdM ~,rlOr 'i~,_oj.s'~<:,~v~cJos, : ~u .r~ .es,ço!'riàp gél.ó ~'91o; o.~1~r? ' peld -~u'iv·

t;, 4~ ·,r\1frecç,aÇJ,~.:·: oy- v~l? .I?te~1de n te ,Qer~l 1par~ ~. ~l~ e ~ O.r.~~no ,~. ~a·p-

. d.o ~' qu!~ ,-n~n.hufl~ :Cana.dor, oq l~ ro pne.ta_no. pt?,.s.sil . v ~ntlel h~s fof'a ~l·e.sté e
. ~~.!f~s;.~(sCrJét_ás~ 1\,Vr.~:ra.~~ 'se~1i .?l!iá üo l~ütt?~:I12 ,t :~ q:~r,1!, ·;ô~~ilt;\~I1rí"~Pf'" .
~.~~!l cé~T~ ~~SS?,,~n5,~ .r~j're~·a~. ).J~'~.~S ~O, . ~en~ ~X~~p~ao...a,J1~-.~;~~~ · d~ :,f~;S~~~i: e
. n·~o

O[,JStante q!Jaesqt .er-

.~ xv.r.
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··E _ para,,' p8up'ar·ne·\c'ót~erya'r . as 'me.s m'a's 'Arvores; ;flf:Qeúr'dt'~l tn-·
.t rotíüíi·eo metnbtlo -d<q' ~Dé~-D'ie, ..e Talho·, s·u ~c~ssiv-<:i''.de cincci ~n~ -' Cin. cb,
ou:' t'l~ _sei~ I ef'9 ,.'-:-s~e'is' an.n ós ~ . c0\vô se 'pi atícâ. n·o '1\lt? ' Milanez, · .~iscat~, 1
Catalunha, - e o\H1ros Raize s·~ Estr ang'ei-t·õ's; ' cuj'a·s Fabri ~ as ·de Ferr'o são
àÍ'j~·~nta4'as' ,i<orp . b~_(à? espéd.ie,.sO:ni~nt e oe Lenhâs, ,e Carvão proven:it;)fi ~~.
, ·xvn~ E 2omb sé'Ih.' co~ie·s reigó'làr es- sé não possão· conservai· ·e'âú-g-. ~~· n~íâ't11 a:s 1\'J'at).s e<> Nrvorl=d~o's'',r' lif" 'evit à r· @s_imrne nsos Vazibs e :\Ma.Hi·
/ nh?s',: .q ti e l fi cão ' 1s~'ffii J 1<l 'funis sei-e'ffi1replarftad os: · procut;n;á c ÓiÍ1 to'd'(')i b
zelo
a ~livid~de ô JDllendentel Gêl·al' :Adminü~traâor,' que . os . ditos cõr1

e

fes 1 seji1o :: tefto~ t segu'nllô~a~ B.ég'ras tl'a .Afle~

dhfidi'tídô os Hosqlles erri
l<1~ lhais ;'.ttí.nforrt:J~ o te'mpo ,nedessári'o" para . o .s eu c'reséir,úento, seja para
.. a~ Ar.vofe s· de fl~cóte', séja pàr~ 0-bràs, s'ej ~ ' em fim ' pàra Páüs Reaes,
.,, ~ 9~ Cori.s'iqú:Ção; Procu ,ra~~ oufrbélm'; qúe o Desbaste, dos Bosques, e
. A', t'V?; ed'os seja fe'i~h s~g·,u.ili:h(os rTec~ltos' rla 1 Sc·ieíi eià. Flotest'al, _á ~m
gue 11\S . Atvores 'poss'i'io crescef'livr,e s; 'e sem . àhafo ; porém 'ô evi'd arile h'te
' p-à~'tri·~ '\dé.· .motl!{, '·qr.lê. 'a'tf9g~uérri o· Math ' rá'~t,eir(; "q~e.~ ~:x·h'~ute
t~rhl. '
c

:«

'do~ " ~álê'éós."ilé1te1ss~rioii 'ào cd~séi~enVó' 1• d1:i'S'' A'rv~es'; 1 ê::'ifnrede '·t q;éruü.
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,~nçfio na-tural das semeates rahidas. Co~rj girá ig.~talmente os d-efi~itos· iff ...

troduáiJos no Decóte pwhibindo-o absolutaniente (excepto o dos B<!.n~os seecos, ou podres) ,Aas At·v-ores rezinosas, co·mn abusivamente se'
pratica em v~rias Matas, tanto Heaes, Fomo Particul~re~ de:;les Rei·nos, com pre.Jutzo gr.ave dD ·cresc!menro, ·e bom estado das llJesmas.
XVIII. Para que os ·B osques e Maros, depois de cortados, ~ armn·cados·, · possào vir outra vez sem nova Sementeir.f1, ou Plantio; e pat·a·
que as Plantas novas nfio sejüo destn1idas; e ruidas pelos Gado's: Or·
der.tará o lntendenre Geral, .que similhanles lugares sejão coutados a.
toda a -casta ·de Gados, mónnente :.ís. Cabt·as, por todo tern p~ que foi
]1reciso, segundo a natureza particular das mesmas Arvores, qúe re-'
quet·e.m., maior ou menor tempo de defeza; e segundo o modo 9e cul·
· tura por se-menteira natural, ._ou ~rtificial, por arrebentões, estacas, <;JU.
trat:Js.plaAtação. Não he porém da Minha Real Jntem,fio ·que se coulém~ ·
t:odos os Busques :í. creação do Gado Vacum, Cavalla~, e LanigeJ~ á
excepçi'io tla.s Cahras, que ficfio inteir;une!lle pro~ibidas; antes pelo co~~~
tmriu Quero e :Mando, que o Intendente Geral haja por llldus os mod~~
possíveis lle favorecer, e fomentar· a dita creação, informando-se Iam .!
l,>e.m ·.p ara este fim a.nnualmente: I. da exten~ào em Geiras, e Hraç~s
qtNt•lra~las dos Terrenos, que podem servir para pasl_os..dentro dós ~~~~i
ques: H. das Coutadas exrstenles, -que devem conltnuar de o ser, ou
q .ue c.:onvPm ilescoutar-se; e das novas, que se devem fazer para -o ~nno'
futuro: · Jli. do que deve ficar livre para os Pastos do mesnio élnnu: IV.
dos qtle tem Jir;eito pa.r·a apascenla-t· os seus Gados; e (.lo . núm~rq · ~afJ
Cabeças, que possuem: V. em fim <.los Pastos, que ha 'f6ra dos Bosque11
e Mat;ls do seu dishicto.
/ ,
.
'
·
""' '
XIX. E pa,ra melhor economia dos trabalhos Floreslaes estnbelecerá.:
q1l:.tnto fc>r 'possh'el, o systema das . Empreitadas, assim · rws Se~e11iei- . ·
ras, e Pl_a. n~ac~ões, como rto córte das Lenhas, e Má9eira~, -e \no f~bt·h
co do Carvao, e se11s transporles; o que tamhem procurara fazer em ·tq-;
1
dos os outros trabalhos das Mina s, e Officinas. Cuidará outt·o~iln em.
Jyelhr~rar os caminhos, e introduzir o uso de Carretas bem consthlidas,
qee carregando mais, do que os Carros ordiparios, aHi'viem .a.o nesmo.,
tempo os arüwaes, e l'fu.e s di.rHinuão as facligas. Estabelecen\ para ':r{.~io1r 1
facil11lade, e economia dos. ditos tía.nsportes DepÓsitos dentro das ~e~:
mas Matas, Charnecas, e man.!·ens
de
rins
nos
lugar~s que julgar mais.
I
l
·"
.
.
convenientes, de Madeiras, ' ~er:thas, e Carvão, para osJaze . acarretar;
e conduz•r nos tempos, e estaçõ'e s · mais·. opportunas .. e f~ceis; evitanclo'se ,deste modo despezas superfh.1a~, e damnosa~. Proc~JTárá pe'lo 'tempo
adiante aprovei't.ar as
aiuas
duqi Hws,
e -Hiheiras
11ara• fazer
,con~truir
(a.
~
v ,
!
_I
,
,
r'·
exemplo de Inglalerr:a; Alenwnha, e Su,ecia} canaes de ,conducçào ne~te, e outros districi~JS Mi~reraes, 'Finando' o: local puder_ comm~~A~~f'"nt~
prestar-se , a tão uleJs, e ,· r~npórtanles. deslm.o~, ~ ~erv,tços. Refur,mflr,ct;
1gualmenle o modp ordwano de c~rve.1ar, preJu~lrctal a ,honda\:le 'do\ geí · ,
nero, poueo 'rendoso, e deJuasiarl;upente cMo ·; e pr-ocurar:\ introduzir·;o:
rnethodo -pral icado nos Paizes Mi~eiros de Alemanha e Suecia '; dand,Õ:
para este fim ·1~s!'!"UCt(Ões faceis, ~~ sufficienles aos Mes.tres Carvoeiro,'·
para que el'lcs se ·,,costumenJ a novas, e mais uteis Manipulações. ·
~
XX. Prucurad aproveitar, logr que . lhe for .possiv~l, o excedente
dos BusfJues e Matos pertencentes :ls Minas e Fabricas, que não furE-m
TJPcessarias ;ws d.ivet·sos trahalhos Montanis!Ícos, c . lVJet;~llurgi<.:üs . ; Jlefn
:í~ necessidades dos NJ orador·es pobres do districto ; fa,zer.~o vender as
Madeiras, Lenhas, e Carvão por c,: onta da Caixa das ,dita..s. Fab~icas; ~
~

L

•

I

1

I

'l8b.2
'·

\

-

-

.

~liiázyr;~ _ em raZGi adop,tql' pelot: tiemp:q 'adin~ué· o 'frhric-o-'· d·oj Pet, ..A h~à:"
1:nÂ•ó,,. Re:~Jn'~,.· e.> eilli~ós; pmd.uctGs·- ~úm!àgos:; 1érue . po<il:em, e ·d·e·vetn se-t·
pá1.a <,> fi.itti:l:<?•' de: ·g.r~n-cl. e utilidade;_ e· pm-d.i.r·e nto para a '~i..Q_ha R.eri.l'
'

-Ji'azen';da . · ·· ·.. · · . ·
, ··
·
.
' ' X'XIL (( E"_p~·ra qúe haj~-, lllrua • ~·tionoml:a. bêm teg~~lad<t;; . ~- exti~ti:i, · t{~,e
'l1v,ire il" 1-n'.troducção· de lodos- Ôs :tbu.so~ pro~enient~.s Üil ignqra'n.cia~. de~~
leí xo., (~U faitLa d'e probidade m@s': Su qall~·rrios: j;. e: pel'Ç. co h va~iid!,se fo.m~~Q~
te a~ ..po_r: toào·s - o~ 'mod0s__ pos~i veis os ~~ios _tl1e cç.>ll~e-~v GJ.çã~~.' -~~J.Ht!ne~ lQ· ,e
áprovellalnenlo d~s B(!)s.q ues e seus proclucto_s; no 1,que C$Jn:~~~.•te a_p-e•i{el"''
-~iãci- da Admj.n'i slração 'Floresta!; En.ca~rrego' ·::io ln~ehd_e.rr~· )\dmi,n ·i·s-lr-q.~
dõr que haja· dê ' e~ta.be.leq~r _huml:J. exa:f4·'ra, e·ri'g··oros,a Cú~t~·~Hh:lúdit e Es-.
·cri pt u raÇão o.ecessat-ia n ôs. ~rlfis r;~ ~n(Js·. 'i.h Ax[m in ist tmçã.o; ,.d;y' ·~e lhora.-m'eji-'
~o, CmisfrV.ação.; e 4prôveitam.en,_.to yJc:s: Eosq·ti·é~: .e· ,Ce.p'é_1s_,,· <;i1;q·en:o Ojl,l[trp ..
~-i m ,· q l·Hr e;~1~ j.}oclos. ~s N_
egoc_ios cJ e·_ jl~elh~rà1J?,ihtq,; t0d oE,3s ~~~i:b-~ l.~lo.s. .BI.;q:Jtectados SejaO ti.lesc,rJ ptos e 1anttados €fO fa.bellns:,,yet1,~S., e P,q/f'4:cul~l·r~
€(j,H'n o 'pr~a':tiJen'.to ·. da.s 'Des pe.zas ricÇe:ssa,ri;\8:; ~e.p l ~ral'i"'<J:<? ~~ n:p$1Gera-ti~~ :.'
l.
ndiJÜ~ ld~ Dis·t tri:do, e d:o ,Bp~g de, _-~ .A rv..tJre1,o 9J)?:: •!p~),'tlc;úJ~r'-:,'}i.
t)-' ntí~é;ro :d~S,· fólhas ·: . I H. q con trrH9o · d;a·s · gei u~s- e)_Jrâ.\~Â ~_:'9fiaRólJ'~âf!l~ê>
''IV~ ·o 'rémpo; :.e·gasl:i:is d·~ Làvbiíra; 'e ~e:m·ea.d4f,ji ': --~;: Q.g íi~ J~A~·.r~z
a este respeito er~ geiras, e braças. quad-í:'ad.as: VL -o'··qu"e: ::lindá:: r'é~Ta
para lavràr, e· semear: E n os orçamentos particulares venhão •todos estes Ar~i·gos mais bem espedficades; __ e div~d'i'd0s eru Secçõe_s, por exem . :
. pio : Melhoramentos restantes : J.YdhoDàmentos npvos : 'Plantio de A1·vo'l'~s: J7altados: Cepas_:· · _CamJnhós,'. etc: Em ·cad~r hüma destas Sec<;ões
, virá espêcific.pdo o número " de. geiras, que 'se devem arar, gr~qar,. s~-- 
'tiitúir ê· .-~uà·, Despe·za ta:mbe.l\. p.O'I: ·g:~rras - "l:}ta·Ç:ás "~~ u;âctr;a~fas. ·; ·o núinero - de al'q uéíres · i:le''sé.ul:eote; ·ou (fé· ~ FV:õres · .de ·1 li'a Ô.s~-1!11-ítaç.ão, --_)éb1 js~~~
preço; assi'i:n CbiUO a -Qes·p~ZI;l- ' (l<lf (ran1Spotte,' e.' os- ll!ga'r~.s '~do.rffJé"" v~~\
~e ·e ;?'lllT!IPI'~, e nomes ~OS trâ.(!)~J,h ;ad;dtie~; . e~tlf~g:a~o;~ __}J;fst~s._''d'\, ~ef.~tTJ~~'s
s~rv1ços. Estes orçamentos ·~sS'!m ex~~u~ad !iJ~ } ieve-rao.,; s~r:.aw,~P;_~en-t~?'9 s
- p.o fim do, mez d·e J,unho ao :lntendente Admm1slr-adorc~ p.a-r.a~ :q·ue, Gs e]{amine -d.e_ novo e appf0~e-,: se . o- · mrcçrecer~m,,
fá'ç,fl '\~1:~cuta.r no ~~~tt.í-i~a
-J;riàis conveniente', 'e pelo' nH:>~o maÍ$ -eeolíl0I-l~ÍG€l- ; frc~od:O ~hlli_g~;J~s;fo
"·Guarda. 'M6r e M-ateiros á, sua e~a\cta e· rigo tosa execü'ção; l?·toceü~n~f9"
s~ similhanl~men.le nos . orç<uhentos dos'·outros . d0is Ra .m<?s 'aei·ína tn~·it"
-· _, -. · • ·· ~ ··
· " • .-,;:,!_'
- ·· -, ~·'~1 ' '
CJ.on··a dos
XXII~ E como para conservação'. d,os Bosques,
"C.epàts he necessU""'
•tio: q~ue o-- se_Q ap-rove.ilameni(i) se fa~:â ,@e niç>d:o, 1_ q;u~~~~lur-em, s'e m.p_re ~~ ,r:n
c;liminuiçãg alguma: prog•;essiYa; e se_sa.iba de $1:nt~.-rl ão o que sti Jlré~y~~
·-annual'men.te em:•Madeiras, ~~g,l:Jas e Ca.r ~ ão, <_1. .fJ'ni ,de qt~e.i@s -córtes :~ \l'rrfaJilq-l~es se · faç-ão devidamer.J-te,_ e _sem· prej'tjJz o. fu.t'~/o d0s ·Bosqu_es :~--0~~
de:na., . qu,e o 1ntendet~te ·'haj-a . de. ~·IJ'ip.re:~<l'r tÇ>do,<>fcu~i,d'ado · e1h .qli~ ~d-s
--Btlsques; e Mfi~as sejà.o marcaqos e ni,edi'çl~s i ~ ·q.ú'ê 'iiltdles 'Se tii:~.h): i\N]?'pà$ p:I'i:t:i'cühu:es e ge.r aes, p.o·r ond'e pbsll:a ·c_o.ns't)iF , d~ estado;T~ilt. 'dos 11)~~sr
mos e seu conteudo por folhas, introd 4zin'do . e ·: pé~rêtu,aodo · dé'ste .~ tiíO~b
hum regin~en regular de cór;tes _e a.rra,nqtles ; e huma verdadeira e .miuda ecctlnomia.
' ·· ·· · :'
XXIIL. ·E como t~)lnbem- não póde" havei· hoa .Administração de Bosques, se.u)·· que haja'' a·o mes-nro:t~m pfi'.hu rvã 1?<9'l~da "excac.ta e ÍH:ti\va : O r. deno 1 que o IoleNdente Administrador se er11pen.he elíl que o fn s pc~lo·r
e: C.ou.teito,s, 'c,ú.ic)ent na hoa>vigia, e guar·cla dt~s Bbsq:ues·; preo,dendi0 lqm(~·s
e ; ·quaJq~er ,; qu,e : a'!~~rf.uh ' c:oljt<mclo Açvores, ~-!~bus !Cll's,, 'Q,u'. arr'aqca~(J'o
· C.~pa 's,~llt< a ·n,t?t<?ssa!i:a l.íccn'Ç..'l, ·;.'os; q:tl/r~s,_ :·n'lém· do -~·r'es,do.~ttO. ·<il~ , v-àlor '·1d()

u

p.

,,

'·

1

1

-I
I

a

e

e

>

'

'

•

•

•

\

•

1

o

D'2

e

•

'

)

• •

1 -

';

28

180'2

fmto; serão 'Castigados com a pena. da. Lei; e em caso de ,haver· roubo .'
e não se saber ··o author, tirará logo Devassa; para vi~-se no·conhecimen- .
to do réo, o qual será rigorosamente punido: Procurar·á igualmente o Intendente; que se eVÍ'te todo e qualquer íncendio nos Bosques e .l\1'atos;
e para isso terá ·todo ·o cuichido em que h;;~jão os Aceiros pr.ecisos:, e que
se conser'\>·em sem Mato, limpos e desembaraçados. Prohibid que entre
nos Bbsq.ues Gado algum sem campainha, ou chocalhos, ou com elles
tapados; · ássiní como homens com machados. sem ordem·, e destin.o certo; casÜ<>'ando do mesmo modo os que dammficarem as Arvores, tirando~lhes- ~ éast:ia, oti mutilando-as e arruinando-as de outra qualquer man~ira. ' V:igi'<Vrá nutrosim sobre os Moinhos de serrar Made!ra dos particuJa·res, para qúe estes não sejão alimentados com prejuízo, e á custa das
Matas Reae_s dó dist.ricto. Cuidara igualmente em que os Marcos geraes
e particulares · das Folhas e córtes se conservem fixos, e inalteraveis; e
porá em fim toda a diligencia, em que os B0sques do seu districlo não
sejão asylo de vagabundos, e ladrões; dando para tudo isto as Ordens.
necessarias, que lhe serão cut:npridas pontualmente pela~ Jnstiças; e .·
Ministros r'espec.tivos, como já foi igualmente ord·enado no §. 34 do Re-,
gimento do Guarda Mór dos Pinhaes, e Fabricas Reaes de L~iria de
mi'l setecentos cincoenta e hum.

T I·T U L O H.
Do Districto das Ferrarias.

· \

' 1. Ordeno e Mando, que o districto por ora assígnalado a estas Ferrar,ias seja o mesmo, que era o antigo das duas ·Ferrarias de Thomar, e
Figueiró dos Vinhos; e começará no lugar dá Barquinha ·em razão dos
é'mbarqúes par'a' Lisboa; e ' seguirá dahi péla Atalaia até á Villa deOürem ; e de lá para a Sabicheira; e da Sabicheira ao Pereiro; e dahi á
Villa de Alvaiaz·ere, e c,ontinuará até ás ci_nço Vil!::ts do Chão de Cou.;
te; e dahi a Pe'ríel'la' ; de Penella i'l Miranda, e Pedrogão-G.rande ~e de
llt Zezere abaixo 'até Tancos, . pois que em todos estes ·lugares e seus
Termos ha mais, ou menos Mine;ral de Ferro, Pedi·a de obragem, e
Fundentes, Lenhas, e Carvão, carros, e mai'S cousas nec ssarias p'ara
o serviço das dilas' Ferrarias, e ú~Jtras Officinas Mineraes, gue se hél~
jã9 de estabelecer )~ra o t_empo ~iry~Iour~ de~tro deste districto. ·
.
li. Sou outwsan Servido adJUd icar Inteiramente ao mesmo anhgG
districto o Termo da Certã, que fica da outra banda do Zezere, e defronte do engenho da Fós de Alge ,. por serem necessarias as suas Lenhas, e c~p·as para o servic;o aclual das Ferrarias; indemnizando-;~e r~
lal sua jlista avaliaçã'O. qualquer prejui~o, que dahi possa resul'far Se.:.
renissima Casa do Infan'tado; o que lambem se fará com quaesquenou ~
tras Mat·as destes, e outros c.listrictos, que pertencerem á mesma Sereni~si ·ma C
Casa , ou á de Bragança.
··

a

TITULO

IH.

J?a Junta de lnspecçáo, e dos Officiaes nella empregados,
.· J. - Parà o ·qo1m r~gim'en: destas Ferrarias haverá por ora os seguintes
Ofiiciaes :: hom·'·'T líesouTeir3 1; hu'ín Guarda Mó1·; hl'lm ros·p eclor d:ls'Minas; hum Feitor das Ofijcinas 1 hum.Escrivão; e hum ou dois Meirinhos;
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ep ~,m caso-..de se,t..nec~ss~tio par~· .o f~-turo, _ ~urr:t. ' Eng~:-lheiro_',.tle ~lYHí'Ja~;

hutil ou do1s Escnpturanos; hum AJudante das OffieJnas; e ,-hum Ca-bO'-do.s Guardas-Couteiros.
'
,
··
· ,' ,. , -' '
' I. L 'Í'od~s e~tes Officiaes, exdéptó o M~irinho, Escriptbrario, Cab·~ ·
do's :-G uar.das, e Ajudante com-pén·ão 'rel,lnidos a.Juntá de Inspecçáo, qu~'
Sol!l. ser.v ido crea1·, a . g ual se ajuhtar~í todas. as- semanas na segunda feiI~a; e qu-ando . esta fot 'dia Sa:nt~ <)e guarda, .aJuntar-sé-ha ·no 1iuais pró~it~:o dia dispensado, qu de trab;;üho; f! em Junta se -tratarão tod os os
negooios Peçu_n·iari os, , EconomÍ~os, e · "fechnicos, relativos á A'dminis",
tr'ação, e Tt·abalhos das Minas) Bosques, e Fundições. A Jun.ta 'serâ ·
presid~da - pelo Inte~dent'e Geral das Mioas, ~e em . sua ause.ncja pelo
L\1etnbro ~1ais an'tigo, ;que se achar presente; que só goiad então do Di-·
rei lo Policial necessario . para co'nsérvar _<;l boa ofdem ~lU .·e~ posição e dis·
cussão dos Negocios ; . ma~ nunca tet1tí. .vloto ·decis.ivo, o ,qua'l com-pete tão
sórnen,te ao Intenden.te Geral, seja voc.aJ,mente, seja pof escrito, seg ·undcí Q que fica ?e~~r.n:lipad~· no: "fiL L - ~. _2. qest~ 'A.Jvará. ,'
. · ..
III. Nas Sessões rec~bera a Junta todos· os Planos , Orçatpentos;
Contas, e Relatorio,s dos Officiaes encarregados por Officio, oh CommisO::
. são ,parlicula.r :do Jnteqdente Geral. Dará Abdiencia <aos Mestres da~
Mir:~as, e Officinas, aos Mateiros , aqs Obreiros, e quaesquer ou(ràs pes'.: ,
soas, qu~ tiv t:n1em que · requerei· e,m materia:s economicqs; e depois d~
dis~.;ritido o n~gocio, dará a .c ada hum, confor,me Ih~ per.tenc,ér,, por ê~ ~
' CJ".Ílo bt·eve e summ.ariamente o seu parecer; · ~ue acoiilparihàrá as Peti~
çÇíes e out~os· Pap~is, que deyerão set· logo .~nviad9s ' á âecis~o d9 Jriten ~
dente , Geral, qu;'lndo este não ,puder presidir na tlTesma Junta. ·
... '' :·
. I V. Haverá ·hum Liyro de · Prçrtoco!o ~as Sessões,, rubri,c ado pelo. In.~
tendente G'!"ltal, po qual p,e la. or·dem do tempo .lançirá, õ , Escri .~ão' oJâ:'..
·s u·mo claro, e •exactp do que se tratóu na::; . SessÕe$, Ç\Jjo lí.sseql.o , d-~ve~~- '
ser assig·nádo peJç>s G ffi;ciaes .d~ J u,rtt<í; tegistando~~e •. ~e l.le 'as .. Cq~ q;~~
Orçamentos, Despezas e "P lanos de me ihoramento,' .oú de .trabalhos e
estab~lecin1entos , ; ' as Taxas dos . Materia~s; -e Genel'os; que s,e deve.~
<Wmp1'ar, que se, tive'fem lido', 1 e descutido, clljos originae$. se , c_gn~erv&.:.
·rão em boa o,rdem no Archivo da mesma .Junta.
·
-~
_ ·~ ·: '~·
rA ..Juqt-a ..ap!·e~e.nt~r4 cá?a ·tr,es. mezes: l:__ A c~nta' . Çó_ê~[á;?o)~,~~
cumano 'das ..Ca1xas :• H. Outra Ç.o estado matenal da,s lVIt,na.~, Bosq,u·es,
Officinas, e s~us pertences com a sua entradà e sabida ·: UI.• O l\1'appa
trimensal das disposições 'e ' tr~;~baiJlos já .fq,ito§, e para fazer no quartel
futuro em tocjos os ramos administrativos das ditas Ferrarias; e no firn
de cada anno dois Balànços( ,G.e.l~ae,s, o~~ copta,s co.rréntes; h uma da Receita, e Despezq pecuniaria; · outra da · Entrada, e Sahidd material; do
-qi.le· tudp., depois .de ,re·vis~o, e . approvado p!=Jio~titendf:ln~~ . GE1Jal,, se
-én·viará ht~t:iJa cópia aut>lientica· ao Presidel1t~ do Meu Rep) Erarlo, para
Me ser presente, 'e obter a M·inha. Real A.ppro.vaçã'o. . .·
. ·
·. ·-,
.; V I. · ToJos ós der.qais n-e goêios J uridicos,: e Poliei.aes ·serãO. ill1media.:.
•tamenle dirigidos por escrito ,ao• lntehderite G;.etal, · que receoendp-os,
notará àci lado o dia da recepção, e os despa_6~atá, marcando igualmen:.
te a. data, dep0is· cle ~a.ver feílg. r>essoalmente os _exames, ou vest<;>rias;
ós ;quaes, e.m caso de ':Jegitimo ' Íillped.iménto, ' pod.erá eÍlcarrégat·' a ~quem
julgar mais c~q:Jaz da nresma dil igência d'entrê os Offlc,iaes dá J.unta, ou
:1\ll'inistros. visjnhos; e -receberã hmn. informe éx~ctó e legal por eseríto,
,para á. vis-ta delle ._ decidiro .q..ue athar . mais -~cpnverri~nle:.. ao ~~rvj ·ço do
Estado·, e . ."ao, be:m das · p~x· r.te's., · ·_ , .; .. , ., ;" ._,:,.v,." ·-:.... -·~ ., . ·-;· · .. ·'
~IJ. ·Para que não possão r'ecfescer em .tienhúni t'e mpo obstàotilos

#

_,

· V:· .

e

·I

. ,

:a:hÜSO~, ,que .Se ·Op[!O'Iltl-ÜCÍ :at:); meJhor.atne.n.tq :CO'n'stan-t~,; e·~llCCessi.vo' des:tas -Mína.s, .suas FtrQdi-'~ões, ;e Üffi-cinas: Só!'l servid0 ordenar, QUê no
fim de cada se·mestre a Junta em Corpo haja de fa.zer l~uma Visita: Ge'r
'r'~!, "miucla e · exacta ' (.!e todas ns Mjnél_s, Bo~ques, Matos, Funtlições,
<e :Otiici·nas, na qua'l c-ada hum dos Membros assistentes deverá cnm fran~t~eza indicar Ós defeitos, qÚe ac~ar na' sua Administração, Lavra , ~,
l\1aniRulações; üJ1on.tanqo outrosit=
n ' t0dq, e qualquer melhoramento utjl
-~to bom serviço, e prosperidade das ditas Fabricas; do que fara Auto o
.Escrivão, . e o apresenla~á logo ao Intendente Geral, rpara que á' vh;ta
·do ponderaclo haja de dar ãs rrovülencias,- que julgar mais uteis,. e convenientes iH> bem deste ,importa~ te I;:stabelecimento. E todo o Offici:d ,
<)Ue setn impedimento justo, e com prov·auo deixar de assistir á di_!a Vj·sita Geral, será multado pela: priineil'a vez em oitocentos reis; pela se·gunda em </ois mil e· quatn;ce-ntos r·eis; .e pelá terceira ser'á ~xpulso das
ferrarias: E •pelo c6ntra rio faço mercê aos· que assisti rem, como devei11,
á dita Visita·, de oitocentos n~is por ca~a dia\ que durar, de Hjnda de
.-éus'(o, que lhes ser-ão pagos pelo Thesc1preiro com despacho do Inten·
~ente At.lm,i.Aistrador.
· . -. ·
·
.
,
1
.)
VIII. Fica rigorosamente prohibido a estes, e outros Officiaes, qua~~
'(Juer 1}ue sejão, do di-to Estabelecimento o empregar Trabalhador al'gum,
· ~}U Operarlo em occupações, e serviços, qt:Je n;io sejão os res-pectÍ'I\OS ~·~
·fabricas; e seus pertensentes; e todo o que fiu:r o contrario~ não sÓ'menle' pagará á caixa· das Fapricas os Jornaes c~mpeten~es ~ · mas lambem 'q
tte~dobro, ,depois de .virificaüo o caso pelo. lnlPrH)ente Geral, o qual se,..
r~ applicad~ . para a Arca, ou Caixa Pia das Esmola~, e Pensõe~; e se
.feincidir (além . da dita pena pe9uniaria) senÍ prezo, OU eXpHlso para
, ~_'sempre das Ferrarias, segundo· a gravidade do caso.
~
·
..
''· TK · Proh'ibo o ui rosim debai,xo das mesmas penas de pri.z ão, e exput. são ~ -tQdo, e qualquer dos â!tos _Officiaes o negocio, e tráfico d<]S Ge,' neros, e Mater·i aes, provenientes das Min_a s, Bosques e Officinas; co.1.~o igualme,nte ~ venda ~-e q_ualq~er ~énero, on Mercadoria para ? ser. VIÇ? do mesmo E-stabeleci~nento, excepto se o', Genero for de propno ca,bed~.l e. terras s~as, _e qUJ~~re~ \Jallo.por ·me~or pre~o' que o cer~en~e
· ô:o dJ_st~ICto, e n;tercados VISJ.n,hos; pois neste ~aso som~n~e autholiJ~o o
-lntendent~ Adrmmstrador a con~eder-lh~s a chta Permissao, ~e ass~m ·o
julgar coRveniente .
1

.

l
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T I T U L _'O IV.

Do

T{~esou;r.ei1·o .

Soq servido or.denar, ,rJue
a Camara da Villa de fig,ue~ró dos· Vi1

nho~, como ~arlicu_larmen te in tere;ssada na pros.pe~i.dade deste im 1\~rtan.

·te· Estabelecnnento, possa' ap?-ese•,ü ar tres pessoas }doneas; e abast~das,
· das' quaes o lhtendentê Geral escolherá a qüe lhe parecer n\flis c:q~az
p·á ra .~ervir de Thesoureiro,~ o~ qu~l se~á àffi~nçad~ pelo corpo inteiro d-J'
· nwsrna Ca.mara, sem o q?é ~ao p~)dera seJ"VIr o d1to Carg·o; E antes ~~
tomar posse do seu Offic10, JUrara aos Santos Evangelhos perante o I~\
·te,n dente Geral, de elfe -bem ser~rir com zelo, e probidade, e de cumpri-r exactamente as ·obrig~ções d~ seu O'fficio.
·.
li. Ao ..d1to Thesoure1ro (ass1m como a todos o~ oulrqs novos Offi- ,
ciaes destas Ferrarias) a~signarei por Meu Real Qecrelo os Ordenado_s,;
gue · h~9 · q~ v.enc~~ 2 ôepqis dê ouV:ír a ester-esrieilo o ' lot~ndente Admi1

v

3{
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.nístrador:, os quaes lhes serão pagos aos Q.uart.eis pela Caixa das Ferradas, sem delles ·s e de~contar Decim~.' oú qnalll')~r outro Dir~ito.. ·
I li. Ao Thesouretro se carrt-gara conto Rt•celta todo o. Dtnheiro, que
entrar na CaiAa Real das Ferrarias, e ná Caixa Pia ·das Esmolas e Perr
sões; e tudo o CfUe nas Ferrarias se manobrar e produzir; e como De.s peza _r.odos os Pagamentos, que se fizerem aos O(flciaes e Pessoas, que
I nas
Minas, Bosques' e omcinas trahalhat'ellli assim como ·i gu;dmenle
todas, e quaesquer uulras Despezas e A v;mços, que P.Xigir o serviço do
novo Estahelecimento, de que cuhrará Hecibos; e os Asstmfos, que fizer, serão assignados pelo Escrivào em Junta; e os ditos P;1gamentos
serão feitos por Folhas com Despaçho do Intendente A drni,nistrador; e
dos Avanços Pecuniarios e Materiaes, que fizer (além do Recibo com'"'.
petente) receherá no fim de cada semana a Conta e Mappa circum~tan
ciado do seu Emprego, que lttdo 'guardar~\ para ser examinado e veriti_
.
.catlo em Junta, e depois enf regue ao Escrivão.
I V. , Reverá out.rosim o Thesoureiro as Contas, Folhns e Mnppas m·ensaes tio que ha em se1·, em Ferr<lmen(as, Mineral, Madeira, Lenhas
e Carvão; !assifl) como o Ferro em g.nza e }Jana•; examinando pessoal"lenle o seu estado, quantidade e surfes; e ·, ent rt·gad Ut'JWis éiS ('untas
·a o Escrivão, para as la'nçar nos Livros competentes, viginndo com todo o zelo, ~ actividnde <Jll'e m)o hajf1 em tudo í~to u menor extravio Oll
engano; e logo que o descobrir ou suspeitar, dará iml'u~d i alamenJe pa'fte ao Intendente Administrador, para que este, verificando o· caso, dê
Providencias necessarias, e faça castigar os pdioquentes, segundo a
gravidade delle·.
.. '

as

: I.

Do Guarda Mór dos ".Bbsques, e Matôs.

l. O Gua11d.a 1\'Ió'r.

j

r; •

dos Bosques Me será: proposto pelo intendente
GeratL Será sempr~ .• pessoa de suftciencia ~ tonhecimentos na maleria i
e dotado de actividade e zelo pelo Meu Heal Serviço; ·e antes de tbmar
Posse do s~u Cargo, e preslar"o Jnr<llbento sut1> radeterminaclo, dará ne-"
.Çessaria Fiança; que requer o exercício do. seu Officio.
.
11. O Guarda Mór v isilará assidtúllllente t•>S, Bosqués e Matos do séu
estado presente, e cuidando principalmenre em que os Couteiros e Tnt,balhadores cumpràó exac.la e .act.iv,atuenle todas as suas oli'rig·a.çõt·s é
trabalhos; para o q·ue lhes dará' todas ;ts lnstrucçc1 t's e Or;<lens nece.ssarias ~ que requer a materia. do que tudo informará a Junta, e ao mesmo
tem-po ao. Inteodenl,e. Geral, 's e as~im lhe parecer conveniente~ Ohset~
v.ará sem dúvida.. ou neglige·rfêiq as ·Ordens, que a respeito dos B{lsqtws,
Ma.tos, façtura de Car.vão, caminho, conducções, etc. lhe der o dito
Intendente Ge~al; procurando ' exªcuta11&1s con1 toda a jlontualidade, ~
~elo p_Óssi vel.
j
, . . , ', ·
~
..
1 I I. Como a natureza do Torrão, Su·a exposição e situação, as especies
e qualidades das Arvores, seu aproveitamento e ext1·acção fHira diversos
consumos e necessidades piíhli·c as sãb ':as b<ises e motivos. em que se
fundão, e por que se regulão as ~ementeiras. Plantio, Cótles e _Arranques dos Bosques e Matos; cuiJ'ará muito pat·tic.ularmente o Guarcla Mót•
em ler todas as Noç1les "praticas, Mathematicas, Economicas e Tt>chnicas . dé todos estes objectos, ·para poder executar com acerto e ex:-i.c t i·
~ã.o tudp o que •~ est.e _re~peito lhe foi' ~ocarqegado pelo Intendente GQ&
,;_
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· ·rilt ; r;;~a~gbrtdÓ ó
varA.

· ~:fue ·t]c·a~ d e1ernlinado

.

IV. · DéV.erá 0

;• pelo TiL I. &: ·23. deste AI-

Gun~da · fVIór··coordenan e f:lzer as TabPllas e Màppas
-seg~i·nt.es: -~~~dos Orçârne'ntós e DespPzns,particulares eger~_es pai·,i 'os

··ProJectos:-d<:> '}lfelhm·amento dos Bosques, Semeadura, e PJant1o dos Vazios e· BaJcJi,os do dJstricto; apontando em caJa hum de!les á margem as
•razões dos 'Planos., e ·a·s · advérlenGÍas ' pi!lra a sua boa execuç:ào, co1ho
éstá'· determinado -no TiL· I.; para o que obr ig·ará a cad~ Guarda Mateiro a . apresen·tar-lhe em ~ te-mpo proprio os Diarios, C)Ue devem flzer, e111
•que v•e tihão marcados os nomes dos dislrictns confiados ;i Guarda de cada
~ hum del!e·s ; o n'ome, naturéza e ext_
e nção dos Bosques e Matos conteudos; os Ser'renos semeados, plantados e coutaJos, e os. que o devem ser
·para o futuro, com o núnÍero das geiras e braças quadradas, ou com 'o
·núnre_ro pés das A r vores planfa das, ou transplantadas; o estado e idad'e
das Arvores e Cepas, ele. li. As Tabellas da A valinçào Material, e
·· para o futuró tambem da A va·liação Pecuniaria das differentes F·Pihas,
' em que venhão especifió'a dos seus números, e nome do lugat• em que se
a chão, ó anno, as especies das Arvor:es e A r bustos, e sua idade; a su'a
Avaliação em grosso, do ~a.nreudó cubiGo (l'às mesmas Arvores e At·bustos ·,' é o que podem dàr ém. Lenhas, d-eclarando o número dos I.Óros,
·· tôc'os, .eepas, ramadas e ·feix es de mat.ó,· '!udo pelo ntírnero de carràdas
- -de certas dim·ensões; e alén}dis'.o as Arvores déMadeira para coustruc ..
:.. ·ção 'e> obra \ e o que deHas se póüe apJ roveitat· ·pará Lenh;1-s e C:irvào·;
:.r ~1:-üdo ,:con1 :i rriaiQr :. ex-acüdiio ;~pO'ssí .vel. I J L Tabellas, eí-n 'gue ·sejiío lari•
çados lodos os Córtes, Arranques e Carvão fabricado~ seUs ' de~tin0s .B
transportes, especificamlo~se _
bs .Lug.fres e Folhas, donde furão tiraJos;
as quaes serão, h umas de 'R eceita ·e Despeza Pecuniaria., e· outras tle

Entrada ·e Saltida lJtlate.rial.
.
·
V. Terá alêm~'-~~sto - 0-t:liuarda~1ôr para o 'se·j;. us~- particular hum Dia-

rio ou Livro de Assentos, em que lançará todas as noticias'· lembran1
or:gan í za~ão tias Tabellas, corno ~ar o ·bom
"-· ·.· 'J'é'grn'1en e· exécação das ·Ordens, que lhe forem ·comtnú_nicatlas pelo· In:' • te'l'tden~e ·•Adrministradpr. 1
•
- ~~. VI-~' .•Deverá ·o'Utrosi,m o Guarda Mór .infot;m'ar- e -consultar a Jt~ntn 1so
bre todos e quaesi.pter obj-ect.os respectivos' que- julgar c~nverJ'ienk~
r · pros'peridade e bom j:r. gimen do- Est•abeleci'r~lenro .. das Fer.r. ·rias ,er:n lge. r·d
. •
IJ '
· ·
'
•,
·
'
' t
:· V·IL ,. Terá~ Güa<rda .Mór' a P~licia ir~mediata- de J,Vlrat~s e· Bosqu~ .,
·podendo castigar-os Coute'iros e Trabalhadores .pecúni,a darnente, e prenl. dellos, se assim for ne.cessario; como lambem fJf~r.f.der a todh e qual1quer _pessoa ern fragante delicto, que achat· roubandó, ou damnifica-ndo
d_e ·qualquer modó os Matos, Bo~ques, Cami·n bós, Fen'am~nt~s, Dep<J.(sltGs, c outras· causas da mesma natureza; do <1oe .clad logo pa1' te -ao
:Escrivão clas Fer-rarias; -~pa1·a · que este- hiíjli' !de . fór.már logo o ' Corpo ·ou
Auto do Belicto, que_se.rá enviado a() Intendente Geral, para deci~il'
· -' a ·· fiifal"·o qu(e ·fót· de ~Jnst.i{a ·~ co;o.[!or ·me às' bei·s. · ,,.. • ·; ·
·
.el ~ti~t:·~e· ·fibra s ;· tanto p<il'a~

a

,·-

:a

\

•.,

.

~~4;,lt ~··" ['il·.~~

,,l

· • · li ··· . ::;J

F . .

,' lí!l:l''.,: '~tt · :

-

·.~·~·

·.

·;

·'

·-:r' I rr l:J- L ,o ~ v r. .-. :
; • ::_.

:, .

r'

• •

·,, ' •.

.

·: nr.t IrÜpecfo;.. -das'.f P,Jinas·.
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· I : ·· o· ln~peetbr - ·da's ·M'Jinas Me ser:á -~í·gualmente..,propdsto pelo Inten.:'·dêhte<íi.eral. De\~erá· :S~f p·e·sso~ idenea (inslfuíd·a · e zelósa em ··Lúd(.:) o
I

I
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c1ur disgci' respci~o a _seu· Offici'o; e ant:es de tomar j~osse -do seu cargo·;
e dar o juran)ento acJma prescripto, tlnrá a fiânça necessaria ao exercicio do seu Oilici<Y.
_ I I. Terá c~1idado e vigiará em tudo que diz respeito ás :Minas do seu

tiistrict.o·; comprará. todos os :Materiaes necessaJ•ios para a -lavra dasmes.tnas M~inas, . seg-ulil~O os preços ,est'abelecid-o s pela Junta e 1lntefldente,
ass,istiml<i> a· essas con:tpras o Estrivão, ~omo fica onJenado no TiL V. §.
6., sem o que não valel"ão as Folhas tlo dito Inspector, . nem lhe serão
pagas pelo '1,'hesQtHeiro! apresel'l,ta,rá .e m Junta o livro do J>onto .ou Fetias @os Trabalh-adores empregados na~ Minas, e das Pessoas, que .tiv-erem v.e!'l.d'i do M a,t<eriaes e Gene.r6s ás mesinas JV1 i nas, i par que depoi s de
ex:ami;oackts. e rev.·istar.,, 'lhe· s.ejãQ j)agas pitomplamente, aplresen.t.ando re. cibos em forma, ·appensos ás <dilàls ferias. • Propm-á os. Av;jnços PecuniaFi.as r~lra os gastos cl:a s.ema.ua .fut uva, qt'le lheo deve f:lzer· a Cada das
Ferrarias ; que dep<;>is de díscutid@'s e a.p prov·ados, ou r;nod i Ecados p.ela
Junta, serão enúa.dos . ~o llll'temd€nbe Geral, .p(lra e~t.e com seu Desp~eho mandardevar: em e·oJ.ilta; e oanre-g<m ao The\'>Ol!l-rei·ro.
' •
'lii. Vís1itará e c!es.cerá a todas as Minas clb seu, clistrioto ao nJfl'nosh-uma vez cada.qui[)lze dias; e a Mestre . Mineiro das ·.Mililas ''isitadns notará sumrnariamenle.. e cwm chueza OQ seu Diario o dia, da ,Visita, e as
Ondens e. Prav.idanoias,.' ql\e.~ der o düo Iospeclor. Exalltioar:á o Po1oto.
TrabarlhacdO're.s, que lhe ·deve apresentar o Meslille Mineiro, e o 3-pprovavá, ·re.gistará, ou_ einen·dar·á,. F.1zendo Asse11>t0, dis,Jio em seó Di~'ilrio:
. IV. Esta.belecxeNÍ· e reguJará as - etnp••eilad.as e se-!J preço ~os differentes trahalhos das Minas·, J dete.~:mina,ndo a a!Lurn, t:mmprit:nent.o e Ja.rgura ·d'o mineral, que~ se deve extrruhir por ·emJllreité\dis, s.e guedo a natu..;.
:reza ,e fiinneza da. Rocha,. Vêa 6HJ r Oam~l'da .Mineral, 0uvindo para .i.stq,
ú Mestre Mineiro; e Je tudo fará Assento .no seu Oiario, para p,oder informar a Junta. Ajustará e regulará do mesmo modo élS conducções dos
Mineraes para as· Officinas., e . quaesquer oull'os trabalhos, que admitti-

a

nos

rem empreitàd as .
,
.
.
V. Passar·á revista qO estt1cló das FerràinE:lhlí-1-$ € Maledaes, quê se
acharam nos Armazens, ou ' forem confiados aos Mestres das Minas pãra
e seu rrabalho; fa~endo ilepôr o seu v<dor, ou dando fHlr.l~ ao lnte'nd.ente Gera-l, para mnndal' ·casti'gar: oa delinqu~ntes segundo a ll ravi~ade dq
criline, depois de, verificado o facto. Hegular~ ooti·os!!n· 0s €qnc~tj.os e
abras de Ferrt:1iw: necessarias a•os tl~?balhos d<lS 1\'j i~fiS>i fi:;J,ril qpe t ildo s~
faça be1n, com exac-,tidà(:l, e sem rwecip!cio algurn ela Minhri Heal Fàzenda. Guidará igna.lnl!ente em que não 'seJ:lo apr!icados pelo :M~'slre Nl.ineiro .a tr<\balhos imp.ropri os os differentes Trabalhadores; tendo em vista •para is.to a habi.Jidade .pesso:<l, idade e forç.as de ci';!da h1101 deiJ~s. E,
rse acha1· (jtl~ n·a FmJha do Po,n(.Cl o Mestre Mineiro i ~v antou seljll pei'míssão o jornal a algum dos Trabalhadores, ·on commetteo 011tro qualqu e1.7
erro ou infidelidade, .c!> castigará, descontando-lhe dos seus joniaeso tr~s
dobro do mal e damno, que c?.nsou l de cuja quantia será appl·ic;.1da met~de para a Ca.ixa Pia das Esmo las e Pensõ~s.
VI. .F a rá l<.\lVI1ar as Minas seg-unclo as Regras da Ai·le, e Ecor)oJ;nia
Montanistica.,, e ~onforme os , Regulamentqs e. Jnstrucçõ~s, que lhe forem prescriptas pelo Intendente Adm.ioistri:!dor, não poclendQ p]le;rar,
ou _deixar de curnprir· ;.-í. ris.c a o que lhe for ordenado. Terá porém o direito de representar as suas razões em contrario, qilando por c:wsa~ ou
motivos eventu::~es (de que poderá nEío estar bem iofonnado o Jotendei:Jte ) assim o j11lgnt cOIJveniente. Vigiar:'! ig ~ta lmcnte em que os Mineraes
1

-

]~

·•! ! .
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extrahidos sejão bem sor(t=>ados e m osrecies d ifTt:ren iPs, segundo n. sua
riqueza e nat urez.a; e os fará conJuz~r em tempo proprio, sem n. menor
di la ção , p a ra as Oflicinas .
V J1. ·Se jul ga r necessa río, Lu-á com app ro,,açJo do Intend ente tra'h alha r de re,serva , p;na que nun ca fall e o Mi,nera l preciso ao consu111o
das ditas Fabricas, e nãe> cesse o tra.b::dho regular e successivo das F undiçõés e Officinas; nem p ossão as .Minas , pelo seu abandono temporaTio, deteriorar-se ou arruina.r-se -de todo.
VI IJ. Fará Assentos, e re g ista rá a qualid :;1 de do trabalho actual das
M in as e P lanos futuros de A ttgrnenlo e Me lhoramento; a natureza dos
M iAeraes, e sua riqueza; número dos Trabalhadores empregados no di.to se rviço, tanto ·de!'ltro· da Mi na~ -como fóra. N otará, e descreverá ígu :a lmente o estado, em madeiramento e obras dé Alvenaria actuaes e precisas para o fu,t.uro; do· qu·e tudo dará conta á Junta de I nspecção; ass.jm como o estado das Matas, Ga·larias e Póços necessarios para a ext ra cção dp Mineral, venti·lação do ar, e gôs to das aguas.
IX. E para n boa contabilidade e r·egimeo das cl:itas Minas, e seus
j~ertences, fará (além do Diario e Reg·is to aeima mencionado) J. Ta-·
bel las ou lVI appas m e nsae s e tri rnensaes de Receita e ·nespeza PecuniaTÍa, e de Entmda e Sahida ]}fate1·ial, que lerá e d.iscutirá em Junta, e
·e ntre ga rá aos · Officiaes competentes. Jf. · A s ferias semanarias dos ObreiJ'os: IH. As folhas das o·utras despezas semanarias. IV.. As Tabellas dos
Planos, Melhoramento ·e Orçamento d os Trabalhos e Despezas, que se
-tlev e m fazer para bem das mesmas Minas, e augmento do,seu producto. ,
X . . Terá igualmente sobre os Ernpregados das · Minas te outras Pessoas, que as v)erem roubar o'u a rtruinar, ' ó Direito de Polícia, na conformidade do que F ui servido ord f!l ar ao Guarda .Mór dos Bosques e Matos pelo §.• 7. Ti t. V. cio presente A I v anl.
;
·
TITULO

ViL

'

])o Feitor das Fermrias, e Offic.inas.
I. Haverá hum Feitor das Ferrarias, e Officinas, que do mesm ~ modo Me será proposto, como fica d ~ terminado ácerca dos outros Offi~taes.
Morará nas casas de huma dai;~ F~rrarias; visitallas-ha de con!Íf.luo, e
cu idará com todo o zelo e actividade em que todos os re.s pe ~ivos trabftlhos se façã? com tod~ a 1?ê.rfeiçãp da Arte, .e .com a n aior eb:onomia·âe
tempo, obreiros e c omo usllvel; e 1ec uta,ndo a n.sc.~ o que a e~ \e _res~el
to lhe ·for orde n a do pelo Intenden ~ e Geral A dnnmstrador. \'1g·1ara outrosim, que os Mestres Opcrarios fa(fã o a sua obri gação, e ' trabalhem com
toda a actividade e in te lligencia !?Õssivel; e não proporá Obre~·o 'a lgum,
que seja menos capaz ou neg li ge nte, dando pontualmente parte á\ Junta, e ao Int e ndent e de qunlquer abuso, negligencia, ou jnfidelidade,
que nelles o-bservar, e do remedio e providencias interinas, que tomou.
li. T o dos os Oper.arios, que trabalharem nas Fundições, Forjas, e
ü fn c ina~ lh e serão subo rdinaJos, e lhe obedecerão en;1 tudo, e cumpNr ão exactam en te as s uas ordens . E todo o que for culpado de insubordt
naçfio será castig~<Hlo rig-orosamer1te pelo Intendente Geral. E nenhum
dos ditos Ope rad os pod e rá alterar em cousa alguma o trabalho e modo
de manobrar, que lhe fpr por elle prescripto; podendo poré m lembrar
1 tldo o que a sua rrática ' lhe soggerir de ma is vantajoso~ e ulíl á s u a
occuraçilo c trabalho .
1

. /

IH. Cuidar~ qnli rqtte, ~ hfl-o - f,:t)J~~li)í; OS MJ~· f'erÍ'"iteSJ,_ Ek~ Pt·w,isàe&- ne~~!!Pi.,.
úas ao" se~vi.<i9L~~'.I~ ~Jftt•· na·~,a~oeôOAij oj!'k~lS7 pee:l i~1 9r-~s> ~1{li ~El)m[!0• pr,opr;ÍO> (f
~~- an{ ~Uirào. ,l'rQ1!l!l.fJQ;PÍ ig ,í.u)·l~ n~iilte~ ulilé!!',~ ·· of11fu_t:nQS>~> IT.~·rjé~$, M;t11A~~1 Çq'Ím$•1 ~~~Híl<~s d' Aguaj, e · oul~ Pl~t f? ~I!I·S!I!h llQOI:'Stta Oa~f esll,eJ;io! . ~~~~ lH'~ ~ IPJ . bt~W
. çs r.adq ,d·e ser.~!~r.,_;;-<:tvri-~;:1 ~(1.0 • ~(j),~ ~ J~ , t'J•lililitopu~~' ~an.H)Ql , (r ·p i.$tt~ui.~a.,. q li.S:Í ·f\(j)If
ma l1 i c1i·~t> ou d~efi_l~~~lf." po~~{l ~-ttçêeJe ~. n l
{ l' ,•'v " ' • L • ' :J . • ' 1 , 1
. J~~. ·~ Al>'s1i•s li:l1á! ({ajl:~ S:ell)p·v~:t ~á . ~~i&h~Jt:}. P<ll$· Min~~~~s ·e cV,UJ1,4~flttts ~l(fg;-r ·
1:i nªçlüilJ Õ~J tla:h;~ l h).~l iSfrJ~}anr~rjq; ,e , p,rcrcu.;rn;r·[l ~~~;~ t\Hiü · ~ .-.f<-~tli(1 , 6J!lJ tregt·;:;~ ~

~)é~JJ. ~ · t~e~r•~l~, , tanJ«i> IJMlr;_lfu r;n ~,.IJH\~,,, qo~:Jí!'P1 nas .ij OfJél~~ e, lfQ~-t
Oo ~ll)~9.tat_l0j;·~nl .qué , é,lS , 1-ra.l<~p<f<\Sn, lW~<l~ ~
P~:tp.Jit.las:r se.j ~i 0< · 1Je ~~, ,. ft . ~e! eops ~r\le!ill , . fJG/. r bo~fl &lsitac{.o,. ,\{\g1<Hrá• J~ITI fll\el M
caf~fí\$ , d~J!:! , Ror,pj}S , stüfi o. jg t;raj ~ne:Q te sfe~t:wt ~ l,íHJIJ~f.>l ·~(i,ev iu;u~Jen k~; Ci"·.e.~~liQ
o , f~a;r·;.t·ã0 • Qeç,es~H)•r,iq ; J:e,"" idsn.IQ 1sl ,Jilft'~9 flUf..'r~fHH4la. , ~ s~,i,!)t .i r;J, iH '{íl:~'a.Jf1 d:~~
· 1\'Qrnos., se._r.nl\'i.-:t f}ue fil'Y~e.r; ~ hetJf,~~f3:SÍÍlJ ilo~ JtiJ~r.kql,t'91'lfl~ </ p rrt>fiQRJ ~ ~&1...
J:Q+, .Er.J,SÚI/11';\ e r~ llstnÜréÍ OS diver.SfVS ' k):~~,(i! 1 Í~i~~ \W&· ~~I:I)~ r r ~l~fS"Iilvq~:tra.Q<!.,.
lhos ~ com toQ,o ~?1 ~<dP e çl_arQza ' nos.~ir~w~ "•iiDsltl~'~' "<,l,t~-flieS)fJ~·út,~c-il~líl<tJJ·~~. 3
]~§A ~ ~~or~~

g ,<i>J<'1S;; nar,a·j 1 9,',cfllj~-Q<~Ye!li.'~ 'ttH1o

modo de os exectJlar toJas as vezes qne a~ s im (or né cessario.
,V. , Fará huml·nvenlario particular, e circ tlrhst.anciaJo de tudo o que
pertencer, e se achar existir n;íS Q:fll,Çirí.{ls, .d~ que_eh(J'egar::Í hnma 'cÓ.pia assig-naJa por elle ao Escrivi'io; e fará al~m di s to · semanariamenl"'
.hum Mappa ou Tabella pariÍ€ !JI<(r1 ~·lti tud'o o /l\,l ineral, Lenha e Carvào,
que er.Jirarem para o serviço das Fabricas; comq igllHimenle do que nd~
Ja1s s~ pt,odt!Z jl' e 'tl,:ç~l' Üe. f\e.rfrÓ"> C@'liJv;, e ,forjado, el€. ~~·pêçi[i ·c;IIJUOa~ua
'»!{~r,J,~~~~J.I'te .<].W~Ji~l ~d e·, i:itl.ssi rq 1 e§lr~Q 2.qp.nsu nH) dio ~o!y.!hu~~i ~ {~.1 l'!eyf;'fi~
rano a sua proJueçao, aJustando a marg·em as.rellexoes, ,quQ 1)ll] lganw•J~
~~ \1Í. ~I1lt;sl.; Jé!rJ.~o c$1 9 lil!it!J iho~'•m.~tJto :dí-is lir~t.baHw,s , e ~·u~c~l''.fi'ó <:lo produ·
m.o, t~ , CO!nl~ {1-~ ,S,l~~ ·r W<~ ~qonumla. , Apgnlarll tamo~U.\ ' ~hMiilJ.lil .~nl.e.· no, H6tl·
elo Po~Jlo - os TJra;balh ildpre l'h e Opeq~r ~os empregados O(lS Offie·irpt& ~ vigi;ul;.;
do f!U,e nãq l} O~l·!lllettltlQ err~S iO\J ' negJigl: ncÍa <dgt.~ma nos, seu$ l'lf llb~ilhü's e·
oc~~upações; · ~· ~~esllps Hües Íitn~ no tim tia· ~éinana a Jei·ia, ,. qt.te· af."'~$~Jíl .;·
~~ri\ elfll ,Junta é.\:9 Th~spureiro, ,J'Ioélfrt) qpe por ella
pHgue, .jiÇlS: Mestl'i:is'
e ()ji.e rarios na [ÓF-ma supra·é\>l.a,belecida. ,E para melhor rQg·uLunentl() · e ·
H~r·Le.zq . dos ~i!feTentes: · 1twb.alhns, ·e d11s pesst,as, CJile se·dev-eJ.i1 ne·)les ém .~ .
prt;>gar, <1ftixará_no, pnnc1p10 de cada seutan:l !i•rm perjueno ''R~g ·li!lan~~e~·.;.•-.
~p~ rtos l,ug-arqs ·compelentt?s das OlveJ:sas 'Ofhcln:ls, pttl'a .q ,l4e, os fi:lspett•- :
~o~ , Op~l·ariol) lenh;1p sempr.e,,qia:nle dos,9lhos a /eg·ra, qu~ ·os deve, córh '
qll -~ir no~ 'seus JJI'feren,tes lraballa>s e tt!Ísteres. · '
.. · · ",
· , 1 ··· ;.
. VI. ·Ord.~tno outrosim, fJile. se o di.ro Fei.tor for hf>g·li ge t:~le, p'U ~on;_ :·
IJl~Herd:]Ualquer erro de Oilicio 0u infidel,idade no st?ryiço, 1Sf>ja castigar
· ;:,lo segando1 1l gravidadtl do cª'sn r.eouniariamPnte;, com pr;izàv, otJ ex,. ·
p.uh~~<J. !!éls Fenjarías pel,o Inle,nJente. Gt?.raJ., depois de exaq~inadó e pe- .
~11dp o facto; Q qlll~ larnbem Querq lenb'! o !'letJ <leviJo etfêíit.Q pilra com
os ou~,ros Offic'iaes sempregad'os FIO ser.v iço· de.ste novo E~tabeJecimento, ;
011 .{.).~ ,outrps. 'q1,1aesquer da, :.ne~nl~ Í}i}tulr.ez~•• , ..
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·, •f. Em caso d~r -ser 11~cess1.1rio pé\rtl o f4t;1.1ro nomea~-~e ·hum Engenhei~.. ·
r0 Q~ , M1nas p.!lr<~ !f>. ~eni ç_G des~~- Esfl}be ledmenlo,, ~s·te• .Me St>l'á .p1'0"
postq-, 1do .JU~IS)n~, tl1Qdq, q.u:e fiN d ~.darÇAd(} ácet·cn dos out.1·os Offici aes. · ·
q .~~~.gen..I,!E(j~·o.Jte á ~ 8.1!4, C.aJil§q t~.z:ç:r o~ 1 Ma.ppas
p<~rticulares de, cada· :
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línníá ·das·: 'M itlns do~ seü Districlb; >n'btadtfo nelle:s ;·os tra'balhos exíStdntes de ·cavas, exll'é\CÇã:o.,. ventilaç'ã o e esgôt7o ,i Fárá lgua1menle ' 08- ni'v~.Z .
Jain'e,n tos para o$ .tr'Í\ba'l hós : das· mes,lin às lVJ.i n'a.s; e rpapa:: as con-du cç'ões da
A·g6as nécess::.ll'-ias, ,aj ustah~o tudo O·'q u'e' ~ u.Jg·~~~~ pre_ci'so , pa ~ti ;a bua e·:.tel
cução ·d esrfes trabarhos, e pará ·q~ú1esquer outro~, q•~e 1 jul,gar~onvenien ·. .
tesi que Se 4~vào d~ po_v_o. emprehendé·l ;';fi'ârá ~1i-à)méi:lte aS @e EI'larca.!
cjões ,é:Xaclás db ~Df.striclo d á:~ Fer~ar·ias, ·'BtlsqH.é s ' e·• Matos hellel ex.i~ te~~
tes; ·l'evantí.tn'dio··Ca'rtals 'ge;rae s e partit.iul'c.ires·, · em l.~pnt~ils'e' 'c léscrevão e
configurem ·nã·o só <!ls ' illosques··e Matos existentes, -nHlS' t;odo' e·1qmalquer:
Báldio, que possa é' d~va ptl'ra o .futuro lser plantado e .. afhanhado; ' é.r'dél.
tudo tirará <.\uas cSpj.a:s, dl'as q'u·a és hum á se_rá guc:trqaJa! rio 'AI ehivo @á~
F errariás; e outra• será.. ·remeUida ao rresidente d.o ~ M€il Real Erarlô
:J.VIin)stro lnspeetor das ~inas ·e ·~Vlelaé~ do Reino. Será Uimbem en·é~~::
regado da boa execução' das· Maquinas necessarias, e de >quaesqwer 1 ou!
tras , Obt·as'; qu'e :requerérJII edl1 1heéim~ntds mecanicos e ' hydí·auheos,- se-;;
gtrncló o qu.e' lhe for .ord_ehado pelo lntendeate Adminis>Lràdor.J
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Do Escrivão.
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O E~erivã~ será . propo.s to ·pelo Intendente .Geral, não poderá toma'r pos.s e do seu Officio sem dar primeiro o J !lrainento c~t.n petente per·aríte o Intendente Geral.
·
·
.
-' · • ·
~ .. IL ·o Escrivão fará todas as qill'gencias proprias do seu Officio, q11e ·
r-forel'n necessarias a~ bom serviço e gpverno das Ferra•rias: Ser v ir á de
·Sec_retario. da ~unta de ~~nspec~ãe1 ; ,e escreverá como .Cont.aclor nos J.J ji l '
:v ros segm,ntes, . que serao rubncapos pelo Ihlenden-te Geral, e: que terá
deha·Í!Xo da sua gt.iarda no (!Esc ri Pf.orio 6u A rchi v o dáJ u nla: L 1~-Iüm 1Jj.!.
vro~de Pro(ocollo ~as Sessões, como tlc'a determinado no Tit : ] t §. -l~ .
- deste Alv· at~á :t. II. Hum Llvr_o ~o lnvent~rio geral, em que ~v.irã~' decla..;;
ràd9s , e especificados 1 os' Edd1clO,s, 'Üfiicmas, A rmazens., Ferramentas;
Machinas, lVfat~riaes e outras ceusas pertenc_en- ~es ' ao Estabeleci~entto
-geral das Ferranas: I li. Hum E1 vro pa1:a D1ano das Coh'tas dos mds"'.
qu~s, .M-atos e_seu_s pertencentes, que _se1:á dividido em• duas parte~r· a ,
przmetra, de Receita e Despeza pecun1aná; e ·a segunda, 4 entrach1'i b
1>ahida dos Materiaes e Gen'e ros paluraes; dividido tudo' em tantós Arti gqs e se.ssões, quantos\ fMem n ecessarios para a clareza ; faei!iclade e
exactidP.o dás contas. : I V . Outro Livro analogo 'para ·às1l\'1'Í1na\s e s~·u's
pertences: V. Outro Li ho simílhante para as Fundic~es e Olndnas !''NK
Hum · Livro- l~l!'~ti:e_: pq'r Parti.~as ' dobradtls, ou ·de_: Ba!a?r;·ô ;p~ral\, •VÜ::
ern . fim · hum L1:vro de Receita e De~peza da Ca1xa •P 1à de EsmôJas ·e
Pensões: Pa.r~ o qu~ Orden-ú e l'1an~do, 'que t?~dos os O.fficiàes 'é·rnpFeg;tt.. :.
dos na Adnnmstraçao destas Fe.rrana~ 1~~ .h?JUO de apresentar el'I! tempo proprio todas e quaes11uer ·c-ontas particulares· e geraes, Tabellas,
Diarios e Assentos, que lhe f9rem precisos, e .d e qpe estão encarregados por o?ri ga~ão de ·.seús' "'Ofõciot?··· r.E, · par.a q,pé· ~e evite toda e qualquer ra~g l_J ge:n .cia ..na execuc(~O dq ·~ue ac~bo de prescrever,, Ord~pq . que.
em pa~O' 'c onl'rafio (além de) lima ~ ·d~~rtelnda ·oti.' r'e:prdb é ns·i~b·~· ~ qi.it:; dt:-' .
verão receb e r · em plena J~.nta do Jn:~eri:d ~ nte ';Ad·nyi'nilslt;~lld_or) 'h'lljã;er ·fle ·, ·
p e rdci- hara :'\. Caixa Pia ; q~ e 'M~rido • es·~:ibéVecel}~ ' 6 _lim:p1o1"fe ·dW.r ió ) ,d'9'ã '"
seus Gr.de.nados~ J1or tod:O . o -teh1-po ...qu·e se-m:·causa ou ;·justO. :i1l1:1'lei.lii'uentA '
' I.
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J'egiÚn1b'fuinte. cbrnpfàyàdof-I.:et~I~fi~areny'o -·éu-m·j;iiJin~efl, to" c~há(de~ as s-das

·•

obrig·acões. '
·.' .. ~,.... ' ·
·
: ·
·
'·
'' ·
UL' Minutar'á oul1;osim 'o ' Escrivão ; tocios 0s 'i'nformes, part~·s e réla ~
. toti(i)s ,.- qüe· a -Junta· de. Inspeeçfi-ó ·li<1jh "(}·e '~h.zei\ e1dat ·nd Jntendenie
Administrador; e será obrigndo,.t:a :ites''det;,pôr' ern :j!impd as . ditas · Mlnu ~·
tas e Esboc(os, a entregaV~>JS ?..O m.erp,br.9, .,a _q,uem conip~tir a materia,
para vêr se as .appro,~a; ou se t~1n - àlgifma co!isa que corrigir ou accres. centar; o qual dará o s~u p,ilre.c.e..r po~ ~.sprito _ em caso de haver cousa
digna de em enda Q,u augtneh v9\;/ k -&~'·cemimfni dará .aos outros membros
da J1,1nlq, _par,a o ~e x aminarem, · e çliz~rem de n<j!VO o, seu . parec,er a e~te
f) rt· .
1- ·M y '
~·'·l'' ... ~,..a ., ol
. esseoc1a
'
respélto
: E t'o d''"
os ~s t es ;papéi
s·, · ~mcus,o• ue '•ues'éot'danbu\
, ~se -' .
Pãb 're·riieLtidos áo' · fh~~pderlte Gyf ~ ~~ d1n.Ynisttador, ljara q·ue p~z·anélo ;; ·
diversos p-à.!;eçe~es possa nielhor hju9za1 1 n·a ·IJI'at.e ria; e decídir o que lfte
p~1rêcer' mais justo é 1 utjJJ·no•servíÇo deM.as 'Fa'bricasr
·
~
. IV. Ordeno igu.alrn·en~~ qt;~e o. Escriyão haja <;le rever· coin dfligenci ~1
e exa.ctidàb todas 'as; Cdn,t<\s, TáóE!llas, fa ries e 1n fbrrpesJ, · que forem
em Jullta., . e én tregtleé' a :eJJê' én) pa rtidla t'; notándo os enganos e'
er1I:bs·, que · n~llas pud~ r descultri'r•, erh ~y.fn 1Livro ' i.ntitQiado Protocolld
aa·f ·e·m end€ls , qúe será cómm'ui~icad o !· ~ ·tbdo 8 O'flíiúal, . a ·qmirrt : pe•rten~ ·
é·er, par:a qefender a exactidão d;i's· suás ·contas, 1 ou e ~nel1d a!las eq( caso'
& •.ei:I1Ü ot('d'escuido. Prollil!ó porém 'ao 't nesmo Esci:ivão, ou a oulro quaV
qu~ tl Offiéial; ó i:iscar ou·'ã lteral os· assentos, huma ve-Z escrito~ iio ' Pro--~
toc'Óllv. ·
·
'
l ·
.. ,
.··
· ~ V.: '~A tod'os os pa·gi~entos, ~~} ~ , fizer em; JÍlnia t5'-'thesouteiro, seja"
p~ara ·qualque'r 'ou trá désp eza -pertencente' aó, E stabelecimento g'era l des-·
ia:·s' F•ep-arias, assjstjrá -o ·Escrivã·o , · e porá p9i· 'e sàito ao pé do,s Despat.ho ~ ~para os ditos pagati1er:tos á ,Fé do' Ol'Ticio seguinte ': Em tantos de.
tal Me.~ pagou penmte ~mim edt :[u1zta o~ Th:eso7weiro o conteudo ne·s ta Fer~:d óu >Folha, e (assig'nará eiítreg~ndo-a ao 1Thesóureiro . pai·a sua .,(.ks'
' . "
carga.
'
.
:
.
· r VI: i/ No fim de cada sem'ana extra hirá dos 1 dtffe,r~ntes·, f\oes', 'f a bel],_s e ' l\1-a pfYl'lS s~rnahariôs de. todas as _despeZ!lS mjudas, que · se fizere·rn
nos di!ferentes ramos de Administração desta1s Ferraria~~, ·Huma folha re..:.
. smnida , ou Mappa,· geral das ·di•tas despezas5 qu~ assign'adb por elle, e
pelo 'd ito. Thesourei'ro será immedin:tamente envia'd(rr'l,lO Intendente AdL
ministrador, def::larando por menor · o q'ue .se.comprq_u, · e o seu preço .'
Ordeno ouC1\osim, que h'a ja de assistir ' á todas as conípra's·, quaesq·ue?
.'
qhe. sejão, que se fizerem - para o provimento e precisão da'S ditns Feri
rariâ.s.; .examinando a· qualida<Je dos Generos, · o. seu, pezo e Jlledida,, fHl'_.l'.
i·a q ~-e
i)óssa ha ve1~ eng·ano's ou desieixo nas· ditas compr.a:s e ,l::!~o·v ~.
1 ..
sões. · •
·· ·
•
,.
i~~,. ,·
. !. ~~ "{ -~~'.
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~ · L l. lia verá hJHn · ou dois Meii•inhos; qüi3 fàlém do oí'de.tia_do ·àtinll-ar :
, que 'se lhes houver-- de: detennin~r .para' a·s _diligenciiãs, que ..fizerem den.l
tro do districto das ;Ferrarias). terão mais':' p~M~ . ~ .u~. ·-~:~:z~r.~jl'r~J~J.a:~· <l~fl~
cada hum t1·es tostoes por d1~ em todo o tempo que ellas durarem, os
qunes lhes serão pag·os pelo Thesoureiro, de que assigna:rã·o recibo, déclarando nelle debaixo de Juramento e seu signal os dias, que nellas ga~tárãO'.

·

'

'

,

.'

18054
11.

farão t?d~s ' as ~ il,ige n,cias, que: o ,JnJ en~enr~ ,-~di-nioi!?tt·a.dor lhes•

'()rdenn.r sem duv1Ja . ou dddetxo algum; .procurarJdo obed ecer ás ot:dens~
qúe · receh,e rem, com tudo Q zelq 71 acti .vidad-e , e, 6~fl.lidade 1 rJO~~.iv~is, ;sendo em. cas(i) co ri lra.rio. r~ s l)~adt~s cum prizào, . suspensào ou ~ ex.cjpsà~, Sf1g~ndq a f!alwreza e .,gTay,itlade ào. factp. ,-,J.
, ! . 1.
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!)os Mestr es, Mi1l qiroJ; .
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o !nsr~d~r a~~'"Minas 'e~~Rl~~~ ~om ~prr~v,aÇã~ à~ lo~~n~~:n ·r p'

'Çeral~..dentre .os MtneirC?~ _.rn:;u,s ac ~ t ;v1 os , e 11 1.pt•el,ll,ge:nlE1~' e <iJ,ue satbã.o

Jer· .e escrever, alg'ruhs ·qwe sirvão cle· Mesl!res, M ineirQs,
que .serão en
-:
I
1 1
carregados Ôe hum ~ € l'lO . nÚ~llle f O.-Ue , J.\1i7nas, sqgundo . a SUa SÜUaÇ~O ~
<l.i-st;~ncia, ft'S11ectiva •. . . . · , ·i'
·
•
'
. .J~. O M~stre Mi:neiro . in.oraJ~á visinh0 á ' Mint). ptincipal, ou ·no ' cenf1
t ro das q !]e furem .eçcarr,ega·das.., ,para, 'lll f1lho'r poder guardar e vigtaf
a.s dtl:1s Minas! spas ;F~ r ~~~nH~Qt ~ s .:: Pe,ll!eelws. AssJ~tirá .d~ar~am~·nte f18~
tr<~~N\11\ -lS da M!neq·~r~1lt1; e eu, idé~d. em ,q ue as Jiver,sa~ ,Em,preitacJéls e
T.arefi•s se fr.~çàl> com ._j.utellige npi,a e activ~.dade. l.nstruirp. oulros!p C.<>'H
·C~ f bp. e ~eJ ~~ ao~· 'J;r~halhladure ~ n~s su as,, Of:C~ pa.t; ~ ":~' · ~n.•, b~ll hal:JdV fg~·
.ali~ ~-nte com ~~e ~·:: E .. lvg-o 9 ~· ~-l<;> ~~ estr~ M1ir. ~ e ire ·~.~s eJ; var, gu~ ~lg~~n.
T•:.~balhadot· nao faz a .sua obn g~açao por neg iJ g·e ncJa ou pergllJÇa, '].aO
wet ,~erá eru Pon-f<'(i) p jo ~rm l p9r i.r.11·eirb~, t~ a~ sim a" pane- qoe lhe p~n\~
CJú:,Justa, e n~Jlél!:~ _a~ _ q:nz0Bs 1 t;l p)J <~ I ~ ó ~on~o, _parÇt que ,apprq~Jadas,, ,1 e
lo I t)_s,pectnr das Mllm s., .e s te, f. <~J li\ •üe fa'llf t 9 ül to desconto na fet;\a S.e
pur ~ w o Tr·:rha~h;._,dor d.e caso n ep~a Jp e po r, rrJ.ald<•~.e f9r «lesobeJierJ,t'1 ,
e •mal fl~r-r.dadó, dará ,o M.est )\e M int;.iro, parte logo áo Intendente,: fil,ar;_~
que e ~,te n~o só o c a s~igue ' pecuniari a me.nte, ·mas até corú prizã~, se a,s~
sim fu~ de j11stiçé1, do que délr.a .logo pane ao lntentlenle Ger:al: f . '·
, ldl. O M'estr•e Mi11;e}i·o crri-dar.s em que o~ 1Vli111eiros Lrahàlhen~ 't~rri~
r..~ . nec-esparip, islo be, . doze lwras por dia~ fi1zemlo-os enlnu nà\traQ~J
lh,o rys,c·i nco ~ll}l _éi nç!! 1f;1 f!Je,ia (!<t> nHtn bã, ·e . ~w !J i r á~. onz,e ,o u onze e ~1el'a;
~ clew is 'fl ll r~[ dlllt;!')ü':,<~,<l_ ~nei.a hora Olll htJma nté ás sei~«:; meia ou 'f:'lre
· dra •lar,tk, JSegrrnrdo ~: a iHJi:s~ a.ções, J\b.t~s que os Trirha.lhaHpr~ eftlr<'m rras
súas r.es.pec~i.vas. ';J~_;t~e/ils o~ .fc1rá ~~juntar. ·e lhe~ ~istri~l,UÍtfá ~ rwba}.ho ?
e O$ ;,;po.utara. no ~{,oi tlo .Popt.o ;-e o mes~:o fara a s~thJ ~ a, qu'lfHlo , I.JV ~- .
rcn1 aca,had & Q se}J , dia , sem q.ue po ,. istj:> fiq u~ . desobri.g31do .de os o.b.s~r, ·~
var, e <Ürigit; de Ct!•líl![n,t·~ o,. . no., lemtn(l) d.e :l:iuas occup.açtie·s. 1 .
•
"
·
. 1)~. , .Os M~~t1;es Mine.iíos serão ~rrtgo~, mensalru~nr~, e. t,~tPq ~ r .,~ala
rio: (a.lem .do Jornal, que compete no, Sllllples M111e1ro) é)lgurna cousa
m;~ is segundo merecerem pelo seu zelo; acúvidade e . iutelhgKri'ti'a No
serviço.
~
V. Al-ém dos R oe.s do Pon,to, t ~ rilo hum Liv~o dia rio, em qne f;~ção
os Assentos nPcessarHls n;'io ~<lo .mel•hor .cumpnmento de suas obngaÇÕI:'s, 111as oudü laul'l' m t.:uirhem . €(1U 'Iembi'iln<;a todas as allerações do
.Mjtl eJ:a,~, Vê.,.s e Ca;~uadas., ou tlUtras :cuttSas curio~as e intere,ss.<mt ~~- , ~
, Qu~ S t( 1 .l, ~e 1JP.f!3s.e n!iJrçun., na suec ~s,são ~os · trabalhos de Lavra nás M ~ - ~·
nás., ,de.,fr~e e-*liã:o1• e~~~rrr'g~<1dos~.,
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T I T U L O Xil .
Dos Trabalhadores, e OperaTios.

I. -Os Mírwiros, Couleiros, Operarias, Ap rendiz es , C;uvoeíros, Carros e outras pessoas consl ante men te empregadas nes le u(il Estabelecimento, depois de escolhidas pe los omciaes 'res pec tivos ,, . e âpprovados
pe lo In(endente Geral. Administra_dor. serão :matl'icul ados em hum Livro de Matricula rubnc ado Pelo d:lo Intendente; e prom e tterão com JuJram'e nto ser obedientes a seus Superior'es, e' é'um prir com zelo e probidade as suas obrigaç.ões e ajustes.
· If. Sbu Servitdq_, para fa vo rece llos e hontallos na sua util e labor iosa.
carrei ra, que e lles . e seus filhos que se occupa·rem con stantemente -nos
trabalhos e serv iços destas Ferr;~rias, gozem (id é m do seu Foro; c, Con.servador priva tivo) de todos os Pri legios ·qu'e são conced idos pela o -rd.
Li v. JJ. Tit. 5.8.' aos Casei ros encabecad.os dos Fidalgos; sendo tàr.nb e m
excusos de servirem conÚa ' suas voríta.des nas Companhias dós Au~ilia ~
res, ou ainda pa.gas, posto que seja em l!:!mpo de Guerra, C)Ue :DEOS
n·ã o permitia; o qo€ t.nmbem Quero que va lha para c-om os Offic iaes em'"
pregados na' Administração e Governo dest.as Ferrarias, os quaes além
disto, . se forem 1\'lecanicos, ficarão habi litados nas suas pessoas e nas
de seus fi lhos e d€scend.en tes, para servirem todos os Em preg'os das Cidades, e Villas do Reino, que pemandão Nobreza, Mmo já foi concedido aos Lavradores de Seda pelo Alvará de vinte de Fevereiro de mil
setecentos cincoenta e dois Considerando o'utrosim a necessiuade que ha
de que os O ificieaes da AdminisLI:ação, Mest res, Guardas, Obreiros e
outras pessoás empregadas no serviço das lVIina's e Fab ricas Metallicas
não sejão distrahidas das suas ohri g<H;ões e trabalhos, nem vexados de
rnÓdo a lg·um: Sou Servido óonceder-lhes o Privi legio de Aposentadoria
passiva em todo o .caso; além desta, támbem da Apmentadoria activa;
Jogo que houver motivo justo e urgente, para lhes ser concedida pelo
Intendente Geral, ou _em sua aúsencia pelo seu Conservador re~pectivo.
III. Ordeno .igualmente, que os sobredilos Officiaes e Trabalhadores
matriculados não possilo ser tirados dos seus , E m pregos e Occupações,
nem prezas se. não por ordem do Intendente Ger? l. E se :tcontecer que
sejão apanhados em fragante de licto, as J~1stiças e M inistr'os, .que os .tizerem prender, serão obrigados a rernette llos . irhmed·latarnente eom a
culpa formada ao mesmp Intendente Geral, ou em sua ausencia ao Corregedor ,Conservador, · para que este os haja de fazer conduzir <i Cadêa
propria, que lhe for assignada.
IV. Estes Privi legi os lhe serão guardados inteira e completamente
por todos o,s Min istros dEi Justiça, Fazenda e Guerra destes Reinos.

T I T U L O

XIII.

Das Cai:ws, q~õe deve haver· ne'stas P enarias.
I. Para a boa Arrecadaçf{o do d inheiro, que manejar esta Administração, e para o costeio das despez as neeessari<~s aos traba lhos e servi ço destas Fabricas, e dos outros Estabelecimentos uteis, que se )wuverem de crear para o futuro; como lambe m pa ra a recepqão e emprego
das quantias destina.das para esmolas e pensões dos Officiaes e Em pr e-

.

\

:ga dos no servic~ o cons ta nt e Jes!as Ferrarias, que por invalidos, ou jus lamen te inhabilil~dos ni'io puderem mais serv ir nes te Estabe lecimento;

e de suns Viuvas e Orfàns : He i por bem crear dnas Caixas Reae_s, huma de APrecctdaçâo r; Economia Geral, outra Particulw· denom_inada A9•ca de Piedade, ou Caixa Pia de Esmolas e Pensões. ,
1L O Intendenle Ge ral, depois de ouvir a Junta .de lnspecção, .d eterminará tod Ci> s os annos 0s Dinbeir<1>s necessari0s para o .serv..iço corre11. ·
te çlo· anno· f utu ro ; como tamb>em as sommas, que se juJtgaJieiD préósas..
p·a.-a novos trabalh os·'é Estabelecimentos, cujas quantlas: depois de aJ!>provadas pelo Ministm da Repa.rtiG~ão d.as Miuas, deverãtd fiteam· na Catx.ar
Real de A' rr~eadacão e E ç onomia Ge ral~ e o sob1·e-exced€nte remeUerá.:.
:ao Meu EraFio R~g·io, de que cobrará' r ~c ib0~ e o e:ntregar..i <V> 'Fhesou
.11eiro par'a súa Descarg-a·. E para que não re1:resçã0 qbs6.a.cúJos d'amniDsos
.á Ece!>non:Ji.a deste impo·rtanle Estabe lecir..u!'en to, ne1n denmras e emp<lfit;s,
-ao seu serviço e costeio: Ordeno., qtle .d ns encomrnemFa,s fei•ta:s, n atSúd~-:t
,tas Ferrarias, e de tudo o mais, que for comprado para Pro·vimen.to' d&~

Arsen11es H.ea•es do Exercito e Ma-rir~ha, se adialílte á di 1ã: C.ruixa a~:ne.ta.. ' '
<de de preço ajustado, e o resto loglll que se entreg~uem ~rs dli~a:s em.can'l:-;
mendas.
1
r
I I I. A Cai=5a de A~~recadação e Economia ge-ra-l ·en•t-rará par;ll a s@1:l:r.'e.11
·ditá Ar-ca de. Piedade &o lní<WIOS €Om ce•rtJ mü réis cada 'anno; aLém; d~
·q .t,l'l~ servirão lar.nbem p·a ra. dotal:IA ~s En~radil:sr e Impostos segt.úm:te,.$)! ~ lb
O importe das ["enas Pecuniari:rs, que· já Fu i serv·id0 apphear pa-ra ' a
mesma Caixa Pia: IJ.. O importe dos <Dn.l;e•!;rad.C'Js e Jorwaes d'e h:Mm>a ,s.eb
rna·na,. por J:a.uma. vez sónienle, de. tocJos ,
Oí'Ticiaes de Adm1ni:sJ, a.çãoí,
M·es·tres ·e C,out.eiros, que eRtran~ m de novo, ott' ticverem P0s.t01 ebe a.ecesso: HL O únporte de bllm dia de 0rdenado 011 J.onll•al po111 qu ~ r ~e l
de t@dos 0s Empreg-ados e Traba.Jh adores, que ti V'erenl Práç:a a-be·E~:=t- no
Liv·r.o da M.a&
lricula /: I. V . ~res r éts _pur enc1a ~lil!lzadci dt=>v 0rdentad~t ~ut:
Jornal, que cobrareliFll' 0s thtos ·Offlc!aes, Obre11ros e T11ábal.hadores: Q
(}Ue ·.. tud,0 Mando lhe se-J a deseontaclor no Pagamento das Férias e) \Folhas.,,
e itnmedial.a·mente· arr'eca-.dado nja dita Arc.a de Piedad-e·. · Se vi:cà~lraliil)o::
pen~ para dotar a m~s~a Caixa pe)? l.empo adiante os .inter€~ses ' QlS: dinheiruos. pe,rtencentes a~ Arca de Ftedade , ·que. S€ .det~em a JUf0. Ib'·U!.a lmente autborizo a m.e sma Caixa r1ara poder receber todos. e q.mtalú;qm6ili
J-egados Pios, com, que a beneficenle•i a e <L;arida:d-e C'líl•ristã - diJJs; Parti1cwlares a ql!lizey dotar.
IV . Dos Fundos des ta. Caixa sahi1•ào às Es.molas e l;rmsdes p0tr J!>G.gamentos Semanarios, Mensa1es e THimensaes para os··Offitej•aes, JM es:tres e Obreiros, e outras Pessoas empregad•as e matricwladas nes.he ser-.
viço, que por doenças incuraveiíi_, casos calamitosos e f01r:Luitos., ou. - pm:r
in validos n ão puderem rnais empreg ar suas forças e applica..ç ão no >Set viço destas 1\e rrarin·s ;. ~omo twmbem 1~ara :s- Viu~as e O~fàos d<!ls11\a(at.ri:
culados em geral, cups Esmolas e Pensoes serao repartidas da maneHa
seg uinte: I. 1Aos q ue ti\;erem servi'cl'o dez ou mais annos se dará a terça parte do seu Ordenado ou Jorn p. l. Aos que tiverem servido de cinco
at é dez annos a quarta p-nt(f;! . Aos que tive·rem· porém servido de dot '
até c inco annos a sexta p<~rte sómente. Ir. A's Viuvas e Orfãos (attencl en do ;)s SLJ,as id ades ,. estado dre sa,ude~ A uut r as circ·umstanc ias domest icas ) rece berão sómente a qur.r!a p u sex ta parte dos Ordenados de - set~~
:Mnr1 dos ou Pais, ern quant·o não pode ~ ém g 11nhat· o ge'cessawio, e que
se possã o sus te n!.:-tr. f'abirilo tamlbem d es ta Caixa os Partidos, que se
'h o uverem de f<~ zc r ao Med ico e C~rnrgiã~o, para cnrarem _os O breiros. e

os

1

I

1802 .
I

Trabalhadores pobres, a quem lambem Sou se-rvido t)rdehilr qne a mes:.
ma Caixa haja de pagar os remed ios de Botica necessarios. ·E se for preciso pagar a atgum Mestre de l~r, e escrever"'e contar para .eAsino dos
fi lh os d~s ·Mineiros, Opera rios e Trabalhadores, Otdeno igualmente que
a dita Arca de Pieddde .concorra para o assalariar.
V . Quero e l\1adsJo; que os Dinheiros desta A réa não sejão ab~olu 
tamente applicados _para outro emprego, .antes in-violavel e religiosamente conserv{ldos para tão uteis ~ santbs fins. E para f.!Ue haja ~ .t·esp~msa..:
bilid-acle e exa,c ção possiv·eis no manejo de sinrilhantes ca.bedaes, ÜI:Ue-"
no que hajão tres chaves, huma das qu aes es·teja nà mão tio Thesoureiro, outra na do Escriv~o· , e· a terteira na de ' hum Procurador , escolhido á pluraridade de votos pelo . corpó dos Mineiros, Opemrios e Trabalhadores das diCas Fe_rrarias; oi ou::~! a lém disto . zelará com c.a ridade pelo bem dos dito.~ Empregadas r~,'fJ'abalha:dores-., e reqÚérerá sempre á
seu favor .
·' ,,_ ,,, ,.,
·1r
,
,VI. O Cofre de ArrecadaÇaô : é~-Eéõ?~àrh·Í'a Ge1·al será igualmente gu- .
árdado com tres cbeves dlfferet'ltes·, que serão entregues huma ao 'l'hesol)re'iro, outra ao Guarda l\1óf 'dos .Eoscrues, e a tet'ceira . acr .Inspecto~·
das Minas.
·•
J ·

l

·T i T b t o .XIV,
,,

ne outras JJisposl'çóes riece.ssáPÍas i{ Pro~perz'dade destl!
é d€ outros, <J;a m_esrina .?~at?.freza .•

' t. s~·ndo
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Estabeléci11~eritO;
'-'..

-

os ' ;Ferr'entDS' etu que 'se àchão bs EFfgenhos, de indispen1
savel necessidade pa ra . o servi ç0.,. destas·' Fabricas: /Sou ser v ido rev0g:-~r
toda e qualqner Doa(;ão; .que del! es se te·nha feito a Partieulares, os .
quaes serão porém •'il:idemnizàdo_s, no 'que • parecer justo, pelo Presidente do Meu 'Reá! Erário: Ordeno igualmente. .a0 Intendente Geral Administrador indàgú e cor'? todo o - cuidado: e diligencia, sé ha ainda tes.tos
de Ferramenta-s e Petrechqs ,·~ que pertencessem tanto ás Ferrarjas de
Figueiró, como ás de Thomar, e os faç'a Ímmed'ialamente re colher, no
caso ,de existirem ainda em set.
·
'
li. Como poderão ser necessarios a principio hum Mef.1tre de Obras
·h ahil, e a lgl1ns Officiaes de Ferreiro e C:upinteiro: Sou servido iluthorizar ao dito I fl tende o te Administrador·; para que .os possà tirar tempol'ariamente dos Meus Arsenaes Heaes do Exercito e J\1ar inha.
III. E para tet Gado Vacum eCavalla~· sufficiente ern bom preç.o_para o serviço das Fabricas, e Cartet.os respe-c tivos: I~ei por bem ordenar
ao -Intendente Geral bàja de estabelecer e coordinar . por ora em Figuei:..
ró dos Vinhos de acordo -com o cor i'e~:edor Conservador, Feiras privile.
giadas n.~o só para os ditos 'Gados et~ particular, \mas tambem para todos os Materiaes e Generós necessa1'Íos ao consumo das di'tas Fabricas e
seus Emprêgados; assim aqrns se ·acha geral mente estabelecido nos districtos Montanisticos, Reinos e Estados 'da Europa._
IV.
Para favo1·ecer ainda mais sirnilhantes .Estabelecimentos Mine-·
1
raes ~ Quero que gozem do Privilegio oonc~dido ge'ra lrn ente nestes ,Reinos ás Fabricas novamente estabelecidas, dando-se nas A lfandegas Despachos livres de Direitos ' a todos os\ Materiaes e Generos, que entrare·m
sem dólo, nem malícia para o consumo e serviço das referidas Minas e
Offici~as Metal.!ieas, sejão Reaes, sejHo de Cornpan!lias Mineir,a s, que

F

.

o ln !()ndento Gend haja de reg; uh r on formnr para· o fut11ro ; o q nc tu tl0
fará consta r por su:~ A tl.es ta çi'ío o dito Intendente Ge ral. .
V. lVIando out.rosím, em quanto não So n servido publicar hum novo .
Jleg:imcnto Geral o m;\is amplo para a . boa Adminis tr ação e Gover no das
Minas, Fundic:õcs e Fal,}r·!cns M inerae.~ d es tes lle in.o s, que . ella s se ha::
j ií<:) ·p{,)r· ora ele gúverna r no C) 11e permitti rem sHas circumstancias e natureza pn-rliculnr, pelo que acabo de ordenar no p resen te A hrará, cojqs
Disposições Quero :Jlw s sej ão a-pplicad.as, como se para ellas f.ossem de
preposito feitàs. H ei ig·nalrnente pot· be m OrdenQI~ que os já citados RegimP.ntos de treze de Junho de rnil quinhe~tos e. deZE·seis, _e de dezoito
de Ou tubt·o ue mil seiscentos e ·cincoenta e quatro com Apostilla de vint e de Agosto de mil seiscentos cincoenta ·e ·cinco va,Jhão e tenhão. sua devida execução, segundo o disposto no Ti !.. L ~- 3. ·deste Alvará, e -ern
tudo o ,que não. esliver ~~ e lo presente clarogéldo, al-terado ou rnodificadq . .
E para que chegue ao conhecimento de todos, Mando se publiquem de
novo no fim deste Me u AJv,a rá d.e ~egime~1to. ·
·
Pe-lo que: Mando ,ao Pr<:Js.ic.lente;,c,,0 Meu Real EnHÍO; l\1 ez.a dD;.
Desem bargo . do J?a yo; Rege<;l01· da Casa da S uppl·iC.i.lÇ·àp; Conselho de,
Minha Real Fazenda ; Me za dn Con sci e ncia e Ordens; Governado.r d,a,
Relação e Casa do Porto; H.eal Junta do Commer.cio, Ag rjc~llura, Fabricas e Navegação des tes Reinos e seus Dom ínios; Desembargadores,
'Corregedores, Juizes, Officiaes de Justiça, Fazend a e G uerra, e m<tis
Pessoas, a quem o ct~ nhecim ento deste Alvará d-e Reg imento co~ forç~
ele Lei' pertence r, que o cumprão e guardem, e fação :in':iolavelmenfe
cumprir e guardar, . ·como nelle se contém, sem dúvida, nem embargo
·a~gum,. não. o~staote quaesquer Or~enações, Leis~ Regimentos, AI varas,,. D1spoS!I·Ç~~, D ecretos oú E st.IJos em contrarw; que todas ·e todos
para es.te effeitq sómenLe Hei ~or clerogados, como s·e de todos e de ca"':
~a hum deJl.es em particular 6r.-:ess+- expt·essa menção. E ao Douto.r Jos~
Alberto Leitão, do Meu Conselho, e Dese,mbargador , ~o Pa,ço ~ Chan-.
cell~t· Mór do Re ino, Ordeno, qu r o faça public~r na !Çhan:ei.aria, e
reg1star em todos os Lugares, em que se costumao rt)gJsta1>simJ~hantes
~ lvar.ás; e o, Origina! será remettido para o Meu I}eal Archivo d~ot·
r~ . do Tomho, para nelle set· guardado. Dado no Palacio de Quelu eiJl.
3 0 - de Janeiro de l802.=Com a Assignatura do Princj,p e Regent , , e,
a. .do Ministro.
·
\

I;le_gist. na Sec. de Est. dos Neg. da F az. ajôZ. 18.
Liv. 1 ." de Cm·t., e A lv. e impresso na lrnpressão

. Regia.
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tgn~~io de l?ih(M~hique,; ~o ,Corl~~iho do Prioc~-~e ~~~gênte Nos-'_

· so S·e nhor, · Fidalg.o Cavalleiró de Sua Real Cas·a , Comrne,n dador ®
Nossa Senhora da Orada da ~Ord~rn > de - Christo, Alcaide 'Mór da Cidade d:e·· Portale·g re, Senhor bo·n atario, e do Solar da Villa de Ma.:.
nique.do Intenden,te, P?droeiro da, lgT~ja 1\l!.~_;riz çl~_, s .. Pe.c.l\? _d~,m.es _
ma V11la; e das _Cotl~giadas d·à i11esm~ ;fgtêJâ-, ..: e _da âo J~splfHO Sali-'
lo• ,c],e CasteiJo .de V ide, c0·ni ~aJ,rese~l trtÇ'ào- d.o_P.i:lora:dó, .e :Benefici'ós
· dellas, Desem1bargado.r , do Pt1ço, I ntende·hte -·Geral dà Polireia d~ Cot'te .e :Reimo; AdnJi,r:listmd,o!l' Géral . d·a{ Alfa1idega· Gr•ànde desta· Ci·da.; '
'de, .e Fei'to.r Mór dl:l todas as !mãis; dO<' Rein:o; etc: '·;. ·.
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E·;açõ ·saber, que . constando ao k11g;u ~t if fi' rincipe 'Regleb'~e'Nossb Se.:··"
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nhor os gramles inco·l'l·venier:ites; qu·e resultão de ·~carein ab~i;tas: A:té aft~ :.',.,
no~te 'as portas dRs· esta·das./ que1 eh11o serv'e ntj·a pará ,as i:uas· aqs -·. Mobr

d(l)res, qu~ ~-et•mpão· _as Propri'edad~s · g·~~tlltles ~ petr~:na'S ·_destá -· Ca r.!~'a! ~~~

e q!m.e e~tstvedi0 ~ssHn abei't6s e>s t'es lu g ares ·o·u seJao· lpps, oe pa tms ; , ·

- ~utJ far;:ão e e lrad_~ ás. ~sca ~as, das ·mesma~ Propri_etl~rl'e~.; sef~em '_p6r. ' es7; ._
te >lnotlo de esc0{l.der1Jb, e r;eeep~acúlo aos rpal Intencionados, os quaes
tem .chegado a · ponte !'}e "espe-raf.e m•" íí i:t§ mesi~!'ls e~cadas !al'gu ris "dos J1ni'·· ··
cq;uilinos; ~u·e ' as hab>ilão, para d;'' ro·ubareni ,Cúomo' ' terirlaéoiitecíd-o nes~-~~
1:es ultünos tempos~ vinde> f3hlã0 por• eS<tá causa a fica'rem r'irhifels 1ettJ •')
grande .parte a~ Pt1o vid'ell'ci. as~ que o M esrí1o Augusto S;e,n'fid:fT~m' nra_n .:~. ~:
dado •daP; tanto pbr tl'leio cle G'l!latâas a pé, ê 1 a cavallo, 1corno 1Jbr iíH~i.o f
tla Illumi-nação dla' :c.iclade, a fim J~ se pud~r ()·onser·vâ/ seg 'u'f ~ 11f tdm:: "''
qailllí.<ia;fle pública, e permánénte a se gur-8riÇ a in•âí VídüaJ das 'pessoas , d
t:J.U~ tmnsi:tão. ~ot es-ta Capital; · 0-rden ~ : ro~ ·i.~~0 éo · ~ ?&'?.s.'-'? ,Pi·~n~~fi,é :rt.Êl~ 1 ~~~
gente ~PSSO ~e-nh0r,. qu~, logo·- ue•·prrncrpt'e 1 ô esc'Ul'O
norte, odtJs ' _"
t>S Mora.doi::es d~sta €Ja,'pH~J, OÚ· sejào · fHquit1inos;.''ql~l;l1 habüe\'-n bs dive t - '·'
sos quartos das Propriedades, ou proprios Proprietarios,' que âs oob-êu- '
pe;m, otr sejão de F'rop~iedad·es' grandes, ou peg áe'nas, fe dhem 'as j1brtas .das es~~tlas;- <{Ue são s~rv.ent:ia J'l,a r~ as ru~s · desta Cfd1ade ; ou es!as ··:
- es.cadas sepo de~ntro de loJilS , ou so com palii'ls ;_ haven_do chaves tomrnd~s,, 'para (i)S di l!os Morad(j)res•, t:>,i·opriet'àriO'sj ~ ou lnqtrilihos; .e süàs fa..: · ~
miLias se servi"'·:em; seQda porétn casas grar!'des·;, ·cuj a s escadàs' est'ejao .. -,
deti tw dre pateos, ~ ou lojas, não as ·fecha ndó; as H:in hii<? en(ã'Ú ·al'l·u nli:1 I -~-'
.das C<llfíi lan1piões ; de maneira, 'que a s G uatd<,ts da Polici-a ilão só pos:
sãq . 1:e~onhecer se a eJllas se a·eolhé ·al•g-uoet·n, ma§ tah1bein p6ssã()1 entrar
de.ntr0 a examinar se alguem àlli se tem acolhido, e, e'X e cut,af Q' 'gue es- .
tá delerminad.o: No caso' ·pois ri i'i o e:Spei'éidd, tftié algúmJ' d-os" Moradores '·
desta Capil~l, na form á · a1cim·à declai'a dws; n ã o- cumpra o-'Jqu e' neste se
de_qerr:nirua, e declara., uu -qu aJ.q't e r pessoa de sua's '· fanülias 1 ' ~~''mostrár '
ter. tra.!i)sgred4do esta 0fderri', j)agará seis mil i·éis ·pela pritbei hi vez, sen- '
do çlwas· p>artes app!J.ead a-s· para ·os J'>Ob rés . r;ecolhÍJos, .q-ue· tjv e rerh se'rvido o estado, que fôr ém ll)Oradôres rrJa Fregneiia, ·onde11 se pr; ticar
ta: trnngtessão; e l. outra part e púra .' 'os ()fl1 ciaes , q11e' ·p fà!'icarern a diligenc i;t; pe la .segunda o <Job t·o~ , :péfn ler~:ei~r-a: o · tresdóbrô; ' e d(al~i p~ra..
cüaélte o ,a.tl ov·catto·· 1;l:a ·ures·m'a -quahÜá, 'fo<~o coht ' á. ·nxes-trú.i a [11~ Fi ca\'ãô :
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'E para ·que se n·ã o po-ssa alleg-ar ignorancia Ja presente Determinação,
mandei afixar este Edital nos lugares mais públicos desta Capital. Lisboa I de Fevereiro de 1802'. = Diogo Ignacio de Pina Manique.
ln~presso na

Impressão de Antom:o Rodl"igu_es [Jalltardo~

.Eu O PRlNCfPE REGENTE Faço• saber aos que~ este Alvará com

força de Lei yirem: Que por Me ;representar a Bibliothecario Maior .da.
Re.al Bibliotheca de Lisboa a importancia de que seria não só pára o conhecirnento das A ntiguiqades 'Sagradas e Políticas, e para i]lustração
-das Artes e -d as Scienci~s, mas p~ra ornamento da mesma Biblio theca,
formar-se nella huma grande Collecção de Peças de Antiguidade. e rari_dade, que possa servir aos indicados fins; e Querendo que co.m effejto
-~e forme em f! utilidade ·pública a ,referiq;1 Cülleção·, Hei por bem suscictar. a disp,osição do Alvará de Lei de 20 de Agosl.o dé 1121, pelo qual
'0: S~nlrot: Rei D. ~oão Quinto, Me u Avô, ordenára e~ beneficio da A-.
_f.:ad~ qlia R~a] ,da Histor!a · PorLug.ue~a a coqservação e integrida.de .das
.1?Ht<~tu~s '1. • Marmores, C1ppos, L~m1nas, e outras peças de aotlguula. :ue ;. em que. se achassem fi g uras, letí·eiros, ou caracteres, o qual Al··var~ Mando novarnen.t~ pubhcar para s~ pôt· em inteüa .e plena obser~v~~cia, ·~ bem ·da Rerl 13.i~Ji.pt~eqa <le Lisboa ,. Determino p0rém, que
qS funções no mesmo Alvará <ledaradas pertencenees ao Secretar.io ' ida
'- dit11 Aca~emia, quanto á cÇJrrespondencia com ás Camaras sobre os mQ-n,pmentos_ ·que se; achar~m, fj~uem pertencem.l,o ao Bibliothecario Maior
da. tida Re'al Bibliotheca; devqndo, o mesmo fazer-Me tudo pre~enJe pe:Jo Conselheiro, Ministro ~ Sec!·el.ario d~ Esta~o dos Negocias d~, Fazen. da, Inspector Geral. da ,Real)~lbhpllh,eca de Lisboa, para Eu or~enar . as.
providenéias necessarias, assim á compra das Medalhas, Lam..\ nas _, .e
outros objectos semelhantes por c:)nta da Minpa Real Fazenda, Bomo á
conserva~tão dós JIIe~mos ohjectos, e , outras quaesquer qu~ sejão c,- nyenientes nesta materi?. '
. ' :
'.
•
~
1
Pelo que: 1.\'laudo ao Pr~,ide nte do Meu Real ~rarié>\. â.Meza do
pesembnrgo do fo<(o; (~egedor d 1a Casada Supplicaçâ;ID; Junta dos T~es
Estádos; ConseH\o da Minha Rqa l Fa,:zenda ~ do Ultt~amar; Meza . da
Çonsciencia e Ordens; ,Senado d :ii Camara; ·Governador da HelaçãQ e
Çâs~ do"! Porto; Real Jun.ta do _Corl)mercio, Agricul~.ura l ll? a&ricas, ·e
,Na'veg/,IQ~9. destes R ei n_o~, e ' $CUS Do.minios; e a todos os 11pu_t~os \\Tribu "'
naes,, M 1mstros, e Ofti~1a~s de J usllça e de Fazenda, e ma1s. pé.ssoas; ·
a que m o conh ecimento deste Al·1~ qrá çom ·força de Lei pertencer , que
o c um r,rão ' guardem' e façfio ~ nviol ,avtolmenle cumprir', e guard{\t: t
como nelle se contém, sem dúvida, ou embargo alg-4m, não obstante
quaesquer Leis, Regin1entos, Alvarás,, Disposições, Decretos, ou ,es'til os conlrarjos, \ll.le t9das, e tod hs para este effeito · sóm e nt~ Hei porn
Çero gados, como se de todos, e ~ e ca~a hum delles f!zesse especi.al, ~
expn;ssa , menção, fic:n1do aliás sJ~ rnpre em tudo 1 o mais em seu vig or ,.
ao Douto t· José Albe!·to Leilão, do Meu Conselho, ,e Desembar.gador
do Paço,' Chanceller Mór do Hei no, Ordeno -, que o faça puG!icar na
Chancella ria, e registar em todos os lugares, em que se costumão ·regis t ~r semelh a ntes Alvarás; e o drigina l se remetterá , para o Me u R ea l

:s
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Archjvo da ·· Tbrt~' dó Tomho; para nel.le .sei' g' uatdádo. · bad0· no Pala-ci.Q! de Queluz . em 4 de Fevere.iro de . 1 3.02. '~=Com a Assignatura do
Prir:Jcipe Regente, ,e a do Ministro, . . . ·.·
'

'\; '·;

. ~· .

da

a

Sec, d; Est. _dos _lVegot:.
Paz. fol , I 7
c , .iJers.· ·do Liv. 1.• de Cm·tas, e Alvarás, e imp1·esso ·
·• ,
, ' na Impressáo1Beg1á.··
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ÔM, JÓÃO ,r:on' GTlAQ'A n~' DEOS P •t inclpe ~eg,eh.te . d·e·Portiigal,
dos •Algarves, d'aq·U8!l); ' d'além mar, ·1 em Africa; de Guiné •; E
-·· .

. , -
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r .
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do Mestrado, .e . Cavallaria, ·e Ordem de Nosso ·. Senhor ·Jesus Christo:
Faço saber a ,vós P1•ovedor da ,Comarca 1de Thprn>art·, <l)Ue p0r justos · mo.;
tivos, · qt.~e Me forão presen~es e1ri1. Consulta do··Mem Tribumal ·· da Mez-a
da Gonsci<encia ,e Ordens: Hei pwr 'bem Orden_ar.. vos, continueis os Lan "'
çam!'lntos, e Cobranças da Deci'rna relativa aos que recebem Congruas,.
qMe não cheg-ão a uti lisar quantia maior, que .cem mil réis cada anno;
da . mesma sorte; que Fui servido estabelecer, pela _Provisão primordial
deste subsidio; sem lhes fazerdes outro abatimento mais,. do q.tJe o que
corresponde ao tempo éontado desde o dia' dezojto de Maü1 de mil oit~"'
centos e hum, aré. :dezesele de Nov;embl'o do mesmo anho: O ·que assirn
cumprireis, · não obstante o que sobre .este objecto vos Ordenei pela Pro•
<Visão de vinte •e nove do mesmo .rnez de Maio de · mil oitocentos .e hum.
O, Prilílcipé Regente Nosso Senhor ú ty.Iandou 1por. ·Seu espeeia'l Mandado ·
pelos Deputados do di.to Tribunal, . e do Seu Conselho; José Catdozo
Fen:eira, e Joaquim José Glllião. José ·dos Santos ·Pato a fez em Lisboa ·
aos 4 de Fevereiro de . 18@2. José Joaquim •Oidtituber;g a fez escrever.
José Cardozo Ferreira Castelrh Joaqqirn José G uião,

P(n· ·Res. de S. A. R. de 17 de .Nov. de 180!'. em Con~ulta da Meza da· Consciencia,l e regút. na Se;cret, d(J '
Tribunal no Liv. 2.q afol. H 1,,

..

·O Doutor Jos~ Antonio de 8~, CavalJeii'o Prof!i!sso dá Orderü d~ Sant-

Iago da Espada, do Desernbargo de Sua Alteza Real; Desembargador da Casa da Supplicáçâo, ~uperintendente Geral da DecittJa · da
Corte e Reino; e Conser·v-ad<H' 'da Real Companhia do NoVo Estabelecimento da Fia,ção, e Torcido das Sedas, _Pelo Princi pe Reg.en te
Nosso Senhor, -que DeÇJs guarde, etc ;
·
·
·
.

'

'

)

• ' •

'

1 '

~.

Havendo o mesmo Senhot êon'tl11maélo, e ·rátificado no Régio Alvará de
6 de Janeiro do anno ,corren'te as vinte e quatro Condíções, sn'bre que
se el'igio a Real Companhia do Novo Estabelecimento para a J?iaç.iio, e
Torcido das Sedas, se devert'l fazer' patentes a todos os L:l'vradores, e
Creadores da mesn;a Setla , ~ A,rn oreiras; os .extensos P.rivilegios, ·rre-

l80i2
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m ios, e ;inte-resses, que ellas envo.lv~m 1 e C)!·! e •o dito Senlí"or; por eflt.+ '·
1.0 da slifl Régia I~e.neficencia, e particular Protecçi'io ao mesmo EsLabé1Jecimenlo, se dignou amrliat' as me smas· prerogativas eom . quatro • pt~e~ '
mios annuaes .de 1:600,$'000 reis enda hum, dados pela . sua Real Fazenda ás p.es"soa~, ·q~1e. mostrarem (ç'r. pl ántado de viv<i!iro n)aior núm ero de
Arnot·~i!~as, ·i fltle t,ratis\plart.tada~ · fru<!ti '~lqu'em ' ; ; e·:que v:endão á nova So·ciedad€( maior ~ünnlldade .de Cazul,9'· ~ qu e, seja vr~Hlppto da sua I.avra ~
que .na conform1Jade das d1tas Cond1çoes a mesma Real Companh ia fam
distribuir Medalhas (com as A rmas Re.1es de hu'ma parte, e da outra
.a tigura de Pamfi·lia, A{,Jthora da Arte dns Seda,; . na Ilha · de Coz) não
só pelos Lav·radores, qne moslrar·em ler f~ito crescer a sua lavra, e a.
·cultura das tnesmas Amoreiras; mas tarnbem pelas Fiadeiras, que stt
-dis_tinguh:en1 na . pui ~.za d'a Fiação; e pcl1· aquell'es, qué se repHfan1m.
hendneritc!is em gualquer dos objectos . deste estabeJ.eéin~.ento, sen·d o ·a
niesma ,Medalha ilCompal\lh:ada ·com hl!lm Documento 'de hon'r·a., que de.,.
,·da-re a •:razão dopF.emio,,. el o mere-cimento do premiad0; :e q9e além q.i.s~ ;
·"SÓ se · s·uscitã0; é alll1pbãcf l n'C! refer.ido Alvará os Privilegias c·orrcedi~·o,s ,
na Lei· de 20 de Fevercim de i7.5·Z, pnra qae os Lavradonrs;,.,. que - co.~
~beiJem Cazulo ba·s tante p'a ra dez arrateís ' de S:àda em rama,. e dafu1 para.
•c-Ímí,\.; ou plaht'at1ern Amoreiras suilicientes p<~ra a 'd ita lav-ra, s.ej.ão: isen("'
tos ·de tmgarení della, ou d~ terb occupada com tão util plaptação; Si.:; ,
za, Portéi!gem, Deeima, ·rnel't\ .outro · olgurn tributo velho, ·ou .nov:o ·,L·as..:: .
sit:i nas A1fandeg,a s, cotno fóra tiaJ.Ias; que os que lavrarern hun}a, arro,;
pa de Secla em ta.ma, ou ·d ahi pn,ra cima, eom t..oda a f<litlÜii.a aeo11pruda
· na düa cull121Fa ., sejão esGus'Qs de Peitas, Fintas 1 Talhas, 8ei:v1içij)s;
Empt·est~mos1 , e ' O maris, que pelo~ Ccmse lhos for pe'!J.it:lo; qllle' n:ão sejã ~
c onstr-anglid~s ··a le ,va1lem ,pmzos, ·1'\el'l'l (l:in.he1nv.~r, lilem as tute JI;as;• OIU .cu.l
rateHas, ex,c((pto 'Jegitünas; nem a servir os D.fflciios d.o Oon.sel'hl'0, e :que .
nã0 sejã6 'o:brigacl(!)s 'ás aposentadqáas, nerm lh•es po1ss1iiO Lo.m-ar os :p~elS.,
vi~m?s, .rOI:l·fJaS, pa.IPtlíil:s , c-evadas, • pesla~, carros~ ' ele., piall'lÍICÍJ!amdô , dos
Pr1v!leg1os conceJ1dos pela Oro!. fi_o · L~v. ~L T1t. ~8. a0s F1da~~ pM~a. .
os s~us Caseiros, e Lavradores; · ~ que' sejão escusos ' de servir ,'contra _
vonta<de na TrG>J'l·<!- paga, Milícias, ou Ordenanç·as·; e que os que avra··
rem tli~S a1rrôi>as·<d·e sua colheita, e dahi para cima,. sendo mechan·cos,
·fiq,uen:l ·.Nõbres, e capazes . de sorví.t, sem mais .habiht:ação ·~s cargos~ da
Repubhca; e que aos que forem Ja Nobres, se accrescente a sua nobreza, fazendo -lhes mercês: Que toda a Seda se possa vend r liv_re' i:l~
Direitos; e que toJos e's tes Privil€(gios se guardem no rigor da Ord. Li v.
li. Tit. 59.§. 14., procedendo-se I(Ontra os transgressores, como contra
os que quebrnntão os privjlegios Jos Desembargadores; que1 ps ~obredi.
tos LaVI'aGores -Fiqt;Ier.n na cert.eia, e ségun'ançli, q·ue :a ve n Ia do .se,ti ·Ca_zulo d·eve setr fé1 t~ em plena l. iberda,_~e , rwdendo, lilO caso?~ se~~ãa ajust(lrem eorn os ~e1tor-es da Com1rr) a'\hla., . ve,nde1Uo a ou t.rem, o;t·J ,inal'l,'~ãllo
fia r, d~, sua conta peJo methodo que q. ul ~e rer.n· , Cilli:l melhor Jhes ,p arecer, ;
(jt,l~· a rnesma CQmpanhiâ lii'es fa1rá atplromplàr as ~nelhores, semen,te:S '111os
Bichos para a renova r;ão Jas cas!m,; ; ·.e•'qHe os ·q1:1e :quizer.em r:ro1novêr a
sementeira das Amoreiras,_ fazen?9 ;iveiros para se tra?splantarem, nfi ~
tend.o sementes, as poderao ped1r a ~efemla Companhia, que lhas fa·r,a
logo ajm.Jmp.tat·, de-pois da nroxim!.l rí taturá Col'heíta·.
.
,
E, para_;que ,a tod os conste o refe rid,o, ma·ndei passa~ o pres errJe,
.do f!ll.al Se· e~trilhirão Exemp lqres i.mpréss0,s, que ~e 1affix:arã0 nos 'J.y1gq.res
pi'JbUcos desl(l Cot:le, e_ProviiJCias, ficando . todos os La vradpres, e tjr~'á
dtHes rw· certeza, de q ue os sobrecLítos seus Privilegies, , lsen:f~Ões, .e .Prc-

.~~~-_,._________i -~--
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til ios j hês ser ão g u8 hlaclos ,- e con fe ridos ·n a tórma. aé i 1p a . m·éne iom1da; e

1

qu e a . e·s ta Conserv atoria . pe te nee .a s u :1 e~ec u <;· ão , aon de ·:poderão r.ecc:r;..
rer por via de Requ e ri menfo, ou Ca rl a, com(ll ,lhes Por mais fac il, pür-··
qu e a té ex-officio se promoverá por es t•~ I~xpe di e n'l e a s ua 1nte ira obsNvancia, removendo tudo qu e possa obs tar direcla, o u ind i,recta me nte á
eultnra da Seda, e ao Progresso do m esmo Es tab eleci me n to, na fó r mn.
da Condição X JI. das aeima re fe rid as. D ado, e passa do nesta C id ad e de
Lisboa aps 15 ~de Fevereiro de 1802 . :----' A ntonio Me ndes Furtad o, Es -'
cri vão da mesma C onservat.oria, o fiz escrever.= Dotitor J,osé 1An ton io
de S;L ·
.
.
.

lmpresso na Typo_grajia. Sâ·viana.

Eu O PIÜNClPE REGENT B F::tço. saher'aos:~ ueesteA:;varJ·,,.i r~m ·!

Que sendo hum dos Meus Paternae's cuidados promov er os meios de §eneficiar os Lavradores; e Criadores de Gado, ,estabel e cidos nas P rovin :
tias de.ste Re-Í'nG; ·e ao mesmo tempo procurar. o mais facil .aba st.ecim ento áos Gados ptecisós. para ,os Açougues, cuja earestia, n:'1o só as vi·éis.!'
s'ltudes.' d0 tempo, os tem feito chegar a um preço excessivo, mns mui !.
:t•o pr·iHcipa1memte tem para isto concorrido os lVloh opoli s las, co m o tituh> de Commissarios, e os Atravessadores; os q·naes não contentes elE!
tFanstornar'em rias Províncias as coü.1pras, ·que os legitim as Lavradores ,
Criadores, e Marchantes ,c ostun1 a vã0 [a,zer aos prüprios D.oüos dos G a.:.
·dos, '. se animão a esp'e rallos nos çaminhos· das F eitas, a que os cof.ldu2€m, · comprando-lhos- arrebatadamente, para os i·evenderem nas inesmas.
Feiras por pr~.ços, qu~ JílOr meio de punive-1 conluio estabel eC:e m, coai
·geral pveju izo dos Lav'raclt}tes, que de lles precisão para as· ·s uas L avou ..
ras; dos . Cria€1-ores, que comprão o G:úlo novedío, p ara o criar~ rtl nas
·suas pastage.ns'; dos Fretejadores, para os carros dos S e t·viços Pú bli cos ;
·dos ·Fazendeiros, para o maneio das suas Fazendas; e. fi nalm e nte dos
Marchantes contratados· nas T.erras ; que as ma.is das ':ez es prel !fn dent
reclamar os seús CoHtratos, por, irem , de çlia· em dia cresce ndo os pre<;os
deste Gene.ro, a ponto de não pddemm . estes correspon der aos das suas:
Arrematações, de que. se segu_e ver-'se esta Capital na necess·idade 'd e
as fazer semanariamente, na incerteza de hum. pr'eço, que 'd e ve r egü la rse pelo menos .annualmente . .E queTen'dq oécof'rer a ' preju izcis .de . ta nta.
~ons·eguencia, e aos da Minh a Real Fazenda· nos extrà.vios, a qu e os
ditos Moqop~)]istas, ·Atravessadores, e Cbanfane i-ros, que cla ndesti f!n.!:
mente fazem A çougues partionlares, ~ Passadores de Gados de Lã. t)ar t:t
fóra do Reirw, clã·o motivo: SeJU servid0 provis ional mente ordenar o s é ~ .
guinte.
. .
Que flenhuma Pesso·a , de ÇJUalqner eslado·, 011 corydição q.ue s ej:a, possa negociar· em Gad os, .á l'€EJ.er.va, dos - Lavrad~ore s, para as s llõls'·
respectivas Lavouras; dos Criadores para dare m con sumo ás su as pas.;,·
tagens, e nellas se· crim:ern 011 ·Gadps pa ra as ditas L à vouras; d os Fazende iros, para a cultura das suas Fazendas; e cJos F re tej.ad ores, .· pa ra;
:os Carros de Fanico, e serviçó particular, e pú b1i·Go das P ro vi n c'ias, se m
que todas .estas enunciadas pessoas 'tragão Guias, e m qu e se ,declare o
st;:rviço para que ns dil:c;>s :Gados SC?l · disti não; e a st.ia . quant i dade~ . não.
pódeJ1do: os tl itos ' G ados tr(l n si tar · l~O Jj p arte 'a lguma sel'tt as .ditas. Gu i ;~s ,
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pena de perdimento Jelles; applicatlo o seu producto, dep ois de :lbaticlos os Direitos Reacs, ametade a beneficio das Camaras das Terras,
.aonde forem apprt-hendid os, e outra ametade a beneficio d os Offic1aes
das Diligencias, nüo havend,o Dcnun·cianle; . porque a havello, sed repartida da dita parte, ametade para elle, e outra para os ditos Officiaes,
que fizerem a a pprehensãp. Semelhantemente· os lVIarchantes, que além
da CarLa da Carnara, em que estiverem contratados, com a qual verifiquem por si, seus Compradores, e Contadores, que são verdadeiros,
'€ leg-ítimos Marchanfes contratados, ou encarregados do abastecin1ento
das Terras, €m que tiverem este exercicio serão obrigados a trazer as
ditas Guias, pelas quaes con ste a quantidade de Gado que trazem, e
a (piem são -dirigidas; e á sombra delles se não atrevão os Conductores
· a trazer Pegulhaes, porque estes d.e nada mais servem, do que para
.abastecer os chamados Chanfaneiros, , que com prejuízo público, e da
1\ilinha Real Fazenda se atrevem a clandestinamente vender carne arra-telada, e á enxerga, contra as saudaveis Leis deste Reino. E sendo os
ditos Marchantes, Compradores, ou Cónduclores achados sem as ditas
Guias, e Cartas, lhes serão os mesmos Gados apprehendidos, como ex-.
traviados, e app!icado o seu p rod ucto, como acima Tenho ordenado.
Que em todas as Terras deste Reino, aonde h ouver Justiças Ordinarias, haja devassa aberta, em que se pergunte pelos Itens referi ..
<los; e tanto ·.a respeito dos Atravessadores , Monopolistas, ou Commi·
sarios, como pelos Passadores de Gado para fóra do Reino, sobre o que
-ex;.1 ctamente deverão observar o q.ue se acha disposto no Titulo centm e
quinze do Livro quinto ela Ordenar:ão do Reino: Devendo os .COJ·regedores, ou :1s Justiças, cada hmm nas Terras, em que houver Feiras,
averiguar nellas se ha o~ ditos monÓpolios, ou travessias, para depois de
formada a culpa aos transgressores, a remetlerem aos Corregedores das
Comarcas; os quaes farão de tudo remessa nos fins de todos os mezes ao
Desembargado.r Vereador do Senad9 da Camara de Lisboa, que estiver
encarregado do Pelouro das Carnes e Juiz das Travessias, para os Ca7
zer sentencear em Camara, aonde serão os Réos condemnados n s penas estabelecidas por Direito, pec~1niarias e de degredo, conforne a
gravidade da transgressão, e reincit~encia§l, 1>em que possa haver re urso: Tirando para este fim ab meno~ seis testemunhas em ca~a mez '1'\as
Devassas, que devem ter aberta~, le~J~ettendo os trasla~os.d~Jlas ao d~
to DesembargadoT Vereador; e nao lbvendo culpados, C rtido s de qu~
os não houver, e de que as ditas Justiças cumprírão em tirar as ditas
Devassas. E no c:uw, não esperado, de que os ditos Corregedores, Juizes de Fóra, ou Ordínarios, niiú cumpràQ o determinado neste Alvará,
o fará o dito Des·embargador Vereador - presente no Senado \dà' Camara,
a querri confio a Jurisdicç'ão, que por outras Ordens, e park outro's. casos lhe Tenho dado, para mandar vir emprazados os ditos Mi,pi~tros., e
Juizes Ordinarios perante o dito Tr~buna l , onde darão a r'a zão cle o tl,ãe
terem cumprido, par,'1 se Me fazer presente, e dar as Providenci4s, que
forem do Meu Real Agrad~; e nàl! ~e lhes dar Certidões de Correntes
n;os Residencias. .
·
_
E finalmente Hei por muito recommendado ao pito Desembarg·ador Vereador, Juiz das Travessias, que pwceda com ·toda a exacç_;ãCll
em tirar Devassas sobre este importante assumpto, e procede r contr~ os
culpados; e quando por ellas venha ·a ser comprehendida qualquer Pessoa lVl ililar, ou traficando nas referidas Carnes, ou auxiliando a s ua ·venda, ainda c1ue st>ja nos respectiYos ~uar leis, ou vizinhan<;as delles, dn·
1
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General, e·nç'arre~· at1o Jt'l'o .G-6'··
verno dr~s Artnas da CÓrte, de quern confio ha3'a de ' dar as pr~ viJ'~ nc]as ·
co111petentes, e analogas ás Leis d0 Rein'o, e ' que evitem a contirluação de hum abuso tão preju dici a-1 ao Público, como ··á Minha Real' Fazenda..
·
'
. Pelo que: Mando á. Meza do Desemhargo do Paço, Pí·es,idente
do l\1'eu Real Erario, Rege-dor da Ca.sa da Suppficaç~o' Sen~do, d1a Can.ara, e a tod'ps QS mais Tribun'a es, e Pess.oas, a quem '.o conl1~ci 'ruen
ío )deste Meu Alv'ará houver dé· p.e'rtrencer, o tcumpr'ã e, e gu~rtle ín, e
fação cumpri:r, e guardar tão in'violavelmente como , nelle s'e conrém 1
sem dúvida, ou embargo algum, qualquer que €Ile seja. E ao Doutor_ ,
José A l.berto Leitão, do lVIeu Conselho, e Chancellet· Mór dostes Rei..,
nos, Ordeno o faça rJublicar na Cháncellaria, registrando-se em todos os
lug-ares, em que se costumão registrar semelhantes Alvarás, e guardan do'"-se o seu Original no Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no
Palacio dG Queluz ao 25 de Fevereiro ct·e 1802. =Com a Assignatura·
do P rincipe Regente, e a do Ministro.
,·
.
__..

d logo parte com o, tráslado ela culpa

R egist . na S ecret. de EsAado dos Negocios do Reino no
Lzv. 9 ." das Cartas, Alvarás, e Patentes afoi'. 14~
vers., e impr. na lmp1·essáo He~~·a.

.

'

Ten.do sido S'ervido ém ResoluÇâio .de Consolta dá Real Juqta_.do'Com
mercio, Agricultura., Fabricas, e J.'favegâção destes R'e inos' , a seOif
D<>minios Mandar', qu,e fiquem sdbsistentes as isenções de Si"zas de' to-'
d·a"s as Lãs, que :se venderem para .ás Fabricas d'o Reino l 'Hei ·por q'e m·
declarar, · q~e ~srâ tsérlç:ão não se' fn tepda contrat'ia á" di'spostção íf:o AI-'
vará de viole e q_u.a tro d,e Outubro de mil setecentos noventa e seis; no
_qu<!l se teve ém vis Ça a~ exfenção' de outros mui differentes privilegias:
E Ordeno, que seja 'effectivarnente isen ta de pagar siza toda a Lã, que
se consumir, e for manufacturada nas Fabricas do H eino; devendo poré m fazer~se por parte dos donos, ou Administradores das mesmas Fabricas huma justificação perante os Magistrados Territoriaes para onde se
prove, que a Lã assim comprada se destin11 para as respectivas Fabri~
cas, e n·jlo parao outro qZ'o, ·o u fim algum. O Coriselhú da Faze·nda o te- .
·nha assi:t·n en·tend·ido, e faça executar,, com as Ordens necessarias, sem·· '
emba·rgo de quaesquer Leis, ou Elrsposiçõés em contra:rio. Palaeio de
Queluz em 2-7 de Fevereiro de: 1802. =Com a Rubrica do Principe Rege·nte.
~mpresso

o

na Typografia Silviana.

* --JJ<e->lil-----lli

Cm1selho, de ve executar o· q·ue se a·cha. detet·m i nado· peTas l\1,in,has
Reaes Resolu~ões de 10 de Fevereiro de 18oo, e de 14 de Outu.bro de.
G
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I

J.8Gl ,jic~pJo porÇn na \n!,c}11genci(l; e fav.cnJo·_o as;im c~n;:~tar a toFbs
:~s Estaço~s su!Ja)l~p!Jis, , qL~e par<-t..o .futluro f >f- IMO pode altennr te1: ra al-

g uma da l\1 in!J<~ f{ ~aJ Óproa, se.não por -<D.ecreto, ou Alvará por M11n assignaU,o , ,COP.-10 . . ~'\xw~.~sanH~.nt.e . f\ll :;~l'Vl~O nw.ndar dec_lar{l!' ao Cons-:lho: e quanto ao Snpp!tcatJte, que com tao pouco respe1to se expre1~110
fallando do iVlen Minis~erio, e ào Conselho ; ordeno ·que o Consdho ine
Cqnsu:lle 9 }IU:e parecer s1ob.re o castigo, que julgar que e1le merece; p~i~
que bé inseparav e l da M in ha Real .l ustiça .o conter energicamente os que
fallão de respe ito aos Depqsitnri os , e E~ec ulores das :tylinhas Reaes Or~
dt;ns. Pal~cío de Q ueluz em 27 de Fevyreiro dy 1802. =Com a Rul.)fÍ.ça do Priocipe Regente. (l)
·
·
'

F\

I
I

.lYos 1Jianu,sq1·itos de .[ de ]j![elld Freire.
l

l

I

-)lf --li!<C">li'--·*

P ara .compensai.' :uJiminuirJro, qn·e pnssa se-guir-se da i·se nção das SiJ
:zas dns Lãs desüna,da-s ao consumo das Fabricas do f{eino, que Fui servido conceder por De.oreto des~a Jata, em conformid~de da Consulta da
Real Junta do Commertio, Agr.icultura, fi'abricas, e Navegação destes
Reinos, e seus Domínios; e para procurar maior vai1tagern aos Negoci-antes Nacionaes: Hei por bem Ol'denar, que toda a Lã, ou seja Bortugueza, ou seja Hespanhola, que em .crú, e ~em ser manufaclurada se
-expot:lar para fóra do Reino, pague 11as_ Alfandegas os direitos por inteiro, · e sem diminuição, ou abatimento algum, fazendo-se a avaliação
nas ·Pautas em cada anuo pelo maior preço, que as mesmas Lãs houverem tido no anno precedente. O .C ense lho da Fa zenda o tenha assim ente.Qdido, e o faça executar com as ,'Ot:dens necessaria.s, sem -embargo de
qu.aesquer· Leis, ou Disposições em cnntrario. Palaci-o de Queluz em ~7
.d e Feverei·r o de 1·802. =Com a Rupríca do Príncipe Regente;
·

r·.,

Imr·esso na Typog-rafia Silviana . .
;;> -- ~i <-0"*--*

Em

Servj~o ~esolve.r et~. ,CoAs\ll,t~

, Re~l

conformidade_ do qne_F,ui
da
_J.unla do Commerc10, Ag·r1cultura, líabn.cas; ·e N av1gjição dE;sles Reinos, e seus Domjnios : He i P<?~· · be.m declarar subsistentes as ise çõ-esde
tod0s os Di-reitos de e ntrada nas --A lf1.1 ndegas daquell'es genero~, Instrumentos, Drqgas, e Maleriaes crús, que sendo necessari os ás Ji'a.b~:ibs
do Reino, .e .n;;'io _se .p odendo sup.prir com outros produzidos nelle, forem
manJados vir de to ra . E para que dysla Concessão, e Graça n;'lo se haja de abusar; os Fabrican tes mostrarão nas mesmas Alfandegas (das
(1) Em resolução de Consulta do Conselho da Fazenda sobre requerimento de Josl\
Joaquim de Azevedo So nza Girão, na qual se servia de expressões immodcstas contra o
mesma, Conselho ; e consultou este na r.onforn'\idade da Resolução acima , que fosse
]We:zo por 30 di,as no l-imoeiro., e por fim reprehendido por hum Ministro; c assim se
· J::esolveo, e cxc·cutou.
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s;f'!Se-r àos
este Alvará com'
força de Lei virem: Que send~?-Me present_e em Consulta c.Ja Meza d a
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tancia das ·Ofliciae.$ Jos . Q ~ fu_p:tos e A u se_r,lte~ , ,. Re~,iJuo,~-c:e ·c <'ptivos 0 .e
pela r~laxaçãó, e ·,i!ldolenc : ~ dos ~1inisjtros.- . ~rQ_v..~dores, q,ue deixa,v.riü .
com c.ul.pave,l o:missiloA~ - ~~ cencear as .con~;1s aos Thesourei,ros, e ob,rigar a que as dessen1 110 tempo .. d e signado , q.o J{ egimento, l i iludindo as
repetidas 01:deqs que. peia mesma Meza suçcessiv~, e 1cui•dacl!i~pmenlE:L ,.
lhes .tem sido eQviadas, COI1) grav,e pr-ejui'z(i) .d os Meus Fieis t'Vassallos ~
legítimos herdeiros, e crédores_, e na falta ,de,stes do l\1eu Real , Fisco:
Qt~ere!J.do at~lhar tão trernici;osos abusos, c_prQmoy~r os interess f' s dos
Meus Vass~~Jios,., ql.lanto req~er a inde(ectiv~J · ~T.ustÍÇfl" !'·que l,hes Administro; Sou servido Ordenar: Que a Meza dt1 Conscienci:t e Ordens pro. ceda contr<~ ~ -os , Provedor-es dos _Oef1,1ntos e Ausentes, Capei las e Residuos, que ' forem oriüssos,· suspéndendo-os dos seus Officios annexos aos
lugares de üu'vidores, e Juizes de Fóra, e impondo-lhes as penas declaradas no Capitulo decimo oitavo, e d~cimo nono do Rl'gimenlo, tanto
-a respeito delles Provedores, como dos Thesoureiros, nomeando inleri\ mimerJte outros, ainda que leigos, tendo hoa informação da sua inl.elli:;gencia, e -probidade. Que a -toJos os -Prov~dores, Thesoureiros, e Es·crivães faça-..repôt· os sal-ariqs, que 'tiverem, levado de qual[ju~r som'Pa ,,
·de que não houverem te'ito re\}lessa. ·. E ~ue , no Gaso de desc:Jbediencia;
:·ou , lpalyersação, a Meza 'os Mande VJ·r .\emprazados . . r
.,
Pelo qne: Mando á Meza da Consciencia 'e 'Ord~ns:; Meza do
Desemha·rgo do :raço ;· Conselno U!tramari_no; Regedór da Casa qa Sut1.p licação; Vice~Rei e Capitã9 G<;tler(1'1·~e í\•J11r e Terra' (lp E~tado do
z.il; e ma~s Góvernadores, e CapÜães Generaes, Tribunaes, Ministros,
1
·e Offioiaes de Justiça, e de Fazen da, e ·mais Peswas, a fJUern o ~onhe_;
·,
'"
) !
"'
I
I .
'
1
'
l
c1ment0
·d este' A I vara com f ore;~ f,)ue L ei11'ertencer,
que
o Ct,Imprão,
·~
guardem, e fação ÍnvÍo}aveJr.nente CUmprir), e guarda'r, COHlO· neJie
contém, sem dúvida, ou emba-rgo alguni, 'Jlào obstan~e quaesquer Leis;
Regimentos, Alvarás, Disposições, . Decr ~ tos,. o.u ·eslilok cont.ra1ri·Ç>s;
·que todas, e todDs para e~te effeito sómen(e Hei por derogado;; coh1'd
1
se de todos, e de cada hum del1es 'fizesse especia'l, e expressa menf. ão;
ficando aliás serppre em tudo p m~~s e~ . s~u vig·or. .~. ao" Dou_t9t , J~s'e,
A ·lb-erto .Leitão, do Meu ·Conselho,
fl 'Desémbargador 'do l,aço, CBan.:
}
1
f
'
)
~ ,
~
celler Mór do R eino, O rdeno, que 9 faça publicar na ClianceJlaria, e
.
. " ~ r:eg1s
. (arI setr~e l'blantes
t
reg1star
em .to J. os os Jugares, em' qqe se costumao
1
• Alvads; e o Oiiginal ~e remertera pan~ o Mt:;u ,Hea·t JÚ~ hivQ . a To.r,re
do Tombo, para nelle ser guardado. T,l üdo em Lisboa 'à 4 de ' M rçêJ "d~
' 1802 . =Com AssigAatura do Príncipe Regente, e a do MiAÍstro. r H '
j
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de ·Regfs't. doi 'Alv; (la.\
Meza da Consciencia e Ordens, e im:pr. na lmpre-s·
stio .Regia.
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Regist aJ~f '. 29 v~·rs. dq' Liv.
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1
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Senh~r~
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r. .,: .!• :t

Fiq~;q)o/<Jíl~nar~ ~ch't~~.~·d~!
1

e Í{evéeodissimo
i .
~:onstrado ~ n.a , Renl Presença o ,zelo,, f~ bo~ . m tel)J.g eççm ..P,f.' Cong~e~-~;;
çao Camarana; H e S. A. R. o .· P,rln'Cipé. Regente Nos:so S.enbor Servi -:
do, que V. Eminencia assim o faça, constar á mesma CongregaÇão '; Jé
que~ígualmeote lhe parücipe., que o arrendamento da Terça do Patriar,chado continue a andar em praça .a~é qqe n;lo hHj~ Lanç~d,or, r que 1. cu~
•

J

J

,

l802í
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bra o . il.llimo lanço que se óff~r:ecm·; !Yisto f]tle o ÍJrocutàdeit dos Arre..l
matantes que fi_carào vencidos em \ba,l_anços,: requereo no mesmo• acto, e
nJar.lh~ L da , arrematação, ~Ú{r e.uj0 Jll~tiy,o s,e não· devia assignar Termo

nem ,e;lle. podia ser valido em m~wifest.o !flr~juizo da renda da Santa J.gre~
ja 'J;3JlrjÇlrchal, de que a Congreg(l!(ilo , Camararia he. meramente AdministL·adora ;. Servindo esth Real Re,tool.l!ção de regrrt impr,e terivel p>ara o.
Í1,1turo em cas,os idehlicos, e · em beiíH~fioio do aJJ·gmemto das 'rentJas cla
Santa Igreja Patl'iarchal. O que tt~dd. pa'rticipo a V. ,Eminenc•i.a para
que seJa· ,constante na, Congregação .Camai·ana; e se executem estas
Reaes Ordens. De0s Guarde a V. Eminencia: Paco de Qilelt~z em 13 ' cie
~arço de . 1802. = E{minentissi mo e B everendissin;o Senhor Cardeal. Pat.riarcha. De V. Eminencia obzequio,siss·i·mo; e obedientissimo Servidor;•
D, Rodrigo de Sousa C6utinho. Uu
.J
,. ,
~

-f

J<

.i

I

l

,~.)

Nos 1Jfan·u$ÇTÍ(os d§ J. de Abre1t Bacellat•; . , ·
)a
·. 1 ·
•
•
1 '. t ' .
..~

I

.arà ql!Ie .na pdtica e 0hservan·cia ,Jor•Meu
'" ·Real Decreto de de
P
Nov~rnbrodo anno.proximo passadon.ão se •enconüe clÓvida alguma~ qui!
l

'I

17.

possa rel~rda•r a .sua devida execuçào•j' 1Sou" Servido declarar o seguinte:.
·1." Que as avaliações, a que ' pr>é.wtS'lonalmeHte ~ Mand'ei p.roceder pelo Superintendente dos Novos- Oire>Ttos, ~com 'o .fim- ;de evflm·.·
delo!J,..
g~s., r 1que' oij ·1~•w9o~ ordinarios , hu_yiãmne(!essái·iarriente exigi_r, d.eyem com ~
tt.i'do ser· approvad~s, e ·-c onfir.m'adás . }ó>é-La J.um·la dos. Tres Estádos· C(i)liJ'l
audiencia do seu Procurador . Fiscal; procedendo"êse por este 'Ilábur~a·J ás ·;
nov,as;averigua·ç õés,:. que parecé>rem1naL>ie:Sslir'i.cis;r ;parat que as. avaliações .,

as.

fiqiJem permaJ;le.cend·o;..e;tU:m hãor várg;ov 1. r,{,..;h ,: , J• ·
·
r;
Que .o ,prazo, de ·s eis !'neze.s, ·dentlia ·do quál,os fbu~c,e.ssores 1de me·r-· ·
~ês ~m ··viidas, cl.é·.J úro;ne ·herdade.·devem •tirar ~~s~ sl!las Oon:fifmaçüest ·na ·
fórm 1a da, Ordenaç.ào .biv! 2. Til ;<·· iHL . §'. I:.·, .. s!Jsoitada no §'; 3 .•1 do .dilo
Deçreto.1sóc s.ff ..haj:a ,de, con~a1; <rl.ep?is, da .d ata ~P il1esmd, <vinda ,que a sucCe$s.~:~;; sê } tenha" veritfi\cad.o •an tecederi le.me;r.J le,, e ,q ue os · Succ·e sscres das '
mercês _estÍve~Senl já no.<!!)'SO e djsfrui_c{j_) , 'delJ~lS' ao teriJpo 'd.ll ·SU.a . P<
temwl.- "
gação.
.
,.
.
.
3. 0 \} .Qu~ :·'deventíl:.€1. i·nte)·vir.. ex.p'~ss'a disp·edsa... do' §. 1 t>o do RegirnenJo
dos novos . Direitos, naquell es c.a;;os .. e~ ,q,u.e' Eu j.fo·r. Servido isentar alguma pessoa de:;te ijagamento, is to rSe entenda não SÓ mente para as insenções.; que de futuro se co ncederem , mas tambem para a preteriLas,

,z: .

,,

~·.:·-··-

<,

, -(~Y, ,·.[ehdo~"se •posto · em 1praça•t as' ,ftenrlasfüá':P':ài'flátci~a'l! la~~ou ó Próóuraclor de Gaspa,r ' ,Pe~sp,~ . .'J;av!lr,es, COID outros;,·,e ~q~pdOJ P.J>rrJí\I!JÇ0',4es~M{ ''Ih(l foi arr~matada a R~n:
da ' n(P~·~~eilr~ do \ dit?,,l?r?Clli'~P?f q.ne.; rYIO@f.d'fh(),&!}. ~oi R,~giO ; . e ?ep,Ol~ ,a9. tempo e!ll,
que ~e' ' fazur o Termo ~ eotq:m o (!J[o ProdnraaoT e <.llsse-Hue elle entendw, que a Rcnda·qera!) sóà ; porque tirrha dito ao Porte·i!J;é ,ffqli~ pozesse 'sén\pre 'cinco íbil réis po1· 'ci-•
nu,l. 1.d.!l: 'tll.alquer , ~an9o 1 o que o l?orleiroi' neg~fl ' ; .e·:séndoinoformad6 alli mésmo.a Oon- '
gt~gaç~p .,Cama raqa ,pelo testen1unho ,d,as r,ess~;:ts,, as~J~te!l te~, mançl,ou, ·q,ue s~ Ja vrasse. e·
assignasse 'o Term6, Gaspar Pessoa queixqu-s~ a S. · for· R., , que Mandou cnnsul ~ar a
Congréga'Ção L:'ani~I:a-lía : a qoal consirltou a fãvor do Arremata nte, e sobre esta Consulta baixo1~ o .A~isl>; Vide a Gar,ta Reg\a' de- 28 ' de Dezeri1bró d<~ 1686, que manda
a_cceita• : 4~yos J~o.ros .fl iuda dc;poi:; de (U'I•em :J,tap·os ~ os Contractos. ; 1 '
I

\
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11as <ij\naes rtu o lrouives.se- ex:pressa dis·pens-a du _dito pnragrafo~ sún o que
1
não JifiDtliâCí· vigorar setnelhante_s is·€nç@esl
.
. ,. 4. " Que o r)ra:t o de·. lúml'1l _am'ifo c(..)~é"edi·d@l no. pa-rB'gtafu f.inal' do t'clii1d
Decte.L@~ para os Devedores obt.erem a gl'aça· de pagamenl0 po_r cbhsi..:1
gnat:tà\o, l.flflu deve e•t:ntbaraç.ar. as;;e~e~ ti'Ç Õ ês• rendeu l'es, nem." as ele' l'oda.~
·as d i·vtiph8; fJ..Ue se acbarêm liq~úlas dentro • do mesrno armo,- r5od en ~l &-s~:
clesdBl·logC> Jfroseguir nestas e~ecuções, ·até que• os• Oe vedores olHenh ã ol
·· a dita 'gl'lH}a· de "cQOSÍ gnação, da qua'l se 1 f>Oderào ígualmeBfe ' à'pro ~~'i•(a;l:
· os Deve'db r·e s que estão em actual ' pag.am énto,. gozaV!do das <;~n.s'flghà- <fÕes' cohcedid·ns pelo DecJ11do de ·28 de Jé~neiro de ~eoo, ·para que '11aj_a•
i.g ual\:la de~ ~ por ·não deverem estes 1Devêdorési' l'eputa·r-se ~ de-- inferior·
codd iÇ·tÍo ·áqúêlles·; qué sobre tfenMn a'té: a-qui s1do liv res ··d'o Í'Acommbdc:>•
das e xec uções, ticão gozando da graç3, ' q-ue mes Ceneedi pe·Io Dee re{<r
de 17 de Npvetnb ro proximo passado . .
g.
Q ue os prazos neste tÜto i Dt.>-ereto SUJ)ra declarados só hão decorret· para os moradores das Provincias desde a data, em que for nas mesmas publicada esta M inha Re ~ l Dete rm ina ção, para cujo fim M ando,
fJUe ·se reduza a Edita l a Dispesit;ão · deste e do m e ncion-ad o Decreto de
17 de N ovembro do a nno proxímo passado, e gue se pu blique em todas
. as Cidades e Vi li as do Reino, para ch <>g·ar á not1cia c! e lodos.
· ·, · 6·.<'> · - I~ara mais prdlu'p'tal•exécução: do que fie-a· di sj~ ostr@; e ~ allfieml:e-T)dà. ,
·:f.-difficU'ldade d;y expedl~CfãO ·necessar ia. p-elo Escrivão d•a Rl€! eeilfa, €i Des-pe~ ·a:;- Ht'l'pe.rfn•t:entlh~:tllcia, e~· Exe out.ot'Í;a: l,. ai'nda· com o,. . seu AjM·~l~nle ,, (;:)'U€1,
Utes ÜlCi: LThfi 0ll!l1 o~ IR.e:N-C D-ecl:e to de ilB de Ja,n.eiro de 1800, Esl ab e.teço ' q•ue
t:r. Si:J.pe~ti n tenú~ote pos-sa <fa,z er eser.~v'er 0t3 A$Sellltos, edltD'clla. al 1e.x pedill•fio•
l'l e·cessra·llila, á. ex-c~pção das Re~e~las, ··pe:los Aman:l!•Uenses, <q•ne- ]:111~ par.~~
cer-,, send·o túdo sohrescrip~~~ p:€1o r eferhd·o Escri.vão;, ·e. rt:~•b!t.jóacl.@ peloo
· n1'-e1smo ~ Su·pe-vhrte·nd-en1' te·.
.J
·
·
~·
,~ • < ; ' :· ·' _7. ~ .T:Jilim-a·me·n tte~· : ;3ou- Servi:cJo,. que o SoHcita:<il10r <'J!a, ~h~pâ1fti~ã0- cla~
Novos· Direitos vença de Ordenado· al:r.nu<al a CJUa;ntia. de duze·nlllos le cic-1l:oenrta nüt réis-, atter:l'clidé o ma·ror· t.rab1tlho, e. •vigihnciar, qu.e e tgem
.as . disposóçõés; q.uê • {ijrc.:W. és~ábe-leci±'ls .. Assim 'Ot Ma-ndf91 p'fHtiéipa· a-Ó'
Chance fle e Mor peita part~qn.e l.l;!e toca. A Junta .doe tres EstacJ:os e> renha. assim .errtendido, e faça e~ecttta \tJi p~l-0. tpl:e :lhe pe-rteJnce, p~ss~·frdh
<1s Ordelils.; que~· fiwe·lltll necessronas. P:üa.cTo de Ql!l>e-l.rJz em 2~2> .de· M á:J~O'
<Je Hl02. =C0m a Rub1•Íoa d'O- P-r·in€i,pe- Regente.
0

0

•
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0
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Regist. na Srtcret. de E st. d-os
1. 0 elos Dr:D.! aJ fol. 2 616.
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.,.Eu O PRJNCIPE RIE,~EN':FíE~Fa~m. s~ber
aos que esterA·lv-:1'~á me P1io1

r~gaÇàd·•v_irem :_Ql!l~-·serr4 ~i,.,let'i'âh11€!hi'f:!
•ín fohnadél •q(rle · ás 'E~tráfféf§'i1q· ~~ "
1

i
:t. d
t . Jt ' F) " ' \!'l o f (llJl •
'
•
.
.
~'1'1 , ,
'
pe ld A l ~a r<.t :e . rez·e \~W::iá .~e-trlorp 6 jl~ IÍ1)l, seteceolo~ <;>itertl ~A! -õ~tp ~~
J~and,ara:~ a-b~~~ no j\.lt~:::IJg,qr.fj? Je!P ;v~)!<JP' de hu.m.a gfJamle ,Uilj_~ij~l® ' p<$
J:ajl Crmtrn.er'clO, e Agrrcl1itur.a · dôllS ' ~ 7 mhás; ass1~f1 como ·pam'•0SJ tlí'ÜrJf:S:.'!

'

portes flu§ ditle.;.en t es-' il'lóv1~n.e·rilós · ·t_ãnfó .J1ara a Cidade da,Pd.rr F ~tf<\
•
1 I
'
' L! ) J ' , . • '. il
J)
. .
.. ~ --1"'(}''11
')' ' .'
'" .í • , ' (J "P ' l'"!i""~
~n o , p:'f ~·a o luLenb~ ~ua~ \~.?~ Llici~~ ; ~ ·ue esla _uLJhua~e;,., 'q'!l-e.- -~o rnt;ça r,à
t!.~.I)~!H!J~nl~r~~e~. .se Jn.tl~J.lrza.ra,, ~e ~~ las ·se não cNfdu.irem,_ · fil'Oir fal.lar.rem as Con tnburções, r1.u.e nO -JlQeS-Itro A lv.ará .farão Ü~lflOSl·<Ís" p·e!· téh1 ,o1

tle dez nnnos, e que ncces sar i~m,ente se ~ch :1o co ns umidas; porqu e o
gT ~lnde valor deis terrenos, (j Lle tem sido preciso pagnr; assim c on1tí a
maior despeza, que com as .mGsrna, ~ EE.tradas tem sitl.o necessat' ](>, fa;. er
pe la asp e reza daquelle terr itorio,. e compra indispensave l de instrum en- ,
tos, e utensílios necessa rios para <1q uel!a conslrucç ão: Hei por bem,, .Q
M~·. )~ L" i'\ Z. prorQ jp.r, comp CGmLe.fT~1.itp po r e.ste A lv)'{rÚ prorog-o, pf>l"Hl<lÍS J
d'?z .~ _flQos., ~as I'I)I;)S..tn<J s G:o.n,tt:í. f:tu.i.ç/'ír;s; 'pa·ra fj1U ~ a J unta 1 da Adm in istraçãõA -a. Çot'l'l 1pa'.Nhi i) Geral da 1Ag;ácrult-l!ra, d.a,s }V iphas do A ltp D ouro cori ..:
tinu·e _nÇl percepçi'íc.·>, .e arrecad<,tç·ão.l lély!as da 1mesma fó'rma, qu~ n.áq\Je lle k l.vará fo.i J,eterminado,,. 1 • • ;
-. •
· •
· ,
• ,.
• ·• '
: . .. E porqu~ a Junta da AcJmir;Jis,t ra·<;fí-9 (ln, Gon1j)o.nhia Ge-ral Jn Agricultura das Vinhas do A ltó/D oun~, . )Ja be(n f[Jn·da:da esperança·dequt;
:Eu· have·fia por bem prorogar- às: d'í.tas Conlri.buiç!)és; para ~à0 \I til e irn t
portante fim, tem conrinu al!o :n; per.eebe r algumas d ns Cn nt.rib'ui çõe'i;l re,"
~eridas.., aind~ _dep0is de ter espir-arlo' <! quolle prin:1eiro prazo ÇuHcedi!Jo 1
e igualme.nte tem deixado de pe rce ber· a·s que ,algüns Póvos tem de ix a;._
do de pagar p'e la 1~1esrna mzão: Sou pulro s~rn se~· vido ratificar, e Jrayer
- por boas a!3 ditas Cwbranças; conrando-se o prazo aç·ltli c qq ~·edídp de sde
que se acabou · o primeiro; concedido · J!O já referid0 AI v·an\ -~ e . quanlo,
~quellas . terras, "que tem cessado. con1 SU C! S res pect.ivas Contribuiçõ es,.
se começará a. con_tar o mesmo pr'a zo -desde Ç> día, em ,que nellas for es.7
te Alv-ará publicado, éontinuando a :pagar ainda dep,ois de espiraro pr<azo aqui concedido pot• tan to' tempo, q,u anto tem sido 3fJUeJle, e rn qu•e
tem ' deixado de !iglis.fazer; oLse rvan4o -se em tudo o m()Í·s q 1~1esmo AI.~
~ v~rá de treze .de Dezembro Je mil setecentos qitenta e oito; e a Disp~l"
-s~ção do Decreto de vi,nte e cinco de ·F eveí·eiro de mjl setecentos oi ten'taenove;·_,·

.

•

iJ

'

·

Pelo que: Mando á Meza do Desem!Jargo do PaÇo; Pr~s.idente.(to
1
Meu Real J:lqrario; ,Reg~dot· . da Ca.sa da Su.pplicação ; Con.selhps da. Mi·
nha Real Fazenda, e do Ultra:nar; Junta d á Adri1iriistração da -Compa,nhia 9-~r~l, cJ'~\ Â.1gd~ uJtut~~ .dªs Vinha_s. do ' ,f\. Ito Dot'!fo; Govemadol'- d;L '
Relação, e Casa do - Por to, ou quem ·seu lugar · servir; e á todos os Úesernb~rgadores, Corregedores, Provedot·es, Ouvidores, Juizes, e mais
Officiaes,. a quem o conhe ~-iment-o : .deste "A ]vará pertença, e haja de
pertencer, ·qué o cumpr:i:o, gua rdem, hajão de cumprii·, e guardar tão
inteira, e ÍJ?VÍolave lmente, como nelle se cQn tém, sen.• dúvida, ou em,..
ba,rgo :;1lgum, RUalqMer ·ql1e elle .s ~ja . .- El ao D out!Jr J,~ sé A lbert.o l.e,ít5'o',
gp Meu. C,ons,elho, ,Meu "Des~m bargado,r do P .aço, .e C):wncejler ;Mór d,es ~ r '
tes Reinos, . Qrdeno.q qu,e o fa.~a publi.c;;tr na Chancellaria, pq.ssa.r pot·
el]a, e -.re_g i,s tar· nos L i_vros . d ell a, a ,que toc,ar; rem.ettendo os exemplares delJ~ !mpr.e~~os debai}fo do Me,u Se'llo, e .StiU si.go al ' ll ~odo s. QS .L6g~_~:es, . ~ ' ~s ta<t<?e~, . a que .s e ,cqst umão remeltei· sim.ilha'ates Alvarás ;; c
guar-dando-se •o ~r igiqal desLe l'lO Me u _Real A rch ~ vo da Tom;J ·do .1"\>mbo. Dado no Palacio de Q uelnz em 2'3 .' de Ma rc0 de 1802. = Co1'.11 ' ú
Assig:n ~ tura do, Pri~cipe Regente,. e a d~ JVhnistr~. f.
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B.egis~ .. na Seerfl· de .E st . .d.os N egac, do · Reino. a fol ,; ,, ,
0
155 do Liv. -9 . das CÇt.rtas, Alvç.J•ás', e Patentes, , ,i'
e irnprçsso na-Jrnpressdo , l~e_r;ia.
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da·

Hav'end0 na Casa
Supplicação Desembargadores Ordinat1ios t:los Ag..;
gravos sem exercício na Meza ~elles, mas e~ ou.tras lugares eCummis··
sões dia Casa, e alguns Aggrav1stas Extraordmanos, GradMad<:>s, ou Honorarios, com .exercício rua mesma Casa·, pGr ser convehie_rüe ao Me.tl'
Serviço,, que alguns Ministros della .s~jào occu-pados nos lugaFes, e Commissões, em que ficão tendo exerc1c1o, e que se a:ttenrc-Jão e hoJilrem _os
mereeimenlas, serviços, e antiguidades de ou-tros, n·ffo pode·A•do ser bastantes 1oS luga-res ef.fectivos da Meza dos Aggravos para condecorar todusos bêneme·r ilos: e lendo-se ultimamente excitado dúvida sol!lre a precedencia dos Ministros assim despachados: Hei por bem d'edara-r, que o&
Desemaargadores Ordinarios dos Aggrav-os, aifld1a que não ten~hi'io· e•x er-'
cicio na Meza àelles, mas em outro lugar, ou Commissão, da Casa, de'
<] ue são encarregados pelos· seus especiaes conheci me R-los, e gra·nd:es es""~
tudos, a _betll df!> Me1u 8erv.iç0, que lhes não <devo ser pt~'ejM·clici-al em cnso algum, conconão- como se l'i vessem exercici'0 effec•t i V@ na s<:>bred~1t!;~
Meza, e sem a n~enor differença, com os mais Aggravista-s · que a- tiem,ou tiverem Gdo, pma precederem ent1•e si pel'a sl!la respect'ilva antli-gu·i·dade, e presildtir, na fórma da Lei, C!>' que entre· rodos for· rn·ais· a•rurigo,
como·já- se· praticou com o Dou.tür João Pereira Ran'IOs· de A ~ev-ed'&C0u-·
~inhe, que· nunca teve exe·rcicio na Meza dos A,ggravos, e· qn:e os_Elxtrao·r.~lil'lariO's preced'ão aos Grall~1 1 adq~, e• Horwr-aúos,· e estes a l{JS· Ex~na·-' ·
vagantes: o Marquez Regedor da Casa da Supplicação, e Me-11· CoB'Se'-'
Jneiro dll} Estaclo, o tenha assim entendiclo, e o faça exe~ufar~ · F~lacio
d'e ~1uelu·Z· em 25 de Março cae·180~. =Cem a RubPÍC:a do PrineiP.e Re:
gen.le.
.
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SenJo-:\1.e p_r-e__sente·
di•versos
bs
que subslitlr.m ao os lugares der Pres.rdentes nos 'frJbu>na<e deSta Corte
.Cu?da·~.o·~ nos respectivos_Aivarás dol seus Regi·men~o~, ,em c;ojás1 d'e terrnm~açges gentes se peFJtillletu ns qumtas parles de sJmJlhétnl1 !\~ senentias, sem com -tudo bavet· constado no Erario .Regi-o, q·ue a esse- respet-·
to se havia e·x pedido á Meza da Con~ciencia, e ~) rdens n Aviso ue ,se·re.
de Abril de·. mil .se~ecen-tos sessenta e d·oisj, I' aÜfica·do pelO' de: lres· ~e
Novemb-ro de mil setecentos noventa e· tres: Ordenando que na's Folh-as
dos- Ordenados senão d'eviã10 lançar qtÜnlas partes. al-gumas de Fugareúnteira~enle vagos, ou sejão Je Presi~entes, ou. M.inistro~ qu~ndo estes\
acabao- os seus lugares, oa· fa•llecem ne-Hes, mms &Jm e tao somente naquelles ca-sos· ehl que 0s sob-redi~os forem impedi-d'os por enfermidade ou
nuze,ncia, pois que senão deve interpretar a regu·lação dos mesmos Alvarás de Regimentos em hum sentimento tão improprio tlomo o de ficarem tendo existencia €·1'1) parte ordenados de lugares vagos, ou inteira·
mente extinclos: Por tanto Sou Set·vido: Que nesta conformidade se entendào, -e se executem os mesmos A\varás de reg·ulactão. O Conselho da
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l-lei· ·~~~-· ~:~1 ~~z~~: -~er~~ .. a~ Cj;~rgi~~ .
d~ M-i~nha. Annadà Reai;
Antonio José Martins da Lor:nba, ~de o tlomear Cirurgião Mór dit Briga- ·
d~ Real da Mirínha com o :SohJ0 ·:· de quinz--e mil r~is por mez: E Orde- '
no que para o Sen·iço da dita Brigada hajão seis Cirurgiões Ajud~nte:s
· com e orderi<ú.lo [de lllêz mir réis por tnez a oádá ll-um, .os q &aês ser'ão
:P'' " ptl's-t6st~ j)lêfcY Citorglã!o' Mó:t a'o·, üo r'í1r.mindant'~ da iliJrigád:a:; 1C•pot·:esike
nblil>HW'UEIS'~ aàhâ~d~D -' ·q tw eUes_. .te'A'l a ' nécessari.a: ·aptidão ~ Estés· Cirür:...
g'iôes 'AjuJn.nt.es .Uo,';Qict1.1rgi.fí@ 1\Y.J.ór s~ràló óbrigadbs' po f. sEm tlir'no ~' esCat
1
de' diaJ rí9 'Q.tMrt el. 'da: B.~l g:l'id'l:\ f e •ÍIL<Outro·etíl ·'ê·acla<sé:nratYá h~isÜI.\.\ à'ti:s
D!!í~rl'tes do HóS·('l~lál ·• Õà Matit:Jb:a. Sou ·óutro lshil'l''S'er_vido Dé~'là hl r-., quê
osf.Etri-p>v€g·os de Git•ur~iào· Mór :da Ar.~nad·a ~ea)..? e: de CrrCJrgiiJãó Mpr ~a:
·:n1'Jgft't!l:a' HMJ.. cla MarJíiha, de·v;ern se-r c-;m~nderado·s l :sempre coi\rlo d!óüi
'·E ílf1pr'eg:ó~ sep1ü~dtis{ e cliS í i'n:~los, n ã'0 ob's tanté' ~chãren~~sl:l_ agdN\ MS~l:l::.i
'D'I'iil'enJ~e reun,ildd!i" no

mesmó ~sujeito. O -Conselho· d<i> AlmirarHà'doot~n'hfi

g€áte.

na- I"f1'1ÍJJ're<Ssá'(J d!e "'Antortio:tR.ô'dtigü'es" Galfiaf'âb.

nssinf · tl~tendidb , ~'é' . f.a.~?aé.xlec,~tar pe•lá parte qúe l•he pélr:teríêé? ~Pilhtciq
·~i'e (.i!·~·e·l·uz- ·em:' ao de Matçe de U ·0'2•·=== CO'J'U ., <f : Rtub~!eaHt!h.> Pllh:i~:i'p'é Re.:.:
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·v~rfeiç·ã-o·· cf3. {W1nlffi! 'R~·l 1 .M<ufnM' d E wb&Iéc'im ento . d1e:~trú'ttl' Deposj:t6
ttlt)s ~scri<t!os ·JViálri,tilúrô~Ví:ló~' A~U:Uidt'es P(WtugiUéie~; ·ós" qoa:és rlãHsd pêla1s

1l ólis' Do11t'ritl ás'r J..rilâs'. a.iirdk pelos 'seus·· Exemplos . s'ão Bem éapàzes'' tfé
··:fdianlar pdr hurípi pàtte os net;j'essal'ios conhec:i ntentós da Na.Vbgação,' 'ê
por 'outra parte de pálmo,ver aquelle espírito de Patr'i<rtismo,-qú'e ós fe·z
_"tãK- ·~ etnernerÜO's·, 'é • ·teeó'nHn:éhtlaveis á Pbst'eri€-Ia'de. Piei po~ ' lietn Crear
"htrm it.B~blfdtlíe/?l pah._Hso dos'l juar1êhrslM;:dinlias da Minha Aro:~adá Réa),
-. "déhàl'xb \ la I ~specçãg'·&ó,tr~~í1ettivo :cõiii'iriandflhle,' na qual 13e' recolhã.o
'fb'd3s .o~ _gls'cti 'f>>t·o~ •;M'âHtj-h <is~. ~u'e ' e;ÜS'lir~'m d,os Au t.ho~·es Poilug'uezes;
·-t:an'tp 'm~fids cH,I1tos{ ~dni o ··H,thp ressCJs r; 'fi·catiUo 1o dito Commapdante au1.ho riza'cl,b.'-par!t<. sol11cíbir) cle·núó, ' e' fô~a<t do Reino ·• t>e'l'os meios, que jul.·gar·p\·ô:prios·,"'e: 'p:i ?a faz6·' as ~d~~pez"'as, q ue' sé''rreci,sarém neste impqr. ta'n le' .o bjecto ·peló Çofre.,d51-s M ulta!Ulà 'Oóii'í .pa~nHia 'dos dresmos Guardas
-}VJiirinhàs~~ c. .anfo ríllé 'âS:.Jnstr.ucÇ5es' .q·u~ 'Bu <.for servido· párticipar-lhe
:peJo 'MeiY CO'nselfh'érrçJ',:.e ·M+flrst~cr 1 ' d-e Esta·dp ·, ' l~resitlente do' Conselho
. ltJ>ü 'ÃhrlirÂn;iaáif·;·'d.ti velntl!;> f1à1ra ci'rtis) fàc~íJ é1<e-ttl1çãb·d6' que Tenho detê~
··:tffi~a..dd' 'f ieí--·. e.:;pí)bfied ;· 6]'u lf t6<(Ja-s·· trSI·Pesso'as.),: q·lJ'e possuil·em alguns
~lós'-i·efJ.tidüs L~s·~rtj)tds , :_e <fS~ q-u'~:hir§'rh ~óa r , '-óu .·veriilér --á :BWliotheca ,
. .
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180~·
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~.s .lh pf,ese!)t~~ ao ~et\ r, I ps p\3-gtor, de._q u~~- recebe1;ã:Q<:à çe~tific<i?o dl) ~lH~
.O!~ft ·rio·, • o~u · fiiiJ.(rGç;g . :#~" yeJ,Jda,.cw!': est.Jr~J<tff: !JI; n;a, tnle!llg~nfla 1-e qu"<-!
ll•Úus sào · oh.ri gatlos .a coilttlltHÍicar qualquer- Obra . d~ . ~imiltJanJ~- n ~d ;u!·1:lí
za, pa ra que <~o lll t'n os se pussão t>X!ra-IJir os Exe.rnplat·es nec.é ·sart,·s- a
J1um _IE,sl•!bd~çilp~Jl}l•,_ e,~rl .'B'!e o t~~ ·~l Ser:~ Í<;-(), q
Bem_ Púhlicll interess:io. (') Conse-lho do Almira.utado ·o ·tenha ·a ssim .en,tenil·ido, e f:t<;a exe·cutar. l'alacio de Quelu'z -em o (de Abril de:"'úí-o~f -· Com a Rubríca
.'<f o· Princi pe l~egen te.

o

l:mpreSS@ na lmp:Pessái:f de "Anto~1io

_Galha;do.

~odrig.ues

li
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•. :·· l
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t,

Eu
6.PJR1Nb.IPE RJiGENTE Fa~Q s~ber ~P~ e~.t~,Alvnrá.d~ Am'pl•i<LÇã9 declara.ção yirem: Que Havendo, p·elo
1

aos

e

Me11 A lvará de vif)l!i:l !-3

de ._ A hril do annQ proximo preced:e.pte Je tn.iJ oilocen 't·os e hurr1,

']llHtl'o

A bulido o~ Cuotralos da Pescaria d~1s ~Balê<is, e do , Estancp do ' S~d do

Br,azi l, :e OnJefla-Jo pel•o que respeitakl &. es(~ Contra lo, qüe os Nriv,ios"
!çp.Je sah it'.em {le Lisboa paril qua·Jque.r dos . Pórtos ldb t'rje~mo BrazJ J,, l1àQ
~ej;lo admi.ttidus a despacho ·seni lev~rein r ·ol; conta U{l Administraçãci Re-

gia., ·c~ue F~:~i Se.r,vido.~tC•=e<!-r pelo mesm·o Alvará, . f1 mJesn~& . Lota<~àq ·d~
Sül '~ q~le. exporta-v:1o· os .G ontrntadores; ti€ànclo •Cp_m tu<do livre ·a ca.da
Na~l'i<il · o j~otl!:!r r leva'r' por con~~ ôe ParliciJIHres tode_o; Sal d~, So~t~;- l o~a- ,
· ~]1o, P í'r~ -Q ve,r:~-J,er.em ·nos ditos• t:_m, t~s ;s!=.m· Áimlta.<(.~o d~ rreç~: _
E sencJo.M e ,p,res 1ejl)~ . ~lill •; Ct;.H~StJI t;_1, Ja J u Al<L da d Ha A·d m 1i) lstn.tç·no ,H eg,] a , qu-e •,
em ·consequencia
das Lotações de Sal, que têm exportado para O$ ,J,ef~..
1
riJos ,Pó,r!(ll's , . ;e~is~e· al():!;l)~dr_l]e!) l~ · etn1 cada: hum delles. h l.l ma . q ua n t idad~
·deste g:e~ero ·,moi~0 Sllperabu~d:tnt~ élO COriSUl~lO ~n:IUa{ ;· febU 1 la .~.cJo graVe ' pre.JUIZO a Mlnna Reld l~:rzend. a da conunuaçao d e stas HerÍ<!essas,
n<'io só pelas inevitaveis, ~ .fll,ai_c,Jr~~ québras, _que ~e seguem de ,~e accumu larem grandes rruantldaJf>s ,- 6( de ser ma1s demorado o seu <?~nsu
nio ' · ao mesmo tempo que a falta deste genero ~ tem feito chega r n? ·
Reino a h pm pr~ç;,c~ ~~wsi.y 9. ; mas ror "nâo ,poder,.cor~c,orre~ nas v,en ~las
·~e in os Ex portil~q e.~ ·~· P.~J.I1 ic IJ!<u:e~:· 1ga,s ; .$;qP,rt:= lo~<.t,ções:, ,e w , !liF~o. d~ ·ser
~ < seu ,,p:}qicul,<l~ .ar I?i 1rio.p . pç~.ço 9as, !)lC,S_~na,s yetjçla~,,. ~ ~d~ .ll ~r,ar~m ~o
·i~spec,tiyu· fret;e du·s Navios ''" fj.Ue . lhes I)(; de melQ<;> ~ có\nrpn_ ; do ~ qpp
}~?re ~ri lasllf s di~penúiu~c.Js, .pot· falta d_t:aHfg"é\: ·so1U ~. er .ido .ft ~ste res; ·
· ~ 1, , .... ri .1
f!. •
• ,, 1·
> •.
• ,
PeJlo Deterru.Jna.r"~. .o se·t!·.u1nte.
f
,
1
·
}/ ·4n~J'I:I iando ' 0 p~ ragra.fo gu~rlo .,~o:r~i ~~:.Me~1 "'41v,a~~- d,e ~~l) l,e1 8, qqa.~-ro dê A qrll. Jo ;w;no' pr.'~x1mo . prçr.eqet ~~-_na Qar_re ,. g.ue ·iest· bel~.ce1 ~
, J~~lposto UJ'l q.mnht'".ntos •:~1s por c:yl~h ~Y10 dy .oal" ,_<)llfi,,S~ ~~~~bar,c_é}li dpa
raJ o Bra.zU ~ OnJeno
.. ,e- Mao~o.
q;~:1e.1 ,dl.oJ dia.1~da· n.~f11icH.c.·$íp,
do l1nrJe~J',fJ<IP.J
{.
•.•
t1
J;'i!'
.,
\ (. ~\ )T
A; Iv~u·á. e n~ .d-ia nt~; c~\ da. Mo)q de ~~~I, ~.,,em lt, _gar ,d? qi.to) ~il EW~i •.- !d~ . ,<] ~1.'
.nh~utus _relfl, pagu;e p .de n~1 l,l e s~1leent?s re.J,s,, q.u')!l,do ~~<~s . ~oçt.os.des.\.Y.
.Re11,w s.c expu.rtar
,,p.a.r::1-t
o~ da Amer.t.cH; J;cando,em seu ,vJgor/tuuo
.JR, mal
~
~
~
i
!
~
.-q-ue l)et et;m 1110, 11?·1rnçsm.? pflr.ngra l,t,. ; .,;
li r / 1.\_,:· r :,) f\J rir
t '
P ar:t- q~e, co:.n,. pr/Jufv2 .d;t r M!nh·a, R~:.d · Fa~e'.l.~ ~,,·n ~o, se., nc.çu~.u~
,le em cml.a hum, tjos L>o.nys q_o ·J;)'~:n?ll · rn_:;uor qua.nl-l ~flU ~ d.~ Sjl'l' ·q ,u,e ,
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;pré~cjsa para o _li e\r <wnp;~~t Pf<l)·VillH}ntp. , ,cd~1 -l,s ..~é t~_e?s ~~~ P?Y toch>.~ Pfi
Navios das . suas 1,_,1.11<;,~$ d.o) mes;n~o ·genero, determtnâd_as .no_papjgfftf. quinto uo . ~!to .A!v.s,rá : Ofdeno 1!10 refer~do, fim) que ·~. J·u'nta di\ .A dm·i,-

r

.

.

f
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1802 '
nistração Regia ' da F~x•portaçã-o do Sal

l quahJo ~iltehdéí-. cbnvén.ii?.hte; ·
possa dispensar os Navios, que se destinarem para os referidos Pórtos '; ·
de levarem as competentes Lotações poi· conta 'da mesma Real -F azenda;
observando-·s e o mais ~lle tambem Determino' no dito paragtaf0, na fÓr1
.·_
m1J. que helle se Cli>ntém,
.
·
_
,
. .. , Pelo que: Ma!Hlo á Meza do . besembarg·b db Paçó; rresidenle
do ·Meu Real Er·ario; Conselhos d·a 1\hnli'a Real Fazenda, e do Ultramar;
'IVIeza ·da: Consie·noia e Ordens; e tod0s os Oiliciáes de Justiça 'e. Fazen~oa, -e m1tis Pess'oas, á ·quem tJ .conhecimento deste -Alvará devà.; e 'ha~a c)'e pertencer; <ijÜe O CUJ'nn•rào , e' ,g_uarde, ' e fação Clfmprir. e guardar
wteira · e inv'iolt.~.velmente. E a1o D<)úttor J'dsé >Ailierló Leirão, do Men
·Cons·elih o; e Meu DeselitJbar.gad0r do, P'a ço, Chnnceller Mó~ d'~ste~ Rei-"
nns, e seus Domínios, Ordeno, que o faça publicnr ·na Chancell1aria,
;registar nos tiv~r.l:ls ·dellá ~ a que lúcar: Rernetú~ndo ()S Exemp1ares delJe irl)lp~ressos • a vodos- os Lugares e .Estaç0es•, a q'ue h~ coslflme re'r1let.le1
re.~~n ~e s,j•' milh-a-nl es ·A.harris, debaixo d0 M·etl ~él'lo 1 e seú signal; e.man·"' ·
~a:nllo-se este J:>rroprio· Origi.nal· ·.para o l\1eu He~l Archivo da Tbrre. do
Tombo, onde s~ guardará, na_fórma que se prática em similharHes Al-v-a·fás. Dla do ' nõ Palâci'o de Qtleluz em 7'- de Ab)•il' de 1802. ' cóln a
As:signatu.r.a do lj)rincipe Reg. ent~, e a .do Mi·nistro.
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· ' Réqist. · ?),à Secr.et:··de Bsi. dos Negot. diz. ·iJazeruJàt
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~:u ü~ · J.i>RÍíNdtPÊ• B.EGFfN:~fÊ F'-'âÇb sáb'et ao~(q·u~ ·esft:HÁivará éoín ~
·fór-çà: lP~ · Lei• vH·em ·, 'Que' \ehtl-0 Eu test~l;>~r&cidb, ' p~lds kl~a\fà·s de dei
'd,e. ,1\larç~ d,e_ ~~1il s~tecentos l'l_overilíl é ~e te'~ ~ ;d·f;:l ~~i~~~- é q'ilàfrc) .a~ A,:
-br..r de UI') 1-·m(t)teHíos ' é' .hu·m r-p Pa r~l Selfadb neste 'He rn\'>, 'A l'g ar.v e' e
'Ditrnirli'o's · Ull'nrrn'a'ride'S' "p1lra· occorrer .ás ghives Despeza;s , déf .Elst!ildo' e
·pá~·a au x'il:io, .e. m< n'( ei111uerltt~f d'o·Cre'tJfir ç Púhli co; ·e' e:x'í'gi ddd .tt cotrt in u a'çào ~ae· t.à'o' ú'rg,e'ntes. drót'if ó-s (qua'ê.s / pa; lic'u'far nedte o a ÉI s·ai:islfilção 'e fi~
:xaÇ'ão clí1s Qiv·i·dal;i ' fltJ6;tu ~nfes ; . p'roduziHas . j)ela d esasln{sá Guérta, qué
a·ca~a· (h~ ' terminaY.:se, ;~ ~ b .da se,)t1~ra~(;a· do Cred~to ·Pú'bl'i'co, ·assim· c.oI

o

~'md
. m1ar'rtenlJn'ehto· 1 ;.JI·<~ ;ina~ioll · 1P6r.Ça. Pública; ·cpm' que ' o Estndo 'deve
s'u~ten:t;rr:,sé riéJ."B1alanÇ:-(· PDiiti l::ci da Eu"r'i)pn) q!Je' se ltre b u'ieJ:Ii'oil p'a fti' db (; é ' pú-ldn'cto' do ' m1eUnb Meid " Oo~ P;tpel Selladà, f)Ue l)e 1 e~t:r:e ' lodos

-ú~ (I rt)'posros ' ln'dir'e'dtps't hJm rlos i rna.is do.ces, e rielá fônn 1a com q·ue I~ e
1
'e'x1·g·Ído, ' pe-J'a 'ecotlot
1i1\: \cÓTI) cí ue'' póB 1e~ 1 cubrH r-se , e pelas épocas_, ~em 1
1
~que' o:S Corttiih ui·ntes •o pa-gãó, .o ~'ue- s6 p.óve re,.IiZ:ár-se .s~gúindo ~ e
'cM11s<>.lfdàrrdo ':h·umsy'~('ehúi ,·deJuzidó- d it ·e:t periencia, e principios 1pt:áli. cus dla: 1 A:di1/ir:tislr~iÇi:'IJ . ,das ' oidr lt'~ · Naçõés':· Sou· Servi~lo, depois· a.e o'uvir ·
, Pessoas 'doutàs:, ihridHgJnt~s· e ze!ó'sas' do ·M·éu Uéal ServiÇó' ,·' Oererml. ·nar '() seguinte;' A l~erando o ·que se 'a chaf'dispost-o pelos prec'e dentes 1\.1- ,
va'r ás; e ' Mmül'a'Ado obs"ervar o que nos. n'lesmos _não se achar rev o'g ad,o
pelo pre's eute. 1
'
•·
. L 'Ü$ Livros anríun·ciados· n·o-s d.ois' Artigos se~ÍJirltes, e todos aquel·' les r que constifu.irem Prova ou "r.itul·ó, estad(o s'u jeilos ao Sello, que .
. ' ii 2:

180.2
J,~ 1-e se r _es lnmpado 0m cada h uma fülh a elos u1;e $mos Li ;v'ros na1'<lo nfor~
'midaye Ja T ~\ r ifa .~ eg u inte 1 s~g u n d o (tS qualid a des do. F;apel : .
·· , Q L1 -vro d e . P~pG l Ordúwr io, vint.e• r é is. c . < ·: _,
-~
· , Q_l::.iy-ro, de P a,pe l da Ho llam la 1 qu..a-re nta réis . . ·
-- .. O Li .v ro de Papel Bas tardo, sesse nta ré is.
"
. . . O ;:~iv- ro d,e P.a pe l .H.éa ] ~ 0 i fe.n~a réis. "
,t
_
. · .O . Livro de P ape'l lm pe riaJ, çe m r éis .
_ •. E Orde no, q'4e; s~ n:) o r e fe rid.o Sello, sejào ()S mesmos 'ti vros, e
'q uaesq'uer ; Docum e ntos., que de lles se , e x tra hirem, nuHos e de, nenhuJll
·e ffeito em .Juizo, e1eJn toda ·e. q uaLquer. Repartição Pública, Seqdar ·@~
Ecclesiastica: r e eahiudo u'nien e restrietamen.te ·a nuljjdade,. e seus efJ e itós sobre· todas as P essoas , Gasas Obli Corpoi·ações, a· quem ~similhahtes Livros pertence re m. .
·
,
_
,,
.
H. Ordeno, que s ej~o oempreJJendidos no 'Sello os Livros usados na
Escrituração Comrnet:cial, ·que por Stla. nat.ureza co-ntém. Transacç:õe.s,
Obrigações e Titúlos apre&e nta\' e is em Jui:?o, ou que devã.o ser rubriQa.dos, s~gun.clo a Legis];~ção do Com,;n ercio, p-elas com_pet.eilles A uthori·dade!;i.
1
•
'
1 .
, , ' ..
l
.l.
. JH. Serão igualmente sujeito~- ao Sello 0s L..ivros de Notas cl:Õs l~àbel-:- · ~
]iães, e Notarios · P~blicos; , os Liyros de Assento .dos Baptistnos. ~!. Gas.éi
mentos,
Obit.os de todas as P aroquias; os Liv-ros de ArrecadaÇão de
Faze-9~~~ ' } J-e Hegi~té,l, ·· e. de _Expedieo:l:et 1:l:9s . B0.n:á-tad'o s da Minha Co- ·
roa;. os .da . R~p-éÜ'i.Í(4 ~0 L i tteraria, e Fazenda .d'a UN~versid,ade de Coimbra; os de sit1ülhante Ílcltureza das Catm~ras, e,..Audüorios, e dy quaes·quer Corporações, S e culares ou E cc.Iesiasticas, e .Repai·tíções, que não
. sejão comprehendidas na expreSI!ill. is~nção; que Hei por justo Determinar no· Artigo seguinte; o que se ~~ntenderá ainda que as mesmas Repa~·tiJÕes, ou por Contra~o, por Lej do se? Es.tabélecimento ,. o~N Concessoes dos Senhores R e is, Meus l t ug·ustos Predecessores, este1ao go"'
zando do Privile~· ~o de Fazend~~ Re 1al; por quant~ Orde~o.' que ,, ~ef?
~,m pargo d~lle, Sl;lJaO todos çs ;L! vros do. sel~ Exped,-ente s.uJel•fiOs ;aG>cSal. lo, sempre . que ~ Sllf\ ,Ar,res~d~lção~ ~dmiq~straçã9 _e. RfJ,ndas :nã,q e~is1Z?
~~coi:J'lgraqas na Min~a ~~al Fa;en~a" , , . 1, ";,
:, _, , ., J.' '-' · ·.
t_; IV:J· . ~endo ;~_as M~l_ll~a~: ,Re-aes ~9-te.n.lç' _Õ<:f~,, 1 gue p,or .I)Ejtlp~ma ..]nt~ .-IJr
gen,cia, s~ p0~sa Julgar, ou _pertender t({fe l~o .r.~tr~g!iftdP ~as Mi~h,as.:J;.e)~ :_
s?!U S,enii~o Decla.ra·r, q~e os LivrOS ,J~~ qué, 1 s~egundo es·\ ' AI v.a.r~ 11.deve t;ecahir ,a solemqidad,e
Sello, . exis.qn~,o em., pljnfÍJ?io, de Escr9ttif
:r~ ç~? ':1.0 termç>, em que se, de~e cu~ll,e8ar ó !i!fe)~to d9 ni,es 1~o 01 A , v ar~,- :~
_achando-se seJ_J,ados conforrnernente 1ao ,J lvara de, d~z . de .M~rço ,d~, ~-~~
sett;ceJ~to.s ~oventa ~ ~~te, possão coptt~uar; ~ ~t~dar y~.Jidamep,te f~ {~~
séus. C0t11p,et~ ntes des tinOS. Qua!Jd@l porem O$J.Lvrqs, 1 etn , qu~\. Se ~; 13nfi9.a
~ J~~Ünp ir;; circum.s ta nc-Í é\ !·eferida,. rãç> ; est.iver~ IV s~I,Jaflos,; '!.~ ?-~ t,;.àí?, . ~S
~~$~o qs, a q.uem a ~ua valida, d~ inl ~r~s~a, ~nan.daÍJ9s ~ ~e}lar ~ ]J{_eJ? 11tj;ç,ao d<?,.,§ello, oy refort)'l ~dlos, tndo~segund~ . o . gu,~tO r-det)O ne~te )\_,~yar~~-;
p q_ue s~ ente nderá sóll?ent~. ( ~: res,r,~jt? dosr: menci~W.~t§R s L I, , t;o~, _n11~~~
Retno .,e A lg arve ,; _ma, . os l:1v.ros >d'~, sHndbanle. n.f,ture ~a 1nos Prvmrnp,~qe,
.U
J l ]lram}lr
I lh'as , no.s o,uaes
se,~ verefique_
a p1encionada , p ·in'\~ira
cí:rcu_rn 1- ~
"i
•
I' ... .u '(
'
~
1 ... \
.s4 .nci_a;, · P?g er ~o ~ on,tj ~1uar, . e fi!!d a r j <il ,i(h~mente, : aind,a~ qt~e ,n ~o.J~?·te-:
i:"ío sella~dós,:· nnr
isso mes mo que o A iv:H;á
de,
d,e zf .... de
Mar1 ;o1 de. m11l. s, e,t-l fr"i_
J; .-, "f
\
~f
~
1
J
1
t e ce ritprs nov,et:Jl ~'l, et. ~~ te s.tp !eroitq u, a es~r ~ e) r)o e ) ~ i gap ve, o q,u~ s_l'l_,é.:qte ntl e ra t.Hl lcame nie, quaudo de En q~: rr a q1 e nLo, esct'Jlo peja 4~Ji!lh ~ p:la
1
~<le ~ q_
l.l,etv - ~f? o n~JP~} ,, , Je. d o.~ . P<? cu,tpp n~o~ .),~pç·atyp~ ppsJr!es m o~ ;L1v r?s,
t~~·;'ç'oqh~çe · f:(l~~~-~q€1$ r'i Xt=~:fio ,.,p rjn\1.iW~~ aÇtledol) 1 tt,;o ~~Ié\': etp, ({~~ ~ - d ~v;e: PWl .

1.;

•

1

'

f

,

\

e

Ao

•

j

;...

r

.

,

e:

•

,

l

..j

_

!

1

1 I

~·

, I '-'

!! .

,

Y

.

•

j

J

I

1

,,

J'

•

l.

À

'J

•

...

J

/

1

I

,

ei.J~iéi r11 ·a 'S~eéu çãõ .do._ ~p r~~p te.~ 1;$·r~ i'i·A:1S'eg- tiil_p:o,~_' ~&b~~ ,)~~i:_f.l:sl{:t..;~<q-j t'tl- .

. gar~i ~m toda 'e" qualqi.l e(Re pú t.!,Çã o' Ptib;l i tS'a~r S~ Só~.l q.i( a·l).s~(f.~I,@si'i';t-i i··.af ··
· a 1es p.e ito ' da ·.-,eali:dad~ .:-dns rn e:nl:iibnãdos Li'ví-os/ ê.· .(l;Ós,. .,Do:B·I)'.núih-tos~. ;Je J ~ ·
': ~~t,·':·.,··J,~
. lll··,..
1es rext'JahidGS ; ' ~~··_:;;i. 'i'·!.·
!~ • Vi. •)O eõlarQ>' <ise ntos de·.:SellD tod Gs os Li v rbs · de _'R~ g i s-t<l>~,i!E!< pê',l:ié-n-Ce .:,
e Escfü.nraçãü, i.1qae: h.o1Jv e reÚ1 de; s er·-pag<Ds pe la Minha· l~ e'n l.><fa z e•nd"''; ·
e ' to~d0s os Do.cun1en tos; q'!le para' bém . dh' SL!a ArFé~ ad 1;J Çãô; D ri.sll'Í bui.:::,
.ç~o : e Go·verno ·Jorerm esbr itos. ;.~ gua esqu·e r O rd ens ex-pe di d;a s~ e:x' ó.f]i-cio; e .··
que telilh~o ~~r obj ecto . ai gu·1~ ra 1_no P úb li co : de ~ ~tíq ~,. :e 4d.e)~a z-e~dà
qo l.VJ;'e u Exe1'·c1t.o e , M nr m ha n O . q1ue. se e nt e nde ra sÓ m!:Jn.te,,. .Qu,<mdo em
s:imüharites DoéunH;m tps .. n·ão :frt t €tvet(J Reqlíl.edmgn't•o, ou iótete{se.·dé (;1.·1'1
guma Pes~oa, _ou ~ C<1Jr.p.oraç:1~ 1; por i 9~uahto, • n es~e ,ca_so.~ · s~!·ã? ·,_:eser:(tóp ':
em ,P1a·pel Sella•do, segundo a~ s uas co mpe te ntes .:1 axas, e 'serão pag0s.,
pelas· Parte.s "Ín!eres"sad á.s. N a m-esm~· ise nçã'ó sm •Ye ve m CülllJ5rehehder as ·.
· Consültas, Representa ções ·e )nformar~õ e s -dos Tribu!laes ,· d b'~ Miriistrds t
re P,os ü_hefes ) Mjlri.tar;es do· L\:;! e u . E_,x~e rt: i t.o ;e M ar~n ~~l , . 'e~;o~ Gopselhns d,ê' .
·Gper.ra; pdr qu'arlio h eri bum·,destes 0Qcume htos ébn-s til1J u~- púr.s i]l!um,'rí;r..
tu·!o.. luerati vo á Pessoa· algdma: .é'i'n parti cu lar\ .
· '' · · -.'h. .~
'
' . v r, ' O.tideno; qu i .fiLJUe cessá nd-o, d aqui ern .dianl>e., ' t ocl0.1.Q ·for~neci
. m.eqt'<? · do . Papel · S~l!adn' em as Reparlições P m b!i G~ pot: ~o fi_t§.:.:d &_ 'M inh tt.'
: R.ea.l Fazenda; p.ors, que, segundo o que . Te.nh·o D 1sp.osto _A:ps •A rli go-s ah -:téionu3, .. c'0mpe~e u aos Offici'aesr déllas; ou aos. Porteiros ,' seg·unilo~. for de'terminado pela,s mesm.a s Reparti'ções, ~ provimento do Pap.eJ ·.Se !l àdo,
pa:ra J:taverem· das Partes int'eres6ac1as ; assim íco nm os oulf oS': é!llolumen-·'
· t!~S.,> o valdr
Seljos~. .... · ,
•
_, · ' '' ·' ·. -,:
.. .
-· VIL . .Qu,erendo "Eu ffavoi·e•eer a parte mewos abástada dos Metl's V as_..·
··saHos.;> nos q.l!ra•es sé veri·fieão mdina'I' i"men.te' Neg~.~ia:Çqe'1 , ·.ê jnte,res~ ,
ses a.e 1118001."-' import·an6a ·: Sou Serv·idà Orde'bar; que' todos •OS · R eci bo's•,
Arrer.Jdatnenlos fe @l~rigaç0es~ ~:ouja. imj>d-rtá ncia· for ·até ye~. m1J1;í-<fis, ·se,.. .
jão, es.cr~ltos · 'em -P'a peLSe llado fcom Taxa de dez réis : 'em cada rneb 'foll'ia ·,
.'d_e -lpapel; passa~.do ·d'e 'd-ez: rniL.. réi:s• até ·cinc<il1~ nta r)H réis/ eb in pete- lh e~
., ,a. T.a~a <\.e !yin 6e f é'is ''em:.'taxh\ 'meià :fuJ·ha de papeis .. e seild<? ~h.hi . p àt'a
cima a-t~·· çem ~mll l réis; fioarã,g 'Qomp t:,élbetn.di.d.os r-J ~ Taxà de q.ua·r ertta réi·s ·
e~ • cafla bm~.ia ,'fCDJha >.! d:e pap aJ ·; J. poi-s ~q:ue os 1\l it'ó~ ~D-ocum e ntos., .contendo maior valor; ser-ã o comprehendidos na Taxa Gradual,- qüe lhes com·I''"
I
,,
.
.
•
<pe l1.f.. .l ' .I.
.• . ~r. r H •J'
• I 'l' l
-~C '
> • .· '
l
•
_• ,
[, íl J
,
• ~
.
1
1
• "c \IJIL · (;J:~m , @t; roefe't'i.dn JSelld dre-gt1al·êl'i t.à ré is efn· c'acl ét. tl.w ik .•fu lha de ~
·papel!, se•r ão .e.s-dtiptas ·t ®rL s·Je' qu ~ e,s'qu ~ r,- 'bo áções , Pro étli·àÇ õ e's~ a ~ ul s·as ,
Esciituras de ',qualqu et:.G:otüra.to, B ilh e tes d e" lJÓ te l'i a~• eo n -ê~9íd a. à al- ,
·gum Par.ticulaT.,h o,u <U orp cAa ç~t>; 1? rivil eg ~ 0s , Jsençõés, . Pr·oV.im e nto~ · de '
(i)fficioS j Passa portes.; · e · ~ tHos ~ d tll po s s·~ i.To m bos, h~ uii·i ~õe sl é ,~Tus .lifica'..
ç.ões'rde~. G-ene.re ,r lnstí tlui <i?·o.e s~ R.e coh m.:~c i·lne hlos , H~ l1 ov.a çõ~s)1,,e ~o>~n ea - ,
ç0es de ~Pr.a~os ; l 'tle·tG apdla s\~ e tde M 0 rgad ós i ·G. todos · OS• .Qboum e ntós ,
"'Theque.rim.Efm tos; :-e,.Seúten ças ;;~ q'ue. prl r-a f~rc:tu·i· é\ , e le g~~li'd atl . tJ.esr s Ti ~
d ulos rfore nii • P~'oduizid (lis i a'es t:arnenlGs, . Ai rá.s ~ e F:ian~a·s~;) p;rovi sõ es ·e_ .
quaesqm·e,t· @td e!lls .qo Ex ~edi é nt e dos Tr- i·b u:n aes~ <rs ~igí·1 ã~ast -pelo.s ·se tl,s
M1ni'slr®l3 af re'li]1Uerim e nto f e ·bJen ti ci'o •de ·P ar t1es; tro.tlos -0s Re.q\11erim en1 .
tos,.~;e ' q"uae_s queri D6ot!llmentos, r,qo.e foTe m . apresentitd c~ s ;r>ar! ..nespàcho-,
·d:ê. G raça .ou .Me rc~ , de •tóda· !e qualqu e r nalur e za; ' ~od gs;o~ ~Pr:~'c-essos
IDocum é nt'pls, ie :P ai~e is •so b r·e. Berie fic i os Edcl esi as !icos ;" asl ©a rf·as de Ordens,, e :·~a te.(l.~;es,, <passa'da~-'-· .pe~l as f'\. ú L!w ri-d <~des · Etú l·e s·i á~tic~~; ou Jle:-·'
,lt>Js!JSe,UJ.s .. bx p>em l en•~eS ,l'l.-l'Qcl (J)S t!ls t Re r1.ue !' l'n~e·n:tos , Ü<§.q u t~l~)n.n~'s .: ~ Se nt.en:-···
I~
I .":f. ~'
.. • « rr
•
,.- •
,• ..
'I'.·Ç<l'S'{ "i). u.e. n f;) s hlhl'l!);~~t~N .a 'ls~ ~~ rb~tp zHefl'l'~ ~e~: ~p·rtà~e n ·ta JJ en~ .:' .~ ~ tpesí:nn -~ . \l~.. :
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xa e Sel,hl·~.er.ãe _.es;çrí toJ, ~m toda~ as: li;uas partej',• ós Processos eunC~u·
;Sas de Le,s.~o, e q~ R~v'endicaçfío.
:. ·
. ,
.- ,
.
~~
· ·IX. 'T!Jdé,s .as 'C<iusns', P rossessos, Documento's ilsacJ.a.s nos Auci itorios,
e que não forern especificados oeste Alvará, ficárfio sujeitos á Taxa -d,e
dei réis er:.n cada meia fulha ·de papel; mas ,em todos esl,es 'B•·Ócessos, e
;Causas; seràp :e~cTi tos em ' papel ' da Til Xa de. q uaro.n ta 'r éis . 'e in ,eaaa nleia.
folha Q.s Artig·os de excepções, e de Su:lpeições; os Aggravos . por ' Peti.çàu, ou bstru'li.lCntos, o_s Embargos · na Chancellaria '; Recurs0's, ~P~tiçõt,s
-de Hev _ista, e o · Process~ da m'esma Re·vista ém to(l<js as suas partes . .
X.· As Oüia.s e Bilhetes, · usados. rias diversas Rep.intíc;ões 'de Justiça
.:e de Fa~~nda, no Gove,rno Eeonornico dos Róyos, ·n.as_ R eiras; e'Merca ..
.dos, IJO E~p,ed!ente das.. Alfandegas, e q~;~e s_e . cosl-tll'hão ,escJ:ever em .m~
nos pe 1 meiadolha de ,f>ap.el devem ,t er o Sello de q:ez réis;. , ooser\Vando~
~e nes-ta m,~teria a mesma Regra, que F. ui .Servido.Prescreve·ti no fim .do
Artigo 'se.xlo.
· ··
'I ·
· · ',
)
. XI. ' Quer~ndí:' _Eu Gr<\.duar .em hurna justa ·proporÇão a "ffiaxa, ' qu:e
,dave pag<\r-;se p;élo ; Pap~l. Se !lado ·dos Allvarás de Mercê e 10arlas, 1que
passão . pela Chancellaria, Al\lar'ás d:e For.o ade FidaLgo, Pad.rões eadiv•e1r1.sos - Titu,lq~ de ~':Assen'lamen~o; das Patentes M~ilita·ve~, ~tP.ri.v.ilegios, e
;Isenções p~§..so;•e.s e :Renês, .concedidos 'i ~mmedial.amênte p~-r Millin,l pelos
M -eus Tr,i,bJJ_n.a es, l nelo~ ,Donala.riqs, e A u1J>ori~ades.. Eqclesiastleas L·6Ir:den9,
q!.\e ~ §f'! Ç:)bse-r.ve 1a Escalla
~e 'Sellosr deterrninada ·nos.:Ar~igos '1Se'.
.
.
. .
gu1n,tes . •. , p
,,
I' ,
r: . · .1. ; ... jJ ·! .• ,',' '· é:.· -;. " '· 11 1 .~);,
' :XII.: '. às .. L\!lerQês .d~ Tilules corn ·Gr~-ndeia·. ~erào escrit~s em pa.p.at,
<>U pergaminho com o Sello .de vi ore e quatro rni•h ·r.éis :, ..As Meroês ~ d.e
T-it.lllos s~rg tGli~nd~zá,' Ç;).l'JflS de. C,onsetho, Se'nl:idt'.ios ,de . Te..nraS:, .e .'AI~c:\;Í-Iifa· • ii'as l.\]1-ó•~~s;, , ~~n .'~ello tle ·deie~eis ·ffi'ÍI né·i:s: .Os_AllV,aJI)i'ÍS .de F,oro' tdB
,:Fi~(l.lgo se reto suje.i>~ó,s r'~ Se !lo) d>é 1d,oze q~j I réiS!, • sendq n d~ , -M·oço .:~Rida~l
.go, Fid._alg9 E$cuwe;ii·o~· FiààlgCD Cavarllei-ro, ciu/ FidaUgo -da(0asa C@iliD l\14>: .
rredi;a . d~ ,E~c;utf~~r9,z:~ P·t~ ·CaVé,Ue.ü:.o·;, ' _seodo- pdtém .dt: ·; Esmrdai•nCil~ 1uu Oa;yaHeirq 1Figalgo, ter-à(:) SelJo d~ :lres; m:il ,e; duZ:e.ri:tos' réis, o tqualf tJ~u bem
• ·He-rtenqer4 .abl;) , Brafi"ie~ de. .Arm:ás: l~s ALvarás ·d:e tfi,l~halllnéuto, que ;fii·ão
- i.rrr.a
··Pé\ra ~e v Titulo o~ filho.~ ~oJ> Eidvl~<?s.~ .,$eg.u,o,do as Glass:ificaçõ.es ~~:
.e~pres§la~, ~st~\rão ,srijei,~ó~ 3 .ra~,srna,· l;'af.ll, .. ná con~or'llii.idta, d·~ da ,p.r1 ·or.çaq .d~tenQHlaga.
'
· L _ _; .1 i J'l' • . \) - .. ,3·• ., •• ~. 1 '\ Od . t
X li I. A pplicando tambem a Taxa proporcional êlS €!asse Mil.r.la~s
.de;> M•e~J Ex,e reito !C Ma·ri·oh~ Re-~J..:,~S0ó, Se1'ViiJo ~Ord;efiJa•u.;r.qJ1e s 7 fM!e~\ ·
tes~ dos . Ten~r.ll,t:!~ Gen_era.~s, Cons~l f1eir0~ d.~ ~~·~n:a, r; G.eíme~as '1 ~~ar.r:~-- ·
gados· do .Ço,mmnn'dq q,e~ algu~u dos MeUI!l BX<e;rcltos, dos; Alm1rarttes, ,c!oJt
Vjce-:-rei!? ,e ,qp~ (1_c.>:ve~'la«iiores~ , ?ll s~jli'ío \do Ultrama:, ,• das, ~q~,11s ; ;ou,
qual,qu1er ',dqs' Proy.Jnelas ·po Rmnq~ . s.E;J cbn!Pr~henrlaoJ n:O S~Jlo. d:e ·v1n.te
mil réi!;?: _As ~lo.s Mar13cha.E1.s - qe ·Cam,po ' até C.oror.~.éis in.clu:s.r'i1á",m~rlte.,. ~ e
' Postos de jgu~l gr&duaç;1q nél Marinh<\; J:! g1s .do~:G..ov..ern.adoràs,8u,bal~ér-
nos qe o.o.tro~, : ,q:m_ Spllo .dei ele-i· mil rr éis: As dos Ténentes l Cor'One~i~ \~te
Çapit,~es ioclusi.va,m~nt_e, Q·_ Pó.s los· ,~orvespondentes na: , ~rur!nh.a;.\i qua~{o
nll[ rets; T~.n~nte!! .e. A lfe.r~s, e Correspon.dente~ na Manrrl1a, m~~ e set~
.ce'nt!'h& 1·~i~. .Esta Ta*a G.ra~ual ter~ igtJa.hnente .e [eito . J:J.a :Tro111a ,de M~
licias, e qrd~na:AÇ<:I~; tao!o neste Reiu0. como- no UI tramar e Hhas., - ,;
::X.JV.. ~ -s Çç~r~a~ qos, Mi111istro,s ,f)os Tr,ib t·lnae.s seFão .esc:rítas em Pápe! Sellaclq çom . a J{\"'! de dez mi ,l réis: As· dos Des~mba·rgaclores oda
c~,sa ~la ~yp,pll;c;I,Ç~9. fl_elf\çãq cln ~>ovto, .e Ul!ramar.iaàs, ' e ' ~ercê de
,fléçn Ji~no,nq,ri~, ~?~1 'a ?13. quatro n~ i l ~éis ~ Lng:;lres ~ ~l_e ~ri,mefro ~anco_,
Qqrq~!J;~9 0rd!n~r.H~ 1 ~~Hl_strqs. dM R~laçoes Eccl€)sla~wcas, Provtsores,
,/

1.e

7

/

·,

.

e ,V tgariç>s Geu.aes, d_ois,' !nH i e:-CJ uatroéen

tas !J'~ is : ·Lugares• da J> ritne.ira

~- S~g·urda J.nsJ(\I')cia, miL_~e·. seJi-s;eeo{o::; réis. t:. .r 1·' '
_ _
-1 J
_•
. X
T~~as as vezf'S que (!~.e 1mm - ~?<f>' nespacho _í-es-ultarem. juntam-en"
·te, ·ern b~n€l6.cio; dil mesma _P.~.ssoa,~ d1 versas · Gr<~ças · 6U P ri \'Íteg~ios.,. ca"-

v.

da hurn dos sel:ls 'I'it,ulos dev-fil_conter a Taxa, qu.e con;petir á Mel'óêqu
Privilegio, ÇJ LHP ne'ilé , .s-e reJrlr:es ~qn la, e · na con'form idade da tG.tàd,uação,

qu~ 1 Preserevo n~ prese 1üe jAiva·rá .-.l , .

I

~

'

.. ·

1

R ;\

'-.•

·'- XVI. - A ,Carta d•e ,No.meaçfto dó Heitor da Universidade .terá•to Sel!o
de dez mil réis t ' As Cartas dos Lentes, . :-r do Caneellario, é a d0 S~or e-,. ·
tario da mesma Univt:;rsi~aJe, terão . ó Sello de quatro mil réi&.,: · A do
Gráo de Dout.or ,Je dous mil. e, ·q·~atrocenlos réis. : As de Lieeneía ~
·,d os,, Bachareis, Demonslra:q rir~s;. ,,e Professpres das, Aul as .Men0.1te~, de
rnif e seiscentos réis: ' Neste ·mesmo Sello serão comprehendidas as Cat ~
tas doS) Lentes~ das.,d.i• ver,íl_as Ac.ademiits de todo e qu-alquer ràrno ' de Ins ·
t
~
p, hl'
'
•
'
'
' .
-. ~fUCC(<;\0 ,

Uj · IC?··I

,

?

.1-',~ !i_l,/ ' ' í

,

.. 1

.'

,

r)Lf, '., ''.·

'fodos -,os Q;tJl 'ciae~ · çlr, Jus_tiçá; ou Fazenda,~ seja qual f11r aJ sua ·
·p .raduaçfio ;. QlJ· -A.uthoridílQ-~ :;. e •. fi..es! ·i·no '• em as t Reflartj:ções P·úblicas;
p~vís, , ou Ec.éles-iastieas·,, 1 fiqirãq. ,SJlj1eí't os à!ll Sellb na co_nforn1idat1e , da 1
:.s&guint:e Tax_<~; .~·p.r~~r9rdonal. · '!1\QtvQ:ffiçio; cnja.• Lmtaçâo, ou Ordenado
não exceder a: trezentos mil réis, pertence o Sello de fnil réis~ :· Ao de
~r~zenlos ·até s~is, ée-ntos n·liJ réis; o Sello de dois mil réi·s : Ao d0 ~eis~
':c~ntos mil ._ré1 is - al~ hum cont_~ -C:Je réis, o ~ello de 1lres mil réis: A te-dos
es.,sJue e~ced_f:'JI:ell) a . h·nm conto -. d~ réis, deve compefir o SellCl d.e , q,~<).
~ -~0 n~d ;réis\ N;esta . ~nesma Heg;r~ ~ sey.ão comprehe!ildidos todos os Officios ·
·_de,s ta Cort_e _~i - Reino, e - tqçfo~, os ,po~ . ~eus DomÍA;Íú>s do Ult'ra;m'aq. ·ou
o,t O)e~1,nps J>~cio~ te:l'!.f.l[IV Jtr.•ca;~~~ ou pu,r a ,N mne;;~ção, • 0111 sejão :~ Secu:.. ·
~i1í;és, ou Ecclésiasticos·; ..,e · o .S~Jil0 " §etá gra.va do -no Tit:tüo, pela , qui'i l
!!J1lJ~Çt- a lgu.ma.- ressoa ~~a Propl\_
iPdad_e;,
·-serventia \~i·Lalici:~~; ou }o· rríes"'
.y}O ;I\Lu lo st>ja ,tlartà, o~ Di-Hbma por M i·m ' as.signado, ·, lf\ort à1r i~. No"'
Jl)yaçiio,-, ou l~royime\Jtp dos 'l~r t !Juqae~ ·; . ou- os T -i'ttulos sejfto oo.ncf'~ldqs
,Ç~~~! Jritos , nes.Le.J Reino, . ou em, C~mfi-n íHtÇàe.> o~ dus q1ue. t,íverem olorga-clo os
1\1eus·. Gove.rna.dores, ·G A uL.h.oriJades dos M1eu:> Domínios do Ullram.a'r
~~ "~~has·>; ('?·':l .~t? i M ~r.~ ~s:_·sejão C<~n(Eú·~das >imrw~diatalnJente •pmr .Mi,m.., ~'o~t
sej.ffpqJa c~mpt1Le-ncia! ~e a.l,gum ~.f.ribtfnal, O(fieiaJ da 1\1 inha Üa'Sa Ma.kistra,do,, . Do1nNar.io; ,ou An.ü1orida1<JG · ~ccle·s,i<-istica nttstes \ Beimros e seQ~
O:C!J,'Qirrip's.: O q'ulf ~x;.e.nJenderá ~ il~u~ln~en•te, 11110S A·lva-rás t de Nmmeaçõê s
·P~Ea · SBr.v,entia { . d~ ~~~'-11~_.-esquf(.r Qffiojq~~ ' e_ ·a respe,i·l.0 id'0s~o Doc-trme.nlos;
produzidos ,para se aldn(~ai-ern as, refQrldas Mercês; e ,Empregos }S~ ob .
' !'ep,atá.• a ~a'"~-f\; ~~ete.i·rqi.n n,~J~, no Àli~Íg<i>'; oi.tav9, 1 •:
'·.. ~·
__ '"1~
' ;'{,VliC P~t~~~Alle p!prt..rt~l. o_e <l1s. JM~.J.Oê~ ·:cd;e -C6,mm.e ndas, ,ou ,de quaei'J
9
~ ~-

XV,H.

I

.ou

1

'I

q u~r ,B~ns d1a. ~!nhf· ?<Jr;ê.a, e f0~(lJen,~M·'~s~ N o.t~ea<}Õ es ' dos Beneli~ii.rs- <Q
, .=ear!:ro;,.-d.o,1- qo u tl ,t~iflaÇü~s ?as _-C ?r~l~r;H.l-as .d·:·t Qrd_em d.e , Ma~ta~ f. e tpHt:s:::
.o.uer.. ~·ynefic;!u~ EcC.J~~·a~trcos~ .s.tUª';§luaJ for, a ,,sna, .n~llm·eza, G~adu'a.<2ãt~~

Corv.p~~e!l.cra~ fi ~e.r~lr;g~~~ ~=~ He te f,}O~ J qe rn ' J,).etf,lrmrn3A", .que

se

obsprv~(!! , a

seguwle ·Re);!'ra a respeito do Seilo, ·
\...--' ·
·~,1_, .
.. . . . Se . a~ ~~o;f<,t!/i~ fld~: , OQ,tn~llen.d ~l.r.II t?!f} R e·rftdimentQ s ~u1qudl ffioS- ditos

J!)ens;~ P{-! ·} Be;tle~~ i.os,, ni}P :}~xb~~,ey ai ;t:in:an.t~aj Jde . tr'~zen_1tos ' inl.lo r~is O'a~

!W)Il!i~~~)l?}y; .(i l, v.~·~:~;. W ~:-;,I:hplotpa d~: Nt~rçe,_. 01~ ·.d~,;·Q0t.t'irmnçao pe nte~ "
·;:rc.ená
~~l·
)p,.d) 1e 1 ,-I
ou.H(ro
miQ4 dj,~a mna.ntia·
~· ~é AàO'le>tci,e-;.
·-J,..: 11~
J
~ ~ t
H.
._,~
'1 l r~is:
..
.f,Se ··m~,s!iar
..... _
~1
·Ç~r;;ar)se\sAeqt-p~~ IB.Í ~~j~ ·,, cqll) JHf LÍ tl'-1~~e~1J~:t 1 o, Sál lo .(c:ie úiÍ (O_''fll i;l , r~irs. ;:· ~-\s.'elt t.
qo -,~~ ~e.f 'F~rr~o~_,. ~t,é~ a . . Jl;u
. m,ucq;n t9 ':~e l r~j~,- con1petir.-lhe-ha.>e · :Sell~ . :d~
1
êHt,~ ~ ~m! lj~;~:. 'fg qos_ os ; q~(:\ '·ex~tcl:~~~r~ j,e~n . rtrn~A. anbu(\ ka)H~m;? cbnJQ
.
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de t·éís, ser;:to com prHcndidos no Se-llo de vinte q~atto ·rhi} r~+s {•Q~ân,..
·do 'fl(l)rÍÚri :alg:u lis' · BJns forertf J'lol' ·M. im' ·dado's :a, qt~tdq.uei' lpê~s6'à~ ·r~d~';si) .
e se us sllrcc e ssotes de Juro e Herdacle, •:à tàxa · ;H~itha e~tabe lec i d ~·•. ~ to'- ·
. üia'dá ; ld'e!'t '·v~z·e ~;; · Con'sÚ'LU'itá o 'V ·àl'ór do· Se!ld~ q'Ué coril)\fe ~ê !a ·si rihl'bat .1
tes ',Mtll"cê s ;·1e sé 'a !{:j rnça poi· M im feif a se' res lrti ng'fr-: a certo núilH~'Fo d~
· Vi.~l'as, · · fi ~::u'tÍ ·o v·al o r · de seu res pectivo SeHo o"dób ro da· m es.ma Ta.xa,
.sé ;as' · Vid~s ·f-ore m d'uas' s61nente; e·o· tresdobro; se <s •Vidas fore'in q·es:;
de 'maneirà, que q uantas forem as Vipas, tantas vezes .o va•lor do, seu
·,<l(n1}petel:ite 'Sello· de ve i tcilller a:Ta·xa; o q·ue tud'o sé en't~nde~ q'ua'ncld
os s-uccessores não · ue·vem tir~ir Carfa d:e Confirmaç:'lo Minha; porque n~s
te ·casa s·~ terá ·Jugar o valo!': simples' do Sello j>r'of>Orciorüd' acinia deter..:.
mi·na,do ;i pois que as Confirmações ·fioão igualci1ente sujeita~ ao mesmo
"Se !lo.- · ··
)
· ·
1
.
· '· ' /
·
''
· 'X lX : · A Li tença Regiá · para Insütuição annex.!lç!ío . de 1,\IIofg-:-tdq,
cujo Fundo, 'óu .. Capita·l :nc'\o ' exce.der ~ oit·? cont'os de reis, ferá · s~Ho
de- vinte mil •reis; excedendo a dJta quant1á a.té doze conlClP, lPra o SelJo .de .. vi'Ílle ' e cioc;o .inil réis; exceJt> ndd de 'doze contos rll'é 'd ézeseiséon. tos de réis, será ·pertenornte aà .Sel!o de trinta mil ré iS: ; todM os qtté
·rpassare t'n de' uezcseis contp>, se !'fio Go!f1p'reheíJ tlidus no SeJlo de q unr fi,i.

·e

,o

, ta ·mil réis.

)., XX. · ·'Fodos os Alvarás:, Cartas, e M r t'cês por lVIim assi g nadas, é
q·ue eon s tüuetu Titulo de Graça, Pr'ivih,gio, e he i.ç.ão a- fav or de ~lia~
..<J.UI~r P essoar ou Corporação, e não sendo das es·pe cies eXf (J•cssa's hMiê
.·.A~vti H, 1 ,ser fr o p-erLe ncentes ao Sello de quatro mil 'téis; sendo. porém . ~s
'ditos D'i plomns e ·Titutos , P éfs s ad o s~ e ass.ig:nados pelos. THb'un1reé, Cor!:
"porártões, ou' l?e:ssoas, que sego ndo as-Leis do R~ino os poclerti ó!Ílórgétr;
fic~o sujeitos · ao 'Sello de mil e seiscen·tos ·réis.··
{_
~ , XXI. · Querendo Eu obviar qualquer dúvida, que possa excifú-s,6 ~h!
·bré' os ·Titufos, em que Estabeléço p Sello rnop-orcional, 'derermi~adonuo
~rtlgo onze em diante: Sou Servido Deolar-flr, que o 'tefet·idcr Sélf:O~ s oL
.:,Jrie,h te · se tleve impôr• no 'lJocut11en.to; que se el'llrega ;1 Parte ' ir'lí ré's$. -r
:da:, · e •q__ue 1htr ·s e_r'v~ de J'i-tul? pará ~ozat da ,Graça,_ Me_r,cê, PrjvJ!e~i' ",
·e Jsençao, ,cru .Dmnto conce.d Jdo, seJA qual for a denonunaçl'ío du rrr~s~
4no Documento, segundo as Tarifa ~ Gas·-divetsns Rf'partiçõ'es Públí é~\.~~
1
por q'l_lanto todas q.quell~s Titulos,- a t:j~e ·servem ·de P.replar:ttoriol, Ü'u 9i;\.
:Qrdeos erh ·simi1hanl€s m•atérias , .~ür im como os Docú men(os; que ' J~f1t~s for~m e~trahidos, só;nente devem ser sujeitos ao S eHo dé e'rt!1i~a-d~\
nó Att1gq ottavo.
· .
. •·
_
:11 1
XXI I. · Todas as Bullas, Resc1·ipt.os, I rn peüas e' Le.tJ•as dos Surnt}'ló~
P'?'nlifices., os dos ,seu~·N comp_elenH~s Deleg-ádós :a !es_'j'>ei~~o · d~ ~ a"Ç'll'S e
D1spensas1 ou el'la SeJR.O' Proficflas,. ou HbnorarJ:ís, ·vu 'putamenle fJI ~
pensati~as, ;setão sellad:1s ante.s ue·s.e ·apFes~ntarém patá 9 Re;gip ?if:Ú'- .
1
fj'ltator, qne na c'onforrrndade das l.[eJs d.? Remo deve1 prucE:JÜer:>.a suam~l
.cu<tã.o; e -nesta mttlel'ia .Mando que se observe-a seguinte 'TaX'a ' Gr\;"'
du à I.
. .
.
' -·
(; .
. ,,q, c: 9
•_, .A .'BuLia; que tonc'e de Ca}'lella, ou 0ratoric:i a 'a-tgrHná rf ·essd a pnt;
·ticular~ . oli Corporàçi'fd, terá' ó ·sellô de vinle ·mil reis; a's '-B e ~ p·eza~ i::l:b
1J'Ile.rst.ircios , pm;à Oi'elens j " Ds ' Br~ves ' de Sécufá i-iziiçií'0 1ou l.\fútLili r.j:'1 ' rlt
seja: ·pata ,Conventos· ·da mesma Ordem, óu pari! outb u· ve;:{c"'. ÓrcJ'eitl
R.eJigiosa ;-) uw.r• seja l ·p>a+a · v\V:er , fóra ' d.J'(Don v~nfo;: perpéruá ''tl{] '· t>iNpo ati-J1 n:J:ente; ·. !er~C!l' o Séllo ' de doze .' rilil ré is! Tódas Já>g- Bullay .4(~~me~ç~ ;,
:~'e -Heuuncias; de P.~nsões;- de D~~m·~:mb:t:a.~ã.o;
•.

•

~·

l· •
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oú Befl~ dos Mostei"m<B, e Dís,.
•d.e deC~ il.os. pll·ra · Bef!e(le'io~ r Eceles!iaslic.os. ; todos es!t~s, ~es cri ,p.t rs~
Font'i-tllei·o.s , :0 u: s.ejà@ ,da N6me;a·ção, ·e P'rovimeoto d.os· Sum~oo~· .l?ont..ifi:-:
e~s~, ,·s:egu.n<Jo ·o qtle , foj •conc.€ldidro,o.e ,convencímnadoi perlos ,Se~Jbor,es ~ Reis,
Me4s, A:Ugustos Predecessores,;.'< o.w:. sejilio · 'd~ m6rif ConfirmJl~ih>, d .ev1t;)~U~
s.er •seHados ;lco'm 'a rmes1Íla; 'Ea{O:a'< pro~pG·tl cion~l.; que PJ.Jes.êxe~v, i nq Ar,Ligo .
ruez.0.ilo. para
).Vlet1C~in de,·Go_mmendas, fei.ta a eontfl por1 hiliJi)q_ 'SÓ Vi dia; e. se.gund0 o .Renthmenlo , .Ar~;rnuál · clo .ohjecto,.'·êm .. 1'!.!:1~\ deye, veófi.çarrr~e , o elfeito, da: Bulia. i u 1 ' ' / ·"> ·., •
' ' ·, "
' , As Oisrl.eJflsas.'lVJ.atrimprrirues ;{erã,o o ,SeJio··de d0is mil e.,.qua(rocen·. tos réis; mas lodas·I as Ne:lles ~qute •.eHasJfor.em , im:petJ•'a dás por pe~s,Q;nspo
b're.s, ·que· nãó ttenhão-,·de'· reniuln La·r:lnu~l. r,nai1s., dé c~Jn e~ ll'l..il 'fé i~, ' fiçarã,Q; ·
C.Oillplieheo'djdas. 0.@
,>sellio.l!éle, lqmm.erila, I:éis.: íüoda$i; as, m,ai:s•) JluJla,s, ., Br€~ :
v,es,_ Bescript0s ou Letras Pont,ificias, . que não perte'ncence·m ás Cla sl!les~, .
qvue . 1:~ en~io A,n'·o u:rne-illdo, ·,~.fi ·oanã:o <ls4jeü•os 'ao Se.llp· rde mil e stÚsQt;lDJos.
,.
'
d
Df
. ,, V
' ' t
'
. "'
11e1~ pam ,se conce. ·er , o J t~~eJg,~o· ..10,fl1e'J!ua ur; • · :._. ·~ "·· ·
.. 1 • , . 1 .,, .• .
- .XXIIL Queren-d<!l.c~:u ~ArJplica'li :h.uma Taxa pr:oporci'Qh~l ~. aos;, J;)P}itu.
Pl«i~ftps_ll do CGoJ~Jl)etei!lJ•_,; L em ltqtúe·. ~é'lla • pódle r~c.âhir,::. & ··i!nit<tç_ãq,. ~<2 q.n~
s·e: ; puatíca ·ei.n o-utraJ:~, Naç.<9es;JGllivilizaclas, Sott.Ser:vil(le ·E.~tabd~s~r ;lJ~ ~p.:
gt1inte , Regu l a~·àQ! J 1 • c';bv1 r; ,,h:,···~ > •• l ,, ·.
, ··-··:..·''.:i ,.... •
·~·. XXLV.. ··~s J.;etra~s i· de~t~:amhiq,-a~. allé' ~~ 'Y:al.or,. ·dle :ql!in}r~otqª ·ui'lul tliéjs:,
st;lr~oc ço,~J.:~'p.r·ela~;Q·d.idas.l. n.o .SeH0,ide:•cern. -réis ; ;w·q ~~ ,v!.!l.~:Jr.~:!lQ)H:le ·.q l_:l,~~~~~len).::
tos · mil réi& a~é hum conto .d e ' ré.i$, deveíp elíl~rar no S~llo de . ~· ltl,ZJH1~.9~
réis·; , as '· qq~ r~ p~S;;l' 'f.Ji~~Wlp dé. Jintrpí! ',çc:}n•to de .lié.Í~,~! e9.~~0 l~_x'~ed~r~m. f\~ ~ois
c'o.nt~Ci>s,, , se.rãg t.S:~JHadas1 s<Jg:ITh~J:\ qT~~a- ~ tle. i<qt~étlrp~.P.Rtg~. ,rli.$·;·. ~r neêtí:\ me~
Jna ;,p:rbpoiiÇâ:~ i gi3 ·cllti~éb t~t~1~úhí.is ,l para~, c:ad_<J. ~,hlJ)t'tl' tç~,t~ . :«!J~ , J;~Ís., ~e q~,
~eLt'g:I.Íaniax: ,?d:Pe~h:>;!td.l!l~ 1LJ~'flltl.iS , 4~ c.'.maie.r rfll'l.larüia..:,1 &t~ ,<)JJ·e.~Qdl~~ Yr:,llOIJ
plu~g,u~ ~~ .!;J~js;.•c.Qn"~o§::..® té i~;He oe r. S~Jiq ·çl-etíf:nLJt,•it J.tuzeptG§ réi~s.,. qt~~ J,:hle,~
çompete, ~erão c9~p-rej~epdid~s ~oda& as •Le\ras de.\.0,<!~. \:>i;~,,. q11e e:)Çç~T
,d_er~m · a· .<llí~a -,qít&:niO~og 'JYii iP1'. ffE., -;.,·'}, ·,
, n. '<r __ ·H ·····; 1:
. '. ·
. - X.XV1." ti J?c~rq, b ~itJJ~lL~C!il'JlJ~r.ib.J!!lÍ;~~o . e ,.Erir~TIJI.fHdçHíle 8:9~;·S.€llro ~ãe.: ~m~ar.
~=~r~fhqs P.J~.e~~~.(}é'.s.~ !J~rrGJ.o®mtilr,QI~ H nQ , que , p;eT:t~JH~.ê. q1 L,e,~9~ d,e Q.~rn~·t.q.,
·i>!1-·Ç~~das _em ~ J?!q,iz.~~ l]:~~~~rapg~if;Cis1 is:qo;ll.f' 'á s _fl~a.Nçru; !'~e$te. ~~~is!lQ :: Orde1n.~·~
q~u~' ~.as d!tM ·tL~lréJ~l (t~l"Gjill~t~~o'<!P(i)!S!l.a~ ,sf.lr a,p;~Ei!S~.Pt;ldas, f!O:c~~Jta~S, .e a.. dQs&.a,dfl,~, e t f)~~ (:l;%fs~~ ~;{'PJUlllJ!~fHl~ _cl(;) ~-S~,Jhi.J~· o, ef\·~?· nox.:~m .a1
e êel'~rn .
pr.otesL,().c}.as as~,·~w~qclA~d~.~tí1aS.l qe fiJ.a•f\llQJO•, t·l·~l Escnvão, dt:~('l · Prq.te&tos
· 11ã.O: -a.cpe,iJ~Slli4~.:.Pl?O~~t>J~q;.>-~@!Ja~ .~ nem:\te~,;ilo r :~JfEúto algum: eil~ .. J.u.i~~0~ fer~
~$Y!Hml !S.eJJ a~:t~&:, ,:i'm!:if!u];qp goJ-;t&) a§l 11?.1ilrJes.,·n n.t~ r~~-s.§ªgas i~ r'J~~pa1:t 1ça.o d'o
Papel $ellado, ·para· s-y i.m,por a · compeleril.te. T<\xa, ; p q,l!e se ~nle.n.d~rá
a ,r~sjp,e:Í.~<iluQMé>\;J_A~tJ:jç\~t\ ~4~PÇH}á~ ~ol:~r~ ·a, .iPr.açª ~ de _ft;j.sbo~.
., , .
-ü
HlJii$ilii.:lJÜbrPiO:~e~~Et~ra§ ;f §ª'c<)d·~·~ ~PJi>re~ <rs , ou ~~t·as Pfa'ça.s '·qq Re\no, de:ve·m ~·n~g~r~ A~~~I!\rt<i.P r:,~11Jl'le~mari B.pgJi!, . . qwo.I1>J,p,~1t~n.t€l. ,S.e110-, ,a,nles de .s.e ,r.e,l!l'), _pro~e§~~~d~$,, dül!!l f1'~§t~Jtf~guf.a ' eJ~.·J ui2;q~ c,obr~ndq i as /I'a~_as q '0,e:-·
posita.rio d,a·.Papel $.ell~do daPr.;:t414a, etJl que· isto acontee'er; e pad .s.up' .pleOif:l~ to .ilo, ;$E?Ill.@.;'Qe~y:~·mJf:.<!~; ;;r·ef~.Ji9~-~·)jet.r.ª,s {sep. j-:u,hric~:;id as ·.por ~-u .m pos
Jllb!1.~st:ro~ ; li~~;JIÜQ\";Í,;l~s,0J~ ..r:m!q 0-&ppsit;çu,i'j o.; , es~a.belecen~€> q] o tendente,
. ~~giu:o;à9 ~ , Ih,~.; .Q flcJ~JI)IaJ11.. 01:-,·P,;r~~i«tl:lJl t~ :_Ço .JM,~1J.. .Re~ l..Et:ari(:>, >li:\ i fórrt;~a d~ ar!fec ~~~~'IÇ ~~.' , ~·t rr!:ll'l.f?.O:!HiJlJ:úl1 L~~açle, ,,~Ç>s ', Ogpo~·i .t_~,r.ioJ!..~ohre, ~este o,l ljeeto ;· e
:r.~.e;t)UU.!l~ tt :&&c:r,iv1~Ç>,, 1 qí~ •l':5'l,l;ie,l).i~0 í !Úi!.Cê,i .~ará .Pn;ú.est.Q. de Letra-, ánt,es d'e
s~, ~c.hJ}r •t \cqpfGrl.Jl,e 7 ._ao qut)!· }J.ej,,.p9I: . .ili!~to..-,J )eter·mixwr \n,e pr.e~epte A:r- ·

dii!

quae,sqú·~n., Bélileficios Eçel~siasticos,"

pe:rosas

as

.t ;uli,r-.o.
.
0'
\

,,l!;xf:,\sJf
-...:{.;.

~-·· ( .

. r
I

(

'

.'

t

I

•

'r

',.~ ~

j.
' '

~

11_.

.

•

Q

J

'

:

'''

~

t

.'

t

,I

•

'

j

'

I

\·

',

•

'

.,:A.I3' ~~t,VÇts.h,tJ.~./T.~!ra~_,_a~. Le.t~i\s, .P~ ~' ~is.?o, . e, <11! L.et_r.í\.s S~gu...•.: , l i .

,)_

. J •. •

t

'

1

,.
I

' \.

•

66

1802'
·.

ras, não excedendo a cem mil •réis, sã0 obrigadas ao Sello de quarenl,fl
réis; as que· passarem de cem mil réis, e, não excederem a duzen(us mil
réis, pertencem no Se llo de sessenta réis; as que furem .de duzentos até
(jUatrocentos, serão obrigadas ao Sello de oitenta réis ; ás que excederem o valor dé .quatl·ocP.[llos· úli\ p~is até (a hum conto de réis, competi- ·
rá o Sello de duzentos réis; a toda·s >as ·que valerem de hum conl.o paia
cima será imposto o Sel]o; de duzentos .et quarenta réis, .compreh e ndendo-se nesta• mesma Graduacão de T.axas os Bilhetes de Credito das Alfandegas, Casa da lndia, e' Meza dos Vinhos; Acções ele Companhias,
A polices, e Ordens de Seguro, e,1t:o'das~1 e . quaesquer .Ordens e B ilhetes
de Cretlito, que girão no~ 1 pagamentos do Commercio como Letras acreditadas. Todos e quaesquer Arrendamentos, Recibos, e Quitaçõt-s, cujo ·valor · ex.ceder a cem mil. réis, · ficão. sujeitos á sobredi~a Taxa Gra. dual.
,n
,·1<.1
._
,
:XXVII. · Todos ' os Affretamerüos, Protestbs 'de t'oda·e qualqw~ r natureza, Faclura, Attestações de Fahricas, Con1hecimentos,· e quaesquer ·
Documentos, Tra-nsacções e .Titulos usados no Commercio, e não comprehendídós no Sello Gradual, que ::'i'eFlho Ordenado, serã·o em Papel
SellaJ.o, oonformemente ..e:LTaxa 'delerm'i nada no Artigo oitavo: ·e .Ordeno, que esta mesma Regra se estenda a todos e quaesquer Documentos e Certidões, que forem extrahidns; ou deduzidos de todos aqnelles
Tüulos e' Documentos, em que nesJe Alvará Estabeleço a Taxa proporcionar
,
,
.:.I.J
• v. . ,
XXV III. : Tod0s osfJ.Docl'lmentos.!e .Papt:~is de qllilá-1'q·t iei' natureza, "in:..
dos ·de Paizes ·E strangeiros, e que devão a}n·eser~t;ar-se em Juizo em •qluaJ-...
quer Estação Pú~N~cá', Secular ou Eccleúaslicé!' deste Reino e A lgarve,
serão primeiro• sellados na Repartição d'o Pàp,e.IL Sellado, impondo-se:t~ hes
a mesma Taxà, determ1imada no Artigo oitavo ~ e sem. isso serão nu!]os;
e de nenhum ..elfeito: .• .,L
I ··· ,! .'>.•'H., í. r·,
•• .XX IX . No Sello e Tàxa de de·z réis em . càdá meia folha de papel serão comprehendidas 'as Gazetas, e quaesqiller tNbticias, ·rEditae~ Annuncibs Públi·c os, e Li'stas· dq Comp1ercio: pa'l1a' mias Públicas, qbe al ... ·
guma Pessoa, ou Cdtpbii~~o faqa imprimi,fr;.; e, ól lntemlenle proo de11á
contra os ImpresstfreS', ~- qne· imprimirem .em·· papJl ótto s~llado os referidos objectos, irnpondel lhes a pena ao tresdobrb tla qúanti<)., em que · ti•
verem _le~ado a _Minha Real Fazenqa , e fàzendo-a ·-~'rlt:rar ' no _Cofre di;t
He partição; po1s que ~em tal caso ~ e verefi.ca con'titav!:Jn<;à'o a( 'que lhes
determina o •Artigo seg:undb· do A lvará cle.tdez ~.é :NJ~tçd4le• mi1 setec·e n-1'
tos noventa :e sete,
·
!
- •
.
.,J~ o~:J,,!
~ '
1
XX~. De baixo· da tnesrna- Regra' e Cornmilna:qãb;·• ~eteflminaçla no
Arti go anteo~d'enle, se devem estampar' o ' Sello·? d'e'Je!ll ~iêisr!eim cada Folhinha de parede: o Sel'Jo de' sessenta réis >em cada cAJm;a:n'ak-; é :nas ·FoIhi~has · de À lg ibeira, 1e d"e Reza Ecc·l eziastitéi;11 h• SeJ.Jd;, de,• quarênta
réis.
., ·
. .
·
/1>'( ;;_ ·. 1 d ;
,,,
.•
XXXI: Os EscFf~ães, tabelliães, Offi.ciaes dé~ Fazenâa 'e 'de Justi(ta, ~ de .qualquer 'Repartição Pú?líc~ , Seco,lat' ou EeolesiiiSlica, que -es.,.
qevel'em em"se11s 0!ilicios· qoeua1er~ tos de qualquer n'atuí·ezà em 'l~apel;
qu'e não seja sellado; segfu'nd'o as Taxa·s ,, lque, neste A lva rá OrdenÇl, .ou
que I'econhecerem, auth'drizarem, €( legalizarem Papeis, que não estejão sellados, na conformidade do mesmo Alvará, e ·com data posterior
:\ execução delle , incorrem na ·r e n_a comminada no Artigo sexto do AI~
"'ará de dez de Março Je I11il !S ~te centos noventa e sete; :e Mando, que

·v

G7

1~0-2

~-

..

lJ dita pena tenha. lugar, e. ef!eilo até dez nn1~ws • deppis de pi);lfiç~~.a, a..
cun.tna ven ç<io;. e _oresrno_ ~ern P~rt~> s l'lil C-J u Pren t~s ou i o teressad'}R,. ás 'qp~e-'3
fica salvo o &1reJto de mde:lJliiiUIÇão, como .Houve por justp ' Estab~lecc;i14
no dito Artigo; o que tudo s~ observará, não só pur meio das Dev ~ ssás;
Geraes, con1o Ordenei no me&)u~o AJ;tigo ;,. m ~s ~ambem pela authorid ~~·
~ de dos Magis.t radps .e Supe,~:iqres, de •. q~em ,Q~ !:n esmos Oal~iae~ foré{il
subàlternos resp,onsav'eis.
, ·
.
.
X XX II. Hei por bem· Ordenar, que l')a,si Residençias dos Ministros
se inq~ira, e. examine a sua r~sponsabilidade ·a respei:~o . da ~~ecuçã~
prese_nte Alvará, para se lh es bav.e r ~~n culRft a co.n travençào, e ~n eLa~
' · nesl•a maneira tenhão incorrido j e nen~Hlll~a Resigencia será julgada &é~l
·s e ajuntar a .e !la a A Uestação do ln-lendepfe deste Ramo Público,' 'd.;L
· qual c0nste o cu mprim e nto e ~x~c!l f:tão das Ord.~ns, q_ue nesta ri1a 1 eri~
, lenha diri g ido ao Sy ndic ado,: Si~;Dilhante At(estação...n;-1s Capita. ías. e
Co,marcns d o~ .Me us 0 ?11li~ jos , çJo,JJ !tramar, e !l.has será pas.~aq~ p~la
J .un.ta de F a ~er~da do, DI SÜ,IC~9.r· u~·- .: , :,: t ~
. . .· ,
L , . ..;
XXX II L O rdeno, q tfé eti.!' 'tQcJ~s. à~· l_:?rovincias,. na~ C,~~eças) d_l'l ç:~- ,
marca&, e etn tod as as Te rr~s; ~ém ql.le ,~ouy.trr J_u1z de ,F~ra,' se estabeleça a Vend·a do Papel. Selladq-, na .çc,wformid~de dq presente Alv~rá;
Oe~osi~élrios P~.r.ciaes; · que {OI.f~Q, adopta~913 .ça Qrde_~~; qu~"M,~Ç.)
dtt~ exped·ír pelo Presidente i.lq .Meu Real E.çêrw em c1oco de ~hnho ,d e
mil setecE>nt~s noventa e oitQ, subsistindo a u1es:na f6rnía d,e, .L\rr~ c~d.a:
çá.o p..elos Depo.sita.rios. G~raes, qu_e Houve nor bem Estabele.c er no Ãl-·
-\!at:á d·~ _d ~z d;e Março d ~ mil seteceqtos nqventa e set.e, P? ~á qu.~ '? Y~~
pons_abJhdad~, e :a~··recacJfl.Q ãO . $ieste l;l.arpo . d~ F'~z~n?a i ~y, -~~v:1.1~r,v~}. · f?
subs!sta .n.a stmpllcJd-ade e çlare?~; tqu~ fu.I ~ep1,d9 ~<1gjs!_at, , .~e a\~.~
JHJallcada; Der.<Vgando por ta_ntÇ> p·refer;fdo Alv.ar~ t:a;p <) rte; e.m q.u41 ol:jri:ga os Tend~iros a. vender. o Papel ~eljado pelo muido, eyjtango-lpe~ d~es
le· modq o tde§emb,?J.ç9, . ~ qqe e_r,ã o ;.o9rigq_dÇ>s, -,~ ~~- que .lllui~~.S veze,s
·:. resultava, com dett;Irnen _ICrl dos Povos, a c.ontrav.e nçap dos mesmqs Teqdeiros, ·e a /f~ l(a d~sL~ Genero, di~HJ,a.tbente l),ljC!iSSa,rio par.a à va~li'cf~de
· das NegqciGlçõe-s escritas. Pelq ~ue perteqce a ~isboa, se ·~s.té}belecêr~o
Depositas parciaes nos diverso§ Bairrps,, ou J?~~ H;i,~tos; ~egpn~p·-a ·Divi-são. e loca_lid~de, qu~ ao In_te-pt!-ente d~,l-;t~qnin,a_~ , o. Presia~nte do ~e.ll
-Real Erarw, perleRce~1do ,1}1fllcjlme,n I~ aç>~ Depo§l(:;l,I'IOS p,aryJaes o pre,~n 1 p
.c onced;uo -no. sqbr.edit~ Alvará_ aos Ven.<),edo~;~ .. relo miud? ~ .ollgue s~ -: ~ti.
-tencl.eta, -tantQ em _Lisboa, como nas 1PJo 1pc1as) Algarv,>e ,1 eDomltilÇ>S
·
•
'<( !
-de D ltratuare I. lhas..
.
:. T
. •, !
·' :
XXXIY. O Pr~.s1dente do M\3\l fl..eal ~r~u; w \esHIJelec~r~á p forgecJ_:ment.o; ~-r~reQfldaç/ít>, , e- EçonoFlÚ§l Jdo ~~p.eJ,.~,el1;r d<t_, P.l1ió .ql!e, ·p~h ~~ce '
'aos llomJillO& •.d e Ultpjm.ar ~ I.l hªs, - 12.~a~ ~unta~ .~a. . R-~.z~q~a, dHiguádq)hes nesta materi~ a Reg ulação,. que, JulgClr, convenjente (\O Meu' .Real
" .Serv-i<Eo, _e á ?omq1odidade do~ Póvo_,s_ _, da~cJ§~ç>_bçf _
es.t'e obj,esto · a~s '~Of(~e•a.s ~ n.ece$sana~ ao ~nteng~pte sJ.,SlJ.E\flP'}~tJçaq .i
~ · . _. . - ·- ·- ~
:· .XXXV,. F:~ e I por 0.~!n ..Qe.çl~rflr ,~ g ue ta9lo..;, os b ieyos1 t1r}os .?e~!lefi,
-~o mo os. Parcme_
s deste .R ~un9~ qa_, ~mha ~ea) .E a?~.nd~, .fiGa,ra~ g?z,apd~,
em qu9-nf.o .nelle - ~~ .(;l,mRr?g.a.o, ·dos q1esmos Pn ytlegJps q<;>nceu1çlos ~o
-Oontra·to do Tabaco.
•
_
_
· - '
• :X.XXiVI. Tendo- CoqsipeJação . ~o ,gue Ordeqa 1 ~ - Artigo d~zà!to do
:Alvará ,d.e d.ell df3 .1\crar~Q .de 111il $et~c.entos. nqv.~pta e. sete, _e ao q·ífa·n.~o
. -a'EfU~~.Ha 'Di.sposição ')1e .fl!-:voravel aos Póvo~: Sô6 ve_ryido Oraeó,ár: ~ q~e
1
-a presenle -~~gisl.i>~ão, pelo gu~ P.ert ~nc_e á qulli~ad~.. de 1t.odas
Ne_1 2
.
.)
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~·ocíações, Títulos, e Documen'tos escritos, princqJle a·•lttl' o seu vigor;·

e effeito quinze dias d'epois de se annunciar a ,Vencla, e prompLo• L~!V-
necimento do Papel Sellado, po.r; meio de .Edítaes, que serão Hfiixadus
em -todas as Terras Cabeças de Comarca, e naquellas, em que exlítil· Aud'ilorio e Fow Civil, ou Ecclesiastíco, re~'istarido-se similhanles
Editaes ' nos Livros das competentes Camaras 1 para que a todo o· tem. po conste legaln:ien~e o termo da execução do presente Alvará: Os mencionados Edilaes se rã? .a~thorizados, nes•te Reino e' Algarve 1 pelo I utendente, e nos Domimos do Ultramar e Ilhas, pelas . Juntas -da ·Fa:-:
zenda.
· '
. XX:XVII. Todas ~s ve.zes que, depois do termo da execução do pre- .
sente Alvará, em · alg~m'as das Terras de A udít~rio, tanto nes-te Reino
e Algarve, , como nas Ilhas e Domínios de Ultramar, acontec"e r por a·l,·.g·um incidente ou ornmissã'o," a falta de Papel Sellado, poderá esdever.;
se válidamenté todo e qualquer Documento e Titulo em Papel não ,sei.:.
lado, declara.ndo na frente delle hum Escrivão, ou Tabelliãu do Dis·
tricto, . que não existia no 1hesmo O.i'stricto Papel Se! lado com Taxa.
compe,tente, e. que a Par~e interessada paga a importancia ·do SeiL1;
que lhe devia pertencer, segundo · a Lei; e o Ministro Tet;rilorial, ' :pubricandó. sirililhan.te D0cuthento, m:1.ndará pôr em deposito a quantia,
<]Ue na fórma dita pertencer á Minha Real Fazenda, parti,cipando-0 '1&- •
go á Authoridade encarregada do Fornecimento e Arrecadaç<'io do Papel Se'lladd,'. relativo ao mesmo Districto, e representando isto my~1mo
ao Presidente do ~eu Real Erario, para 'elle occorrer a qua1guer om.i.s-·
são, qtle'·se verifique .<la par,te clps Encarregados deste Ramo 'de Fazen" ·
da; dándo • as ·providencias, que julgar justas: · o que t.u;do· as~im Ordeno, para que de nenhum modo a éornm'i nação· de nu1lit1ade, gue Hei
por bem Estabelecer, passa recahir em d•a mno • dbs MeÍJs Vassall.os,
guando pão' exista contravenção ao que :Tenho. Legislado no pnesenle
Alvará.
·
·
·' '1
.,
XXXVIII. Hei por de.rogado o ipvará de dez de Março de ·m·l s~
.tecentos nóventa · e sete em todos os Artigos, ·que são contrarias, e diversos do presente Alvará, como se delles hzesse expressa mençã0\ e ,
Ordeno, que este j\lvará se observr como nelle se conlém, remeltr:f;do•se Ex em pla,res a todos os A udito·r ios;· ci que deve exeé111tar neste , R·e ino e 'Algafve o fntenden.Le ;· e nos Me'
1 .ús Domi!lios de· Nltranr~r .e . Ilhas, .
.observarão d mesmo as Júnt!as da Fa zenda, ficando os Escrivãe . das.Ga,.. \
mar as obrig_~dos , a cçmser.vallp, .não ~ó · registado, mas tam bem o Exern. plaJ.' · i~~r..,ess:o; ·~, dés't~ ,~eve~ se td!:llará conheci me rito em o_s A1~\os ~a
Corre1çaó': ·O que ali'Sim Ordeno, P<\ra q;ue a p·resçnte I1egdsJaça-o seJa
. c-lara, e conslant'é meiúe ébrihecjl:Ja aós Meus Fiéis Vassallos,; '. nar-a q~;~ré
(l • j;, r<J e T''llu Jos''t nao
~
~
' ~ ' d .'
,-, • , .\ ' ·
as suas N egoclaçoes,
clb nten h ao
nu JJ tua
e.
t\1
·' ' Pelo· que: 1.VIiin·dó âo ' Pre~idehte do l\lleu Real Er~rj,o; . lVI!i!Ílla '~o ,
Pesembargo do P~ço; R.eg'edor ·da Ca1sa ·da Supplicaçã.o ; Conselh0s ife
Minha .Real Fazenda, er d,o U,It-raina.í:.; Real ·Junta qo .Commer,cio\ Agi·icultura, Fabricas, e Navegação de~tes ·Reinos
seus f)ominios; Vi·ce-Rei e . Capitã-o General He Mar e lif e.rra do Estado db Brazíl~ ·~) mais .
ç-overnado~es, e Cnpitães Generaes das outras Capitanias; ·e bem ássim n todos os Tribunaes, Magistrados,: 'é Pessoâs, a quern o conhecir~ento deste Alyará pertencer, que o dun1prão, gúardem, .e fàção .in- ~iolave'l:nen1 te . ~~mprir e p-uardar.tão int~iratilente, t como · ne~le se con- .
lém.. ; nao obstatHe quaesque;- Le1s·~ l RegH~entos, J' ou Ordens .em · eonI

I
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trario, que Hei por bem Derogar para este e ffe'ito sómente, ' ficando
;diás ·sempre em seu vi gor. E ao Doutor José Alberto Leitão,· 9-o Meu
Conselho; . De:sernbargador do Paço, e Ohanceller Mór destes Reinos,.
Orderio, que o faça publicar na Chancellaria, registrando-se em todos os'
lugares, ?ode se ,costumão regis~rar similh~ ~tes Alvarás, e lançando-se
este Orig1nal 'no Meu· Real ArchJvo da Torre do Tombo. Dado no Palacio ·de Queluz em 27 de Abril de 1802. ('l) =Com a Assignatura
.
:
do Prjncipe Regente, e a dn Ministro.
' l
'
Re.qist ~ na Secret. de Estq,do dos Negocias da Fazenda ·a .
fol. 3 2 do Liv. 1: das Cartas, e Alvarás, · e1 impr.

na Impressão Regia.
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·
(1) Vid. 9 Dec. de ~ õ de Agosto, e Edit;1es de 1 ~e Outubro, e de 13 de No..
vembro 'deste auuo; e o AI v. de 2~ de 1anéiro, e Dec.,'il_e .u de JullbO de 1&04 ~
.
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Eu,o..)~Rir~OI:RE 'REGENTE- Faço

~ '
1

sab~r

Alv~rá

ao,s qu: este
vitem~ Que, Ha.vendo Eu por outr'o Alvará de sete de Ma,1,1ço de mil vito.centos e hum, para occorrer ás .11rgeri!Les Oespezail do Estado, !:!X·igido
do amor, e lealdade dos Meus Fieis Vassallos, como o meio menus gravoso e\.m:&is C(!Jtltp.a rver.cCJm a ·pignidade da .Minha. Re~l Coroa, hum
volun.tmio . En.r-pJ·est.imo, de doie Milhões de Cruzo:dos., incluindo-lhe huma Loteria Real de dois Milhões .para ter o seu d~.vido effeilo,. logo
que se ·achasse completo o mesmo Erilprestimo: E 'Querendo em desempenho da Minha Real Palav·ra, e em comml!m beneficio dos Accionistas,
que · tão_louvavelmente tem concorrido, e Confio continuarão a concorT€r pata este Objeclo de geral utilidade, accelerar, e fixar a época da
Extracção da. mesma Loteria . Sou Servido ao dito respeito 9rdenai.· o
seguinte:
·
Pr·imeiro. Que e recebimento do Novo Ernprestimo, aberto no Meu
Real Erario em virtude do mencionado Alvará, se considere f~ chaclo
no fim . do presente anno, para haver de se separar da Loteria, que dellc faz parte; ainda que a subscripç~o dos doze lVlilhões esteja nesse tempo por completar.
Segundo. Que dos quarenta mi l Bilhetes, de que se coQJpÕe a Lo~
teria, os que ficaren1 por emittir no primeiro de Janeiro de mil oitocentos e lres, se mandem vender irnmediatamente, ou se dem em pagamento, se voluntariamente alguem os quizer receber; Authorizando o
Presidente do Meu Real ErarLo a obrar nesta ma leria, como for mais .
conveniente á M~nha Real Fazenda.
'
Terceiro, Que no dia prefixo, e impreteri.vel de .sete de Mar1ço do
dito anou de mil oitocentos e tres se dê pnncipio, e continue sem 'nterrupç<io alguma,. na Junta estabeleci dada par'a o Pagamento dos Juro~ dos
Heaes Emprestimos, á Extracção
sobred·ita Loteria, por mei de
Sessões Públicas, e com todas as fpfmalidades , praticadas nas Loter~as
ela Santa Ca~a da Misericordia: proeedendo ·se successivamente, e com
as mesmas formalidades á entrega dos Pre1uios, annunc iados no referido Alvará; e dando-se as providencias convenÍt>ntes, para qu a extracção desta Loteria não ponha obslacu lo, ou de ionga ao Wagarri nto dos
Juros, que Mando se continue sempre, sem a merrur alteração, ou demora.
Pelo que: IVbndo no Presidente do Meu Real Ernrio, e a todos
os Tribunaes, Magistrados,- e Pessoas, a quem o c·onhecimenl deste
Alvará pe.rlencer, o C\lmprão, e guardem, f<tção cumprir, e guardar
t<io inviolavelmente, como nelte se contém, sem dúvida,- uu embaraço
algum, qualquer que elle seja. E f\O Lt·outor José Alberto LeiUto, do
l v1eu Conselho, e Chanceller l.V,lór de;stes Reinos, OrJeno o faça publi~
car ~a Ch;~ncellai.a ;, registando·SB· er toJos os lugares, em· qu~ ~e costumao reg1star si!mlhantes Alvarás, e guardando-se o seu Ongmal no
.l\1eu Real Archivo da Tõne do Tombo. Dado no P<llacio deQueluz em
28 de Abril -de 180-2. =Com assi g natura do Príncipe Regente, e do.
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Eu.

o PRIN!:HP~ REGENTE F~ço .saber aos qu'e este 1\.lvar~ virem: Q.ue sendo a's Pesca·rias 1 un1 dos tilais importantés ramos da ln'dustria Nnçional, . e·tfJ.l i"ãzão tios t:duilos indivíduos, que A~llas se occupão,
~ clqs muitos mais,- !à- quem procurão huma subsistencia commoda, fo.,.
rão por tanto settipré consiclerádas ' pelü's 'Senhorés Re~s Meus Pred-ecbs, scires~ co1~1o hu.tlll •objécto m'liilo dig·'not da su'à 1Rêlil l At:tenção;, ~and-q para o ' ~eu augrr1en_to as ·ptovicle'ncia-S •mais· opp.ortu1nas, e lu_rni'nosa's, •pelas
quaes se veio à conseguir, n~o só o abasteciment-o· d'o .R eino, ·mas hum
cunsideravel suped}uo, qlile se extrahia ·com gn1n'd e vantageln da Navegmção N a~ci0nal, que assi m sel habili lo!J para; as ·glori'osas descuberta~,
que, fizerao o Nome Portu.guez ·famoso •em lodo o Mundo: E porque mut-:
tàs 'âaqm:d las provide!Jcias se· tem ' posto em esquecimento com grande
prejuizGI' cla Cau:za Pública, , e oütrüs nãó 1produzem ·agora os effeitos, _que
se •Ü v~râtÍ> ~m vista, ' <iJ. uando· fot·ão -ord.t::nadás;- r;querendo Animar; Proteger huma lndustriã tão profic1il _a · aos meus fieis, Va~sallos: Sou Serv:ido
Ordenar o ~egMinte •. ,. " ''· ~- r l "
·~. ' "'
r
•
-<. 1 • Séi.à livre' ,a todos pescar no al~o Mar, e ·suas Castas, indepen- ~
de'n'te Ide qúalquer hcen<;a; e sõ serão os Mestrês das embarcações obri- .
gâdos-, até o íim ' de Feverêi1•ó de 'c ada. h'um anno, a entregar pe,rante
os J u~zes d? S"eu Térritorià 5 ou Bairro hum a' d.e clátação da CJ.tJali!fade da ·
, SU1.l embarcaç@€>:; Fedes de que tisão; ~ - numero das pessqas da sua Comphanhja-;t os Jtâzes as envi·arã~ a~ Pro vedor da-Comarca; e'sendo das Villas situadas na margem . dó ·'iféjo, Du -desta' Oiqade e ~er.(lln, 'serão e.n..:
treg·ue"B a(i)\: Adm~njs{radl'e.~; "ua ·F:azenda 'da's M e zas dao~ arrecadâ~ão, e des::- ·
·• pàcho ·d:a nAifandegá:" das SÉde JGasas~· .' para-'·p~'l6s 1 ditos Ministros s·erem
l'e'n:J.et,oid\a s ·a9 <Cbuse-lhe-iro dê j Etadó 1Presidente :do 'Real Erario; co.J;Il'
huuú~ ii.Iformaçã.o dh estad'c:J ·das me's iias ·Pescàí:ias; e dos meios, qúe po- '·
dénão-.. conoorre_r • pa-ra· sua ma·Íór ' Vâ.ilta'gem ; pa·ra ·Eu Mardar o que for ·
'·
', ·
· , ,..
_
mlais ·ét>'OV€loiente.
'
' Par~ maior •bene)ficio dos . Pescadores: Hei por bem. isentar de Di-:.
r~itos o que ·for necessario para a ·constr,àeç·ão 1 dos barcos de pescar no·
alr~o Mar, sendo! elles. dos que ·.se' l denom iriãol ~alões•; Ra -ca§l, Lqnchas
di:>. 1A.lt0,- .Cahiques; e no :casól cl'~ ' séf i)ropóreru1 af.gnm~s .'p'ês~bfis; uu s'"o'c;i:edad~s : a·! ndvas, .c a desp€ô'cJ'ios~í3 ~ empr~z-ás~ ..! q'tié proinettãõ nda've'l augmento de Pescaria, o Conselho~ da Fazenda M .e con~ultará a ·1ret'fibdi-:
Ção, qu@ ·merecerri tão 'lo'uva.vél·s tehta tivas.
t ·'•!l~>fl · '
• l <1! ,
.~
Não · sendo me110s ·in'teressante a abúnd1t ncia l de ·Pei:xe salgado,
. Mand·o, ·queJ pertendendo os PescadóFes conduZ.i f' sal parà o<;Jnefic'iàre~
np mar as' suas Pescarias, se ·lhés dê livre de~ Dire'itos(,O 'qire 1pre'ciso
.c:OI"'• ~ ' "~ l '-: '
· ·~ ·
_;
.,
,,
·t' ·' ...,. 1 tl•il I u'~oq<•l 1
·•
J(
1
'Pelos Navios da Mi-nhá Rea.I .'A'tmacla 's erá cli\d~ tol!la a ' rí~·c'essâria
a$sistencia · pa_ra segurança d~s -·'Pescadores cdbCràl os Corsarids' · as. 'p~~~
tencias inimigas ,;1 e lílas oceasiões occorrentes· se darã'o 'as Ordens prec1- '
sas·, para qwe se destinem e,mbarcações ' proprocidna'das áquel!e serviço.
1
E porque: es tas· providemíias se to"rnarião jnu leis, senão se obstas,se effiêazmeute ao perjuizo, que fazem c:i creação do peixe differentes
f)Ualidades de redes nestes ultimos tempos introâuzi<.las; e que sendó pot;essa razão 11rol1i'bidas ern todos os 'Estados Civilizados,_ se não dev;erião
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ter permittido, Ordeno, que nos rios de Lisboa, e Setu bal se não f:lça
uso das chamntlas Tarrafas, Bugigangas, Chichorros, .M ugeiras,, Tartaranhas, (1) ou outras que arrastem, seja para se colherem no mar,
sejas nas praias; e a mesma prohibiçào terá lugar em dis .tanci~ de cinco
le•ruas tlas bocas dos ditos dois rios.
, -·
;:-,
E:xceptuo desta geral prohibição as chamada$ Art~s, que se achão
estabelecidas no sitio da Costa da 'fraf.';lria, visto. s<f> eerl} ~J i as se poder,
na maior ríarte do anno, colher
Sardiljlha, que se faz precisa para a
pesca do anzol, a mais producti va de todas; bem e·ntendido, que a rna]ha das ditas ·redes não poderá ter menqs de seis linhas de largo, e p:ii
ra a reforma da que for mais apertada, Çoncedo quatro mezes; nos mais
~i tios terá lugar a prohibição, visto não se verificarem as 1:azões, que as
fazem t.ulerar na Costa.
Âltepqendo a _que as Víllas situadas nas marge·n s do ,Téjo tem
abraçado o ruinoso methodo das Tarlaranhê!S, e que sem 'hum maior prazo se verião os seus moraqores r~duziJos a nli.seria, NJando, que a prollibição das ditas redes principie a ler l~gal." no fim de Junho de mil oi-'
tocentos e quatro; bem entendido,. qpe a malha dellas . se refur.m,ªrá enl
sei~ mezes, para que no sa.cco não po!lsa ser menos de pollegada .e
p1e1a.
,
E porque estes Pes~adore~; assim beneficiad<!S,
devem .reco..
nhecer obrigados a retribuírem ao Publi'c o o frav.or, qY.e. ~e l:hes. concede c,om p~ejuiz.o, do .mesmo. P~bli,co, Mando~ gue tQ:dO& JQS da-& referida~
embarcaç.Ões, a qu.em temporariamente &e conceJe O USP, d.e tp,«;tS reues~
contribuão· 'com quatrocentos réis annua~s; ~e·ado' , ma1ior~ cl'e' clu,zesete·
annqs, ou com duzent0s réis, sendo menores; e , a qobré\0'.<(». U,es!:_a, impo-.
sição s;e (ará pela Meza do ~eséado ~m. doi~ ~élflt~stres.,..seriJ.o r.esf}ons:ár
v eis por eUa os Mestres de cada hum dos barcos. ·
'
•,
.
O próducto será la~çndp · ern .rece'ita sa f>.Ç~.taJa; por eHe,; eJ, nilQ
~astando, pela Minha Real Fazepda se dará; huma gratificaç]i_o de cefilo
e .sinco€nta mil réis por cada hnm C~hiq.ue, Rasca, 1 ou Calão,. ~ue s.a
construir nas ditas Villàs, ou Julgadq!'!~ . do Terhlo, não exceJeri.dó e· nu-'
mero de dez em cad,a a.nno; e. as, ewhélrcações,. assi.m gTati6cadas,)JàQ.
poderão ser vendidas para fóra da~ ditas Vi !l as, e Julg-ados·, penct cl,~
se fa,zer· .restituir a menciolilada gr~tifi·çação~· pela qual .será responsavel,
· , • t•·ll''
~~$irn Q vendedo.r, , cop~o. Q ,~omp.rador. .
.r
• 1
Para mais al)irna·r estas construcções; Man~lo, ql!le os di·tQs Olllirços não r.o~~ã9 .penhor~r-se. por quaf.sq,u~l· ui.v.ida,s,, 1:1inda se_ndo1 da Mi-,
J)ha l{eal. Fáz,é nda; e só e1xceptuo as qu~ provierem da ·oonstruc~ã,o 1dos:
tnes.mo§ barcos. • ,
.
. .. . 1
,
,
, ,. ,
. 1
1
.
Os determinados premios serão 0)andad0's satisfazer por despu-;
c'bos ~o Conselheiro de Estado, Presidente d.o Real Erarjo, e neije Meu
Lug~r-)'ene_nte., , prec,edend,o as informações, que julgar p.reois, s; , íg~al-.
mente ·. fad ;e{' pedir os instruc;ções necessari1.ls, Q , conv~nienles a obltev::;e o proposto fim de se introduzir o nso das ditas embarcações nas me·n1-t
c;ionaqa.s Vil;la,s,, e Termo desta Cida9e.
·
·
ífo,dos .os · Mesl.r~s das e-rnbarsaçõe,s, . que usa1•em clas ditas prohi-l~idas. red_erS, , e ig:ualmenr.e , os que se servirem das que h~mporariamente
se permilll':m, e n?io tiverem fei,to as declaraf;ões orden1ldas, .incórrerf(o .
1
l]a p.e nade .dez mi l réis, e lhes ' serão queimadas as redes, applicando-se
metade da condemnq.çã.o para o .denunciante, e oulra metade p:Ha as
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despeias do Col'.lsel1h0; .·e n@, caso , de teí-neiJe.ncla, se• dob,ta.rá a pena
tH~·cuniaria, · ,e serão prezms. J~Ot> v.inle dias.. ~ .
. Os Minisli'os dos Bainws, em que bouv0r embatcações . de pe~car,
e os das · Vill~s da Cé!,maf·oa dq Se tuba!, Jilerguntarãp 'n a dt;!~assa de .labeiro pelos infraetores; ~ pronunoiados que s~jã0, GS proce,ssàrão breve,
e sut!'lmarÍMilileh•l!e•, dando appella>ç'ào para a Re.la<;ão d.o di~t·ricto.
' ·E este se .o.bs~rvará, . setiJJJ_«etnbargo de CJUaesquer· Leis eoo contra-:
I;Ío, que Revogo para este effeit.o sómente; fi'caodo no ,n1ais e.m ~eu· vi,-:
·g or, se1·n e'm,ba:rgo da Ordenaçftcr do Liuo ·segundo, 'fi~u.l,o . quactrage~i
mo quart0 e1n coauraFió. 1 :• .~ '
·
•.t
.
~ 'l " ,
,
Pelo quê: _ Mandp ái Me.,a do Uesàmbargo &o Paçp; J?resjdent~
do Meu Real Era•ri?; ·Hegeddr· ~a ' Casa d·~ S:Upplic.a~i1.0; Cp_ns':lhps · q~
l\1ihha R ea1 .Fttze·nda, e do )Ultramar ~ · Meza: d•a GoFJsci~ppiª~J e. Qrd.~oª-;
Senado' da . Catilara; ' Real Jun.ta '·.dq Commercio, .Ag·ric'ultilr;!, Fi!briGQ.s,
· e Navegação ~este·s R einps, e serrs D0mjniosl; e b.em as:;i.rn tq.d,Q;s p~
Desemb~rgad•o·r~s; ~~<ilr'regedo!lé$, • Jui~·eS, Justiças, ~~ rn~:~is r~.s.~qal) ,c).,e
.Nf·eu<S Re·inos~ · e Sen+1or.i.0s,' lifl!le assim ·o .c~mprão, gu3rd!=Jm, 1 ~ faç~o in ~
teiramen~e cumprir, e guardar, sem dúvida~ . ou emb~rg.o : atgP.r,;rr. E $qij
Servido, que este •A!Ivará \'alha ,como ,Catrta, ainà.a ,q ,lJ.~ Q~O pq.~s.~ pel.a.
(:ei'laaoellariq, -Sellíl~ . em'bargo·• d.a!'.Or.d~~ZFl,açã:o LiNf.<'>• s,egtLndQ, Titqlg trig~'"'
s~mb nono em :contra.rio, po@to;_~u:e l\ p seu· effeit.o. h,a~,a de .d .~J_ar rn~i~ d~
~ur.n; e :ml.!li!os L~HJ!fJ.li)S; e ·a Or•i.g,i·roal se·rá g-uar~ad.o J'ílO Real l).rc,l i;vo ,çl ~
To·rre do Tombo_. . DaflliG:Ifil'0 Balaçi.m d'thQ,I!l.elu.z ~ .a.Q::J 3 de Mí-i.io, ~e l~~o.~. =77
CQm a: A&signiiÍ!'u'ltia: ·db ' ~rii•nei _pe. Regente, e a Jdo JYii.oislJo~
·
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~"Ser·vido pei'tn·itttir~ 'q~1e os.ifue~er.ros fabricados .em F..ranç.a lsl;d:i\9 ad.i'
milfi-dos a 'despaoho ·n·as Alfandega•s deste Rúno, •p.aganqo ,os Direito$
e.s ta•bélecidos de entftiàda •pela• av•alli,ação, a que ' logo se procederá 11_il ~Pati- ·
·ta, 'segundo e valmr actwaLdq fllesrno .g;en.ero. O ;Conselrho d,a~-Eaz~;,nà1a Q
tenha assim en~endid01, .e· o Lfaç'<l ..:eXieCl:lti'ar ·com os Despaehos e ; Orden~
necessaria-s; ·n1ãe'.dbstãhte q·tlaesquer Le1is, . eu r.li:hsp0sições .em contrario,• .
IJa)acio de Queluz em 8 de .Ma.io .à_~ 1.18-0·~-= .C.om a Rubríqa p~ Prin•
cipe Regente.
)'Rég1'st. 'no •C~nsélho da_·-~lj~~· 11_o .Liv. 5."
;j'ol.114.3.
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Dec. a

Eu

O PRINCIPE REGENTE Faço sabPr aos que este AJvàrd.rvi~
l'e1m : ' Que sencdo,;).M.e :pr.esendle:Lern )C@nstiJ.ta , çlo,'().qJ1$~dhp 1U.ltr,a!lJa.ri [lo .~
datmnos, :.:eqbnej .lilliws, "qíi J.e mes.u!([ã!!) ao _,E~ii~a!ilb',. da Jil.Je,rl!la.c(e ,jUigd!apa;.
que >Se Jt.e~ .anrog.a~.o , os "B~op,riet~rios ,c!l,~ ;ten&S'Il;e . ·~o,uca C9P.si{jetactà9, po~
iM e,us.oDo!Ull mos ~.1]1t1I'a.lNJarJ,.u0s 1
rmlJll'!l:d,.ar.,Q:Qtn§>JrJQ',J,.r •;VelLe~s :.E:P..§eJ1~..9.~ !,le
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fazer assucar, não· obstante ~s tar já disposto, na Provisã0 de t.res ue No-,
vembro de mil seiscentos oitenta e hum, a clistarrcia que d_eve hÇlv,ú .de
hum a outro engenho pelos motivos indicados',na <dita•Provisão ,: :: Sol! Ser.!
v ido excjtalla, ' para que. tenha sua in.tei'ra, \e ·cumprida ,execução em ,to,
do o Es tado do Braz.il, sem ·embargo :do que· posteri.orm.e,nÇé se or.d.e qoq
na Carta: Reg ia de seis de ~N0 vem~ro de núl , l!>,eis'cenLp~.,oilte~Jtâ t:l ·qu\q,tro.1
de que abusiv. a mént(:rse tem servido 'mi1Ít.tJs ,.,dqs ..dit tts'l\_op,riehrio~ para
infringir o effeito da menciiCJ n\lda P.rovisão._E para que"se; nã;o, t,orn& a ~d 1
terar h uma tão 1múf Providencia: Hei I0-0~11h!U!l ' ~G>rde~;.!<l'r,: 4 t':]ll.\'e,; daqui, em
diante se não construa de novo Engeno ~J'gum .nb, di~~a l:E\',~l;!d,o do, Bra:zil, sem ' proce.~lei:· li é~ nça tcfo ,G(!))V.ernador :d;;L Capitttnía, : e.m;,cujo districto se quizer c-odsJ n:tÜ~ o •Eng~nho, .o . ~luaL a r não coho~:;~-erá ,s,er.n. oHv,it.
os Confinantes-, e sem ' .as )_llrevia~ •infonriações, ~ ·e.Xta·~l)§s, ,q ue i qiJ!lli6rquem o ' bom diteito d~ cada -J~111tm daquelles, ,que a pedir. : 1t,E)lVJ 'rJnçlo ,Qu,:-,
trosinr, que todo o Engenho, rqueJ's e eoostruir 1 r e J~v"ar')tªr, Q~· TJ? '>rO,con.tra a fórn'1a estabelecida nesta M.iriha l~aLe•unal P-no.~idrnti9-', - s~ja.. q §·t:I!Q_;
li<clo· em qualquer·r es~ado em que • estJi<Y-€Ji~ ü r1~:go . qiue .for den,unç ~a.d.a ê- 1 S,I~·ll.
clandesti'tí'a; edi:fica~ão·'' ,,, ,• . 1···, •. n (1.
'J
1 •
·~),·,
·,
.
E este sei cu'l):lprirá tão inteiramentelÍ c@mo mi!le . s~ c:;ontér:n, sem
dúvida', otl embiugó.' alg .um. PeJ]g • q,l!le~IrMarado_.; ibM€l.rz~.L~o p~.;;~: mb~rg-o
do 'Pa<:o; I'\-ege'dól~ da Oasa ;da•JSHppliof:\~ãa ·j HC'ooselh0,s ,;d<\. M~nha Re<íil
Fazenda, é . ~lo' Ull•I:amar- 1; .Meza:::da :G0n.~dêincia 13 ::~·0tt'ílen ª ; J'i'.etnadp df.l.
Ga mára; Vice-Rei do Estadd .d.:O,·B.rbz·i·1; .;GOiv~e·nna~clo,I·es.,.d:uC~ pitães 1 Ge,
n.era:-s dos .M'eus •IDillrninios UltramÇl.rÍnos.,:ieJ ma(~s rl?,e~~-~Jll~:,rt ~x; ~u.~r~ q, cqnheciq~ento ~l-este Meu Alvará pertencer, que o cumprão, -e guardem,
e fação ínvi~lavelmenfie cumprir, ·e~ glitnrdarr, "coll'l.P . h~~~é ~ e contém, sem
1
. dúvida ,' einbargo; ·0Y inte;r pretaçâo''. alguma ,; qual'q·Ú~r que seja; e não
ohsranle quaesquer Leis, RegimeJ1Jtos, ou · .Ordeo~ ~IJ) conlrarios, porque todas, e todos Hei por derogados, como sé de todos, e caJa hum
1
delles fizesse especial , e expressa rnenção, sem embargo das Ordenações em contrario, que tambem dep)go para este effeito sómenle~· cando a!iás sempre em seu vigor. E Mando ao Doutor José Alberto eitão
do l\~.eu Conselho, e C_hanceller Mór de.stes ·Rein?s, e S,en?orios 1 faç.a
publ10ar 'níà:·Ühlooceliana, ·e delle . s.e . e·o~n!lr·ãG .·cÓpià~~ ; ~,0s f ~1bunaes, .MJnistrõs, e Pessoa~ que o ·dévern ;ej;ee~J<>!t',• ;~ ~e 1:e:gistará1' {Hils Livrqs\ <).o
Desem,bargb do Paço, nos• ,<do Gor.rseJ~fuo•; ;UitnamarÚ,JO; ·~ nes da ·Ça~a . ~a
S upplicação,' nos da~ Rel'aç·ões I do- Por.lQ, r.B.ahi.a, ~ xRio de ~ ~qneiro, · ~
:nas mais partes onde simiJhantes! se• co.st11inão r.§lg·i~t;jt·., 1 Jar,Jçan.a~:-.se este
.. proprio n.a. Worre do Tombó; Daclo emJ pls~.oa a)J ~ 1 de;Maio P,e i80,2 . =:=
Com a Assignatura. do 1 Principq ~t:i ge.nt@..~.:l :'.t p ,1, , _ ,.,
·1 ~

ve1·;.

.

,

. R é_qist. afol. nf21l.
do rLi'l1. "5o· de-'Ojfidos de Seé._rer- ~
t~ria do_ Cons, Ultra~narino, e . irn.pr'e§~'o ~a J.mpres- \
$ao Regza,
~
*--l(;<:<,: :n11:--lli

itu 'a!.Ue
~· ~~INQi~-~ ~ ~E~ENTE ~~aço ~~a;Ther. ~os ', cj~e: '~s-te Alva1~á.

virem l
ern Oónsulla· dp Gónselhq ·cle '!tVhnha ~~~eah• Farz~ncha Me foi p.ne·sen te ·: Qu.e havendo te.x pedido ond·e:m · ao P.rpve8ot· da' Comarca ·de , Viaqna pará fazer aFrecada~~~ 'a ·b'~m de, Mlinha Fazenda .a 'Ten;a do. Oonselho
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da .di ta Vi l la, e· remettella ao, Meu Rea l Erario bom as mais Tercas J a
Comarca, por haver cessado a isenção, e privilegio, pelo qual a ;·eferida Villa guzava do beneficio de· nii'o ·p'agar:.Terça, em razão de senão vt' rificarem aetualrilente os motivos, e fundamentos porque esta Graça fôra concedida~ como Fui Servido determinar pela M~nha Real Resoluc( àO
de dlé z~r-~~>vé de 8eu:ím· rur~ '~i 1 e -rí1i;1r oi'h><ie~-tdsl, ' 'l•àtUad~• é-Uí 0onsu41~i cl'ó cl'i ~
to Oonselhor: r~e to.ppl:liera ·á ·exeeu•ç ãb lila re·rérldi:i (;)1·êl~rnj a Gam?H;u da
dita Villa ped1inril@. v.isUI '1.: e .que duví.cla>rídci d1ProvchioY e(l'r'ici:!d lkq aggravára a Camara para a Re~laÇà«?'; ·e> €áls(ll 'clo Porto, ,que deste Recurs•J tomára conhecimento, e m.a mlára conceder, e por outro posterior Ag-~
gravo, orde,nára, que ~~ mesma vista fosse suspemjva da execução "tl'li
· P~wv•,ls;,'lo ; :-Reípnef:\el'lfalrudcr-i.\1>e oedi lõ ~fti~~:~n'ã lua.-. i.rrubitipêlteai'é'ira:, (l'otn ·qb e
a ldita'•Relaçã@ .se ;ar-r.bgáPa o •eooHedrnerltd J daqu:~Ués .Agl-avos; .J tiGJ qu·al
era . i!lte[tamen,te~ wstrànhá a ,.su<h.Ju.rislilicção;. assih ~r pel~· objl3étq, por ·sett
d•e n.Fnz.e'nua Rea'l admiqisü:ada· .p.e la ...oo.r:üa;, ttortlb piDir ser ~ · ·· PPt1visã'ci
eWJj@:n!ila:·do. mesmo ·'f..ribu·n·ab, € ' 111ào ''há:.v,er ' fÍât'{ueíiJá ,.~flvela·ção ··l?rocurrádot'
Ela Minha. Falzenda,. ·qu~ 'fiscali-zasse' os•,inte.rlessesY'cl·e·l la: E rêque e'hti0Me' ttl-timamente lfosse Etl Senidb· d-et assi.m o M11ndar .Oeclara'i'; e Sanccion-ar lpatra fixar nesta,- m~tea'ia h.uinarregra, e ·Jiuisp11udenei.a; , certa, e
hlNarila•v.el, e t'l ue t removesse, todas' as . di ve1•sas int~Jipr.etnções, · e ' dú;vi<Ja·s.•
He h poi" Hem D:e.terrlllàlna'r~ .< qllle a.'léei ·de vi~ te · e :rlnis de Dezembr.o de
m,iJ.isehi!.eentos s·~ssenta · e . purn · TiL ;t,o §.. 1. 0 ·, t'e-oha: iafeirá obs·ervanc-í ~
em t@cl>a a suá. gE>lmeraiijdade., seni ·inter.pretação~ · 0'\!1' fêstri·cção) álgoma~ .
J>:lllr~: qtíie ém ftodo O .Caso., em. que d'Írecta~ OUI indite~-tame.nte, OU a•in(i it<
imcid~1Mem:ente·. s~ trate dfe arrecacla1çfi<il de M1inh:a Renl Faz·eiida, co.lfi;
me~btil::la a-o Coi~s,el•bo •.desta, e ás "~suas. 'ditfe11erites• RepartiÇões, nãO··pos,;.
sãq· conhec:er ' as .{Relaç@es,.··Tribum1aes, ou outros M~tgis·N·ad@s .de qmü-q,•~n~r graduação, qYe sejão destes Meus ·Reinds,< ne.m aindá ae quaes~
qilll!er . ~eçursos i•l!Ílerp0stost sobre· esteS' objeetos: Dedalrand<Y ~rtúne·~, e
al9us·ivá: tmla a. in-terp11etação,. e prática· em· co·llltrario;-' cornO' d:ia•mentral' ~o'1 r- dena·~oes 1donR e~·no'
· · e'· d.a F a1zen da,1 e . aos R·eglm<en., ·
mente opJposta as
Ms,,,e· ~eis porque 1esta .cle~e, ser adlíl1<inistrada, e arr.e·ca<IDad•a ! ...
·1 •• Pel@( que: MaF1clr0 .á . M·eza do Desembargo do Paço; . Fresi-de·n tê
do,. M(fu. J,t eal ·Erario ;>. <Jolllselhos da 'M inb·â Real Fazenda ,1 Ultramar-;
·Rege.clor da Casa da Sup:plioação; e aós mais<Tribu1naes; Ministrós, e
Juíl·g:adores, a .quem :o· ,conhecimento· deste hajlde pertencer, Ol currijilFão, ·e guardem, e faç·ã o .cumpri-u,, e guardar tão , intei·ramen:tei, colmC~~
nelle ·s e contém ; seru dú.vid1a,. ou emh>argo ·alguni. E ao Doutor José AI.;
her(o Leitão,. do. Meu Conselho, Desemb.argador. do Paço, e- Chance1lerMór destes Reinos o faça publicar na ChanceJJari'a, e. registar nos Li·vros della a que tocar, enviando-se ó Original para a Torre do Tombo.
Dado: [i]O-' Palac·iô · de Qu.elu'!l: em · 2.0 de Maio de 1802·. (l)=Com a Assignatura do Príncipe Reg·ente.
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0 Doutor ,Antonio , BeoVreouto 1Jorg·e, Desernbarg.auor dos )Ag-gravos

Casa da Supplioac;ãq, .Juiz dos Falidos, e .Aumi.nisLradot da fi'azen. da das Mezas dé\ ,Arrecadação, ej Despacho ~.da Alfan.dega das
' 1 Sete Casa;;, &é. ,; · ;·,1
~' 1,1'1
..... l ~'

aço, sab.er, que
F
Conductores de

I

I

ll

.l

d~

"'

constando-me o abuso, que és~ão pnaticando alguns
Vinho~, extrahidos._ ·dos . lug-ares do Termo da Y.illa de
Almada p~ua est:a Cidade, acompanhando-se de Guias passadas ' pelos
Vinteneiros dos ditos Jug.a res, em contrario do que1disp.õ em as Leis que
regem, a Arrecaqação dos Direitos, !e Despach.o ·deste genem, na :r.espe ""
c.tiva Meza da Alfandega das Sete Casas, sem que sejão regist•a das' ell;l
Livros; qutlndo da mesma Meza ·annt,1alrnente se expedem para este re·gisto os .competentesLivros aos Escrivães das Sizas,donde exlra:hem relações que ·rt:meltem ,para se com bínarem, e confe-ri vem ns entradas ua
sobredita Meza; e sendo mui lo conveniente em lbenemcio da Rea_l FazeJn-:
da ex~inguir o dito, abus.o; e .que delle se não possa allegar. escusa ~ alg1U ..
rna com o pretexto de igoorancía; excitando a t· ol»servanoia àe todas •.as
ditas Leis,-e em especial a• disposição -do Alvará de dezoito de Nov.eoobro de mil .s etecentos .sessenta e cinco: Ordeno que por· este lDdital se
deGinre o §. I I. do dito Alvará,· pa·ra que dell:e todos seJão sabedÓres,
e o GUmprão, e ex~utem como nelle r se contém . .-=-§. II : Mando. que
todos os Vinhos, que S!=l ·bouverem d{,l transport:lrr de qtudquer lugar ·rles.te Reino para a Cidade de Lisboa e seu ~Termo; venhão acompanhados
com Guias passadas pelos Escrivães das Siz.as dos respeclivo~ 1\ugares
don~e sahirem, nas quaes se declare indefectiv)elmPn't'e o num~ro, \~ qualidade das .Yasilbas em que se tranporta, o nome do Conductor, .e o da
Pessoa a quêm se remetle, como lambem o cal'Ilinlio pdr onde de·v ·e~bran
sitar, deixando regi:stadas estas Gufils pa ra se remetter á Meza dos Vir1hc:s
por todo o mez de Janeiro de cada ~ um anno, h uma Rela<(ào circumsdnciada de todos os Vin hos que no apno antecedente tiverem 's ahido d0.s
respectivos lu gares para a di la Cidade e 1 Termo,= ~elo que ste sená
fi.xado nos l1:1gares públicos do Tern10 da Vil la , d' A !ma~ a, para chegar .
á noti cia de lodos a sua execuç'ão. ~isboa 21 de Maio de 1802. =Doutor AntO'flio Be nv en u~o )0;rge.
.
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lrrtpr'esso na Typogr:ajia
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Guarda
da Poliein de Lisboa,
. Tendo aflençiio ao bom 'serviço
pelo qual se tem conseguido a tran 9uill idade pública dest Çt Capital; e á
utilidaJe da ~1i_nha Rea l Fa:tenda , ~ vitando-se os maiore~ descaminhos
d.bs Reaes ÜJreil~s; e Dese.J_ando q ~e 0 n:e,smo bo.m Servu~o p~s sa cont inu a r-se com m~ús commou1dade, e sem mconvemente algum, mdepen-·
den le mente do auxilio d<JS oulrcs c~)l'pl)sl\1ililares :_ Hei nor.be~ ,a mpliar

1802
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a Plisposição' d'o D~_e·rêto d·e "dez de Dezelp~r@ do ariíio proximo passado,
Màndando fazelr ·J.1um augmenlo ·prov!sional ria 'refe_rida Guarda l~ ea l da
J>oJic ia, pela· fôrma -seguinte . 'Em cada Comfmrihia de Infanleria haver;l,
mais quin~e Praças, compr·ehendidos 'hu~ Sargento, ·_ hum Cabo de Esf)nadra; e hum Ailspessada; e em cada Compan'hia de Oaval!aria have'rá :tn~is seis Praças, comprehendido hum Cabo de Esquadra: E logo que
este augmento se verificar Mando que cesse inte iramente o referido auxilip (;ies Regin:~entos aquartelados na Corte, assim con1o a gratificação
on augmenlo de soldo, que po1· es·te respeito se lhes está dando. Ordeno outro sim,. que haja hum Alferes agg1:egado a cada h uma das Companhias do dito Corpo, vencendo sóme11~e ·o· soldo correspondente, segundo a tarifa do Exerci to. Haverá lambem hum Porta-Bandeüa para a Infanleria, com vencimento de trezentos e sessenta réis por dia; e . hum
J?,.tM: ~e (,ijst.P·fu.d;u~te ~p>,ana ·oa ·Ca,var!J•ariat, :cc?tri .v,enciment0 de trezeÓtGs e se-:
(e~n (a r,éis ;;I'\IOSJfq tlltae:SR(alérh .das Jfu:ncçõês, ranalogas .á~ dos. f ou lr<ils:· Cc!lrpos
Mil i larEJs.) (e r~ o .a ·s.~~~<~•~carg-a,l ~:i l!l'darem,, fu U•iiil ~ao S~cre'tar io ·do Cc~rpO,·
e ~o". o!:ltm [ ao, Quar,tel c•M.estre.•·J O ·Estado Ma~mr t será .àugmeúlado con1
h_um Gap.éJiã.o, qt.ie;;:,ven.c erá ,de)1solqo ·'d oze" ·rni_J: réis por mez ; . - co~i1 dois
- Ajudantes do Ql irui;g.ião· lVI{H') rque.Jerão de soldo duzerüos réis por ' dia ·.,
e com hum SeHtiiro , ·que ~erái <Je ·•soJpo oiten!Ja reist por dia. Ultimamen~
te . Mando ; iiqll~ Hum .d os Correg.edd res ou ,Juizes. d'o Crime· dos· Bairr.os,
qual Eu .fl'on ·servid.o lNomear, sÍJ:~:a deAudilQli ,d~, refe1-:ida Guarda Rea:l,
com o soldo de guinze •.mil réis pnr-' me.z; debai:x.od do reg ulamento particular, ·que ·tHei de 1Mandar.·dac .,.l•.par.a que , es lndi·v.ieluos, llJUe compõem
·~&te Corpo; •.s~jão :l mais. sever.<lj, ê :pr.ormptampnrte ,.castigados, ~ como1conv"e-m . á impor.ba[lcÍa H11o-Servi.ço, de ·que são . én.calri·ega-~os, ,·e á Discipl.i na, que no mesmo deve inviolaveJmen e 0h>ser~ar<:t~e.. l Á!s!~Ím o)\iando partiei.ptar. •..aq , Cbn~:e lf!.eirol, : M.inisJfrlo, , e Jl S.e.cnetacio-Jí.de ·Estado , âos: Negocias
da (hlerr.a, pa. ~a ~ r;>· e,xj";)h.u.tar1l pelai part~ Jq•ue t,Jth-ed o;e.a. ~ O.•Cúhselho de "Ch1~rr·a o ·;len,l)ª' ,;a.:s~ililll e.ntendiiJ.q-, ·e <faq~ , e~e.CJl'lia!ii,tr,.: l?a,Ja.c.JÍol de :Quelu)t
cm ··z6 _d,e ~aic~ > ~e ·J l:8:o,2.1 (1 1~ ~·Com , •.a RubrtÍ!éa iolo Prino·i,pe\ Regie•n te. ':
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I~EGENTE.

T~ndo Con~~d~ração

PRINCI.PE
Nosso · Senher
ao qué
por parte dos Mercadores da ,GJ-a>Sse da Misffticord]a llte foi representa ...
cio: e oecorreQqo Paternalmente.·á ·:grande d~sordem, e e0nslderavél prejuízo, ·.que tem feito ·a todos ·os ramos do Commercio destes Reinos, o
asqueaimento, e desuzo, em ~ que1': se achão ~ as Dis'posÍf(Ões do Capitulo
XVITI. da Pragmaüca de. 24 tle ·iMa'io de -IÚ'!'J, confirruadas, 'e declara-fias pelos Estatutos da. antiga• Junla do 'Cenimei'cio, e Alvará de ' 19 de
Novembro de 1"7'57 , Fó1 Servido M·andar excitar a indefe.ctiv.el observaneia:. das: .mesmas·· Disposiczões.:·- DeterniÍnilt)do,' l!_!ue se imponhão; ·as p~11as
deolaradas no mesmo CaJ~itó.Jo · X·VlJI.l a toda a pessoa ' hatura·l;'· Oil eS-7
tra.nge.ira, que ·,p assados ··trirata dias :contados ·da 'C!ala deste em dianbe,
s.e encó nlrar a vender, ou.f for denuqciadh; ; que vende pJhs ruas em
tendas volarii•e,&J lo,t.l pelas caz as , em cai~ás, •ou trôxas, ou de qt:I<alquer

. (1)

..

Vid. os DecreLos. de 12 de .outuhro e. ele 4 de rNov.e;:nbro de 181f:i.
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sorte, fazenda algu.ma p-roh.i h ida, ou ~e Lei ~ , req:le,Uendo-&e', 0s A u!~~s
Jc nrisão, e apprehenção das fazendas de Lei, ao p~sembargadur, J,utz
C01~~sei1vador dQI Con.Jmerci,o, e os das/azendas ,pr.oh~bid<\s, 1ao Dese.r:nba tl-f
,gador Super in tendente .GeraJ ~os Con t~abançlos.
.
"
E .Pa.ra que chegue á noticia de Jqdos., . se rn,a~d.oH #ff.ha~ p P·r:e.;
sen!e. Lisboa 31 de Maio de 1802. , Francisco Sqéú:es d.~ ' 'J\.ral!}o .StJv~ ~
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Eu O. PRINCIPE REGENTE uFa~~}'~'ab~r ~·os q~~ e~t~:Al.v,~f~·~~.~i
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força de Lei virem; Que exigincko o bem tdo Meudlea•l, ~el'lvi~o, que se
organize hum P'lano, ero ,que .se estabde·çãe as :r egTás, que ma.t.erav~l
met~ te .se de\(em ·observa·t; q l!lando se tr.a tarH.Ie conceJer 'B a:i.x.a ' aos ,Sml.l
dados da Br~gada :Real d~1 Marinha7 que ~po!r l\1.olestias., .ou .po.r 'qu.aes ~
fi!Uer .ou•tro.s moti~Vos estiverem· nas ' Cir·ou,FJs.tanc.ias ~e i não continuare,n1
· o éx(Ú·cicio das suas Praças: ·E reque:rendo . a ·e xacla Dísciplina . economica, mm.it'o necessari.a nos Corpos NJih\ares, que aqueHe Pla•no seja con
ce.bi;do em ma·neira taJ,, que da -suh JeJX:ecução ll'ezl!lltem a a c ti vt'€1-a de, e
energia, que 'cumpre. haver. no Serviço, e se Jiemov ào .ao llnesmo tempo
quaesque.r s.mmterfugi0s,, com qu~ os S9ldados1per.tendiio sub1p1.hir-se .aos
dever.es 'da~ -·dita'S suas P:r.ao;as, r,e .v,enhã'O por ·es"le ·moJ~ , ~:obter as suas
de.ruissões .: Hei :p.HJ~ '·J bem . Determinm:,J que ácerca • d<il- 'lile'fl'ei.o naliu · as-'
sumpto se .pr:üiqae daq.ui >em"o •segu·i·nte. I f'"'
I •
·'
Piianeirainente~ .será obrigado · o Coinmand:anf..e da l•Briga.da. Real /
de Mar:inha· f~ze,r • 'cCJJJn!paTe.cer·
fiw ?,e ;.cada:.mez, : llos r.esneet_iv~~
Quarte1s, tod.os o§, So,ldado.s, • que nao ,e~tl.v•erem . Jmpet.htlúS para a'l'h .se
acha.lieO!J, e Jhes ·paSsallá hum a revista' . .-áoon1 panha•dO •dO"s .(JomoH\ndaA•
t~s dás D~v}~ões, e C?!flpan~ias e dps Professores, que he costume assistirem a sunJ.l.hante ~ dJlj.g·encJaS ' e .se então entender, que aJ.g uns SÔlJados estão pelas suas 'molestias impos~ibilitados de continuarem o Heal Ser·
\' iço, se formalizará huma Relação, em que se declarem não só os seus
. nomes, se não lambem a qua·lirJa.(le da ~oonça, e o tempo, q 1e tem d'e
Praça, para que por este modo se en(re no verdadeiro conhe-cimento,
se os ditos Soldados merecerem ser reformados, ou se lhes .deve !)a~: Bai ~
· ::xa a q~a:l Rel.a~à~ será ass.igna·da ~m-· priméiro lugar'' pelos ?he:~s· das
respectivas :().lvJsqes, dep()ls p~lqs Comrrlandantes das Cohlpanat.a,s ,. a
qu~ p.erte~c~re.m os ~eferi~os . Sold·~dos ,t~~~ · .l;ll' limamt:;n~e P,el0 C'rurg.ião
Mor da Bngada, .e seus Aju'dantes,- ·devendo observar-se . act?rca .üas, ns··
. alul·as dos p. roJessores,
r
'
\
s!.gn.
que es.t1. verem ,conc.lecorados copl -. I.?•ale•
o les.
a•
mesm.a regr'\: de antigLiida<de,, e gradwação, q-ue se o.hserva· a . respeito
dós Oft1ciaes da Brigada; Estabeleço em segundo lugar, pdo que ,per- "
tencer aos Soldados, que se acharefll doentes no Hospit11l t Que cí Fisico
Mór, ou .qu~m estiver encarregado do curativo no dito Hospital, seja obri;gaíJq 1 11. remetter ah lCommandanle· da Brigada at<é Q dia vinte e
~1uatro de c~f)a n1ez, hum(! Nota em que se comprehendão Qs nomes
~aque·ll~i> .SoiJados, que julg_ar. impo.,~sihil·itad~s, especificélodo a Divisão;
~ Corupaphia, a que ellell tocão,, a fim de que o referido Commandonte fa~a _pessar ao mencionado Hospilal, no primeiro dia do seguiufe rnez
.os respectiv.ós Comrncwdantes das .qiv:i.sões, ·e Companhias, 'e o Cirur 7

a
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gíào Mor, e; seus f\judantes, , p.a rà ~l);li lpwcedeven-1 j. únf,a!.ment~. dotn p FIzico-Mór, e 0 i lrprg'iãõ r tl'b<pl~F<Hi ..V. o, "a :h uma igual cf:tev.ista ' á ~os (~ua r
teis, .·FottrhalizanG!0 ~se ouü•-àl s;mil'hanl'e. ReJnção, qtH~ todos assig1Ía1ítl·o , e
será çlepQÍs enviada ao Com_manJan~te da Brig'ada pelo .Otíliicíak dci' COr.l
poJ qu@ ISe àéhar prése~te, _ e .f01' de maior Paten.te.
. l'.
'
· ; [, Como ' prnem p1óde sudo~der, 'q11e algtHn dos Ofiiciaes., ou Professores\ ·que ·dev•fi'l'm -assistir i.á Sdbrelftita Re;visia, se ,'a rfaste do uvoto dos, m&is 1
sOJ@.r<il o,lest.a dó1 'em q'Uilf' twpsi<deraJr·.qxm•l<q uer •so.Jdado, , para ser rlem4rHido
clo ,serdç0tl] Ür.d.e1]!0 'te1mt: tercefroUJo~pr ·: q u.e he.ste1ça-s;o ,,il:ossa ·s epatada;J.lrente i,dedar,ár 'OIS ll11oViV<Ic.Ys ·,h po~que rse não .comfoqma,r..é ..fue . €lé 1 p:Üeoe1~
c·oi:ilr-ario. : 1: ·1 ·b hilJ'.'
.•r•(;,.. -~·r.·nr<t' .,. 1 · ·[J,·f>J,,;_ '1l.J '· 1; "
'·,
' •'J '! Qrdeno -€11]\J q'u arlpj h1gar ~·} Que:· os~ .O.l1iciaes fci!a:~:Briga<Ja,l •que :dát
qui em diante continua,rem a fazer a Revi.s ta diai-ia do H(j)sp.ifiaL.fiqime'nl
·alllbf:toJ!iz.alios' •pa-m :i.nel11ga re1illÍ<'; ç,>r J1.r.a:tam·~:nto 1dos ,doe'n t.es;r. ~as.G s:cras ' mo\Jbs;ties ; .e :tudo ·o. malis (!}•lllfil nossat: côrr-eorre.í· ,;para se ' alaanJ;ar eohhecjmeá.:.•
~oy •s ubre 'a i·n'Íp ossib~liqacle llcl;e quah'l''! er Soldla·d0., ·que1aUiJes.túver.; de euj0
resulta&:(!) darão, pa l'ít.i3. rru ; G0:tlll• m~nda·llt~·, ·~~; ,.11,:'1 . 'fi , .; ••.. >' ' · :
· - . ·!ft0.r;. 8~r:~o ul,t.iinamer.lte'l •QU~ · ~·5Ncnehc~óq_adds\.1Re1açõ'es., ,s~j ãtn rem.~t,iicJ:a.s.lpelo ' 80tnll.llan.dkl. niel da1Brj~glaclfl t no , prinpi~Jio ile cà'd a Hlez á~~~eere
téli·i.a (dé ~IEst:ado d0>s ,N,e gocios<·dar Mra,Jritlha, para qm.e 'p>or esta R,epartição
su~Jlãb~,á JM:irJhal Real Rres:enÇa:; e Eu, possa Res<'ill~vter, .e:e mo'for.jl}stiça s0..:
bre>l0 !destirio ~ dos So1.<!lados . nellás CG,otemplapas; ncanclo .em 00f1Se.q~en 
cía das providennÍêS;' qure deix(Jn .es;tabelecí-das, .. ,per._terice'ndo s@ :a.o 1-"leú
Hn.meàiâtol e Head ·€lolíiheçime!'lt@. :)•·decisão de s'i milhantes neg:ocios. Pelo
~mé~ i d.VIa~rHil;(') ..-ao Go.nse.lho )do Almi•r.a•n:tado, á::Real J:unta da Eazenda da
Ma11ÜJ.ha,- .e 1'a todas as Pessoas,.· a : qaem perlence'r o. conheci nien to deste·!Allvará cotJi,. fmça de ·Lei; o ·cumprà@lt e gua.rdeúa,, e fação .cumpr·ir,
e g4a.rdar íão ~ jn:teimme:nte~ com0 n..el'!.é 'se•oo~niil m:,. Jiãe obstantes quae~q~t~~Ir..Lei·s, Al-varás, Dlil~elietÜ:s, ÍQu 1Ohlens e·m con trari<'l, . potq ue toda~; ,
' t;d :odos Hei por bem . der(!)'g~ra para• éste / effeito , ·sÓrnegte~ como s~ delles
fi'~ésse . intiliiiv,idua~ e .lixpressa meriç~o., ,ficando ~a,J-ias sempre. em seu vigo"'r.
E este v,a,Jerá:, .ciroTmo •.Carta passada ,pela .Cha-nc.e.Jl'aria; ai•nda que •:por elfa
11ão ha·cle passar,,. e ·qne<o s~u . e,ffeito haj.~ , de durar hurü, e mais· ahnos
se1!1' t:mí.Garg® das ; ÜI;demanças em contrario; regís.tando~se 'er;p· todos os Jt:ig-àres, onde se cestumão 1:egistar similhantes :A.Jvarás, e rnanda,ndo-s~ ;o ·
Original •para a~Archi.vo da Torne âoTombo. Dado ·no Palacio de Quelu,z
aç>s I o de Junho-de 1802. = Coí~ 1 a , Assignl;ltwra do · Princ:ip~ Regynte i
e a db Minis-tFO. ~
.
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cia~ ptíblicas, !i)l'le' as· tem feito ind:i::;·pensaveis•; sem· ~ue o· d}to· su os.ior(!)
as, tenha podido supprir mai~, que em h uma pequena: par(e: Te171do e.lli·

/.

\'js,ta a canservação do Estado', - e salvação publica, Sou Servido· determiriár o seg·u.inLe.
.
··
, ··
,
I. Que o Superintend·enfe Geral {la Decima á vista\ do 'f.ombo a q.u•e
tem mandado procecle1· de b<ildas a·s Superintendehcias . da Corte; e Reino, dê conta ao Conselho da Fazenda do arranjainento, q.t<Je achar de_.
verem ter as me·s•n1as SupeFia~enmencias, á•s quaes se ,achão a·imla· nes;ta·
Corte pela demarcação antig:a,, nãor obstante as , a,hera~ões, ,que tern,·sof:f[:ido as Freguczias depois do Terl'emoto,. ac~áncfro-se BO ·Reillt> muitas,
entregues a Superintendentes leig-os, contra a fôrma da Lei; ê o •dit())
Conselho .da: Fazer.~da ·Mé Colilsultar aJ demaréação respectiva, para reg;ula.t· ilo 6u<turo. ) '
.
r
.
•
IL Que os mesmos Lançamentos se :fa-çãe C(!)IU toda a exacüd~o p0s,..
sivel, evitando-se as contemplações, e frau·des, q.u.e a'lterão a ig-o•aluacl.e, ·com que todbs as Vassallus, qua!quev; q1UJe. seja! a stta Preeminencia,l
e Graduação, devem concorrer para os om18 do. Estado; ficamdo . e-om1
-ttldO' isemptos da ~onfribiü<Çã@· do .Maneió, os J~ornaleirós;, e <Jriados as,salariaídos, em aLtenç.ão ar que o seu lu~ .r.o envolve a s~1a snhsistencia ne'ctessaria, não se al~erando em cotasa alguma. JiOI' esta 1Vlercê· o novo Lm,..
posto 1 que devem pagar os Amos, segundo o numero d.e criados,, que.
liverem sem emprego na: Agricultuna, na conforiuidàdfr áo Alvaná àe ·7'
de .Março. de 1801. §. I.J. qúe fica sempl'e em seu vigor.. .
. J
lU. Que sobre o arbitramento dos generos, halleFid<i> atieFtção á. dif.!
f~nença dos tempos, e daqui em <iliante todos os · dez a.n)nos~ Cil• Gomse{firm
da Faz·enda .M·e consulte . a tar'ifa, p,e la qual os . !llesmos g-eneros. de·velin.
ser a va'li'ados, segu n9,o. ·as crrcu mst anoias ·?ccorrentes, ficando revogadas
nesta parte as Instrucções de 176,2; e qne logo sem per:da de tem po' o
CGnselho da Fazendà, ouvindo o Superintendea<te Gerrul da D~cima 1 ~
as· 19essoas, que julgar int(l}lig:entes sobre GJS' p_recios dos 'generos nas di ...
v.e rsas Províncias do Reino, Me c:onsulte a tarifa, que se ha-de stabe-•
le€er para o l~nçan~enlo dos full!lfros dez· armos,. .que hão-de rp·ri~ápiar
em 1803, servmdro no mesma espaf.O de lempo os· p~'eços~ que Eu ~eler
minar em Resoru~ão de Consmlta c)o ·6omseiho da Fazeml.à •para os s bre-'düos lLrun.çaJrnen tos.
·
lV. Sendo ~vid~nL~, que : co1llr.~hnição do meio. fi!OI" c~. tiD. no. Ctil.nS':Jlado . por mmto· clumnuta, nae ~~ tnvale a:g--que . ex1g~ a .Jl"~tJça, qt'l'l;}
devão pagar os Negociantes de gÍosso trato, _comprehe~didos no Alvará de 12 de Novembro de 1774, a Junta do Commercio Me consulte o
meio mais pr'oprio de evitar este prejuizo, ou seja. augment~pd\q-se\ o mesmo n~e,i~ - por cento em justa> prof0rção,• ou abG-lJ~uo-sé \~teiramente_,
snbslltmndo-se..-lbe; Gu hum COID'fl~rl@ certeJ por meiO. d,e derra~a \\particular entre ~s mesmo,s Negociante~; ·: ou o con.tingenle dos Bançame.ptos
nas FreguezJas, na forma do R~g ~ menlo, propoHdo-lY'e a mesma Jl:lnta·
hum Plano tal, qpe faça compat1vel o decoro, e credito Mercantil com
os interesses da Minha Real Fazei1da, para que estes dois respeitaveis·
objectos não hatão d~ soffrer p~reju.ifo.. . .
.
V.· Que os Supermtendentes d~,L Corte, e Termo 3JUstem contas to, dos os q·uinze di:~s com .os seus Co~radore~ na presenç~ dos Escrivães·, .·
re.mett.endo oo d1<1 segumte -ao Era1·ro \{egJo ô que s;e t.Ive;r colMlad!i> 0t!>IU
g:lilia., que declare a qu.a-nlia, -e espeeie. em' que se cobr@u, e remette;:o e
no easo llleSII,lO de inteira fo.dl·a cle cohrar~ça, se pa~Sfirá hutYI1\y~ert.idã0,
fm, 'que il~sim se decl~re, e OH1tra :Simi!.ha-nt~ ,pava, a Superin{endeacial

I

•

( 1B:G2

GeJ':ll , que fisca lizaní p,or meiu do SollicÍ([,ldor a ol1servancia destas Con1
feJ:encias: E cada hum düsCollec!aclos lerá Úlculdade deéompatecer nel1ils para pag·ar rl boca do cofl'e, -Rcar~do "fl·8$l~ caso livres de outra alg u.wa. des peza, seja porque tilulo for.
, VI. Que nenhum Supe11Ínlendente particular ' nas Províncias remetla
-.
. ·]~~) r Jsi. p·!J'inhti:i JJO'J ,a ~ .l:iJ_r:aJ:i.?.~-~- eg~~~ :'. uias.i.}:tire«~~\luÚ~nt.a tuor c'ófr~ g:eral_ da
t(.i);~slluÇ:af.. (hl ·rf'aJn:H P.~_'W 0rt, ii-e nún:&..li'e n~:e. zt <D.clr~~~,oa1d ru.> n1lea JO' .• qnrt\!r ~e ·tt v e r
'etgh-ill~ Qt'oomit rg uja:,J q ~~ qec~ã;~'é . a •-q;.uàftlidi de,tJifiJ ~speoia~ 1 t\ >·làlnl<J.a _' m~ .lf.illo {!~1.'0!'.s~ ·Jln ~arudo!~a~qrado,. ~ c:J D~wt.~rá Ç}e~;íií:lffcv! ,q u~ ass,i·m :.o,l d e'~:Jar~i
-<~1d<J~> oofl!N ger\1:kt:J:e l rem~t:l.rt:r.a .a,!l r~Jr,ar-t(l); ~RegJ(v.:Cw..l.a do1s. ·mre.!le.s., th.Gj itJil!>se
,J~h·· rJÍJ1Jl0,: rrJttsl!it)t01 'Olofre, . ye . Ao ahso·, oq· de lnào : h:avre;r \ cQ:rnmó.<.li d'ilklef\de bas).
sirm.':s:i) ~;[l~~~-ro~ •;DÚ qt;',!>B,:mãe~, be's <!001.1'4lUO~ , sB r~1an·da1r'á'i s.em·p1Jta1~a.u t.itJÁo ·~ri·~:.
~~ifwes:mp il :-:LVl€za.• do . JEh:~~rj~, e á &mp.er1nt'en.d€1nc)La: tGe-.raJ.,J;d!ar 1€ór[e1<.e,
-B:elit~6, ypela' fl}~tBeirà. aeir:na, r.eferát.!a. ~ ' c' . : : . [-1
(•;(l 'lJ •)n•.
,
. VJ (. - ·~ Qu€ to.'dos ·(')S, Mirlis~ros . fi!l.tletnwbtigía~OS " al ràmett.rt!t: ás rSuper~
-i,mt~pflldp.nc.i.as Ger,4e~ O.e!<tidita ~_;~~ Js~ais; po~ses·; ·. -a.lérit frl,a·.'-':P,m l s~.à oldui!;'à;
tl:r!>.'S rai ll.e.ü1ht1lij!r >a0 EnH'J()) R:ec.gTo,, e,•nas . ~!?SlliJas s.e,Jaua ra líFfiiilillJO lclo (f):Si{ll.{lp, 1~rn ~ rqu~·._ se ;a,o.hií<!L as ·.e:o bnaoR'as -.ria· ocoo&iã.ti ..idas mes111~a s \pdss:es; ·-ü. nfÊÍJ~cl;~n~d.o-s.e .(!)Lmresnío bCillD .. os: Q~rrJZ.geJares:, >t!u;jGls ·T errpos &eJ!aw rar.ã?'
11:aJsdifW l:ls 1d;as• Cttb.eÇ)is:•6las C!Omaroast; ;ass.im _nn GJ-ue .pe relati Y:or~f~, s.m•ils
tSupei·~n ~e 1r.ICÍecnCias~ .parti,rt .u4.a ues r .oorinaJ ás i,Ge.ti.ae~, r,r d(e.' que: Sf! .ri3Jn~t,~é}~ .
:d4-ttfs ~:e r,t.i<.dõtJs, .Jiun~à ao ~E}rar.ia.d~~tg>Lei>:, ae outra á. flt~1~.etinté·1iJ.detláJcill~l(r
-I··al dia;; Ü(,lt'le, .e 4tei:n.0•, Jpar,é~--~Re ;tomkme~:àj as ~darlems' nac.essa,rriasw>()re~~rn·
, tlr(i); e i\~· tu.d.o1:pm1~icá.r-se' .o Jl').esmo com OSl ~e. rNhntuarÍGs, q.úe t1D!nãb so:hrp
ll>4 ;i i~s·p.dmaJbúJidade j_das .hil:~mas Bu.p:et:i.nLe~dene:ias. ~·. 1 , ,., :J '> '""
,. , :..ViHI. 'r, '.i)ispep.s:a.n.dp ~jm,<;» ~gin~e_nto tqaa Deoimás ; .d el tlJil lséilsc.e M0s e , , .
l0Ínteb.(3t~lt,J:l e l &[Ua.Llib, ·1}i.L h· ~/,9 ~.•çT I:ltetevm i no,, ...q~ ' d~)rcd\3 f..>O .tt,.ue:cle
hl<»je•;flú.~i :d:iam11ie ~e .-.oo_bra:ç; .Je oENilÚar· ,eJffie,c.uiJy...a.ruen te 1 im:G>J M.eu~;·Rte.à:LlEt!.ll•lÍÜJ.~
.se lt!ir.!3t - seis ..'iJ)(o;)'.Jl', hetill~o que •será 1cl:ÍJ\imido_,e.m dez .p.ar~e.s; 1 çl:.a·s &.qlf.ae.s hu1~
-ma h a deJ.Ber Jen;lrreg·ue -~naJ Sl:l pfi!fÍnl:em~eifcia , Ge.r a l da j Coll'ice, ,'.e ·1 Reino, , ,.
· ~tHius ,, p-dJ'eÚe;stauites sé ·extp!1i,r.ão., ,n-as ·~IJpe;i.otenalieso)as \t.o.das ,\ls '.d.es.oriezas 11res jje,C\~ i v)atS} :€1~.~ q,wé &J!l1~re:w:..'l a' ~J>cxi ,JDUI,ta~~ ..clo:sl L.i.v tl?!s·~ -., e,__;do q u~ ,
ÚCtaa' · Se 'll ~ Jflarão.. a -:fa~~r ~ 6·1!l-tras, no}·e• pantes, {itai§ll!qJlaeSJ se À.aÍiá \Billíl ..J11Íl'er , ;.
rn·ip,' ~uas !a<D ,$u J~.er·i. n tendente, clluas ao~E:Scrjev ã.? ~ e .. <tio,~o ab.s <So,bracl·t'i,- /
:r es, ,.d~av .dcD quB 9if,lJ1e .c.omp.ete. pe;la .su.a-:j.d:a, a. c.az'a ·,qiosf.GoH~c..ta.cJ:os efn ·
(pr.O.fJd!>~~I.o :d.asl lll!te~ !nas ,.C<iillL€:clftélS1; ~' No fli'euaw ~e, !f~lrêl!lic;'llrá , o ·~tne~mo co~l.l
qt.<Fit6f~tpet1Çta •s.Ótihelri-te, q,ue· a.Jé n~ í::lps !d,qi•s "tP,b~t .~e~1io.., .qtte Já . p~r,ce;~eJI'n os
-Es·qriN;~_l>1:l:~ - ~e·J tt ·e -mais ,os· ~?-ei-s .• por ·(.(tento p;t ra :J~s;tes. s,e ,r.~p,a.túré;lill li)J.:.l
Jonm;al)l:cima r.dedara.da. .Em,,q.ua.nto 1po-né·!ill ·.·â . ~L.ita deciJIT!a ·,r.a.r.·te, ,qu_e de
·t:orlraos _;:Ls Superirnt,e.m·9Le.lilc}a;s !se nh·ai ,de,,r.em.e.litcú· 1<i ~ Ger~aJ, .& .Cw,rt.B ~ Re.i·rib ;. 1 ó~ Su.p:qr·in~el)l'den~~ ·Ger:alul.JílpJiq!:le ~0 se11 ·cflliGdl!cio ás-'~desJpe.za~ ,cl_a
· ·me-s!i1tlil ; S~;~ .p:a.rú:~~ell?~enGi.a ;Ge.J!ibll,.te, ae>.s C)Jil~~lilnad,qs t?os, ;s,e,us :O~éia.e.~,~ li~1tar;t:i-o4o Jpor ::elJ~s ,~q.u,\lq,ue(~'K;cessp, se_g;nn~~ ..o~u .. me,r~c;i~.e~~Q, ,e tr.a-:
tba lho:, ~~c.ando. $~nlr~'l1ne ra .Ra:z;.e-ro.dLa Re:aLo.):mgada .a ,,§u.pprtr ~~m . <qat:N_
\ lg,qer
~n1:an1lia, ! q: ti;e. falte a pree. n~::hec ,.os . m·e-s.mos .fudepadGJ$.; . e :.,d,espt.~hs, ~C:J.Jl
{e,~rpr.klodp .~ o ~nú~netll> ,d0s D Jffi.ci:aru>,; q ~ie ·agÇua t.e.m,' .ou ;holtlv,er . cle .ac.re~- . ·
' .üenthr.-,:re>,.quand<àl J&·ssítll ;!;)eji:!- n,e~ss.wri0 . •O .Í:Qn.s,elliP. da F.a:Ze·ro:cl.a..o ~f:nR,a ....
tassiiu e,Qtendi do; ::, e•) 'Í:àl~a .;e!Xect!Üar :p.e.J.a jp arte;,_ .q u:e :hhe·.to.ca., ' ~e.m ·cm,Qf!·r.- ·
Jorldfl;·g mne:s:qiuer:; Ikls~ 1l~.gimlfn bl!ls r _.. ol! Ji.)ispÇs'i,çêie.:S·í...em,,comt.n.urio. , p~)i;.l:
,cio t d~C , . ~ueJuz em fi:QudccJ....umduo .d.e llB@:3 .. : JCom'li a,:B,NHnícw ·qo Piti,IlCIJlC
·-Regcnú~. r:'' Ih .. ~ !J , 1 1 !~1~11-L .!, _, · ~~ n: 11 L '"'' ·• . 1 ,· '· , cJ '• '·· 'l
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Eu 'ó P.RINCIPE R.EG EN~E , Faço :s·~.b~t·:~ós
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r~m : ·Que hav·enúo: as urgencias d01 Estado feito Íl)d~spensav.eJ!.. a .. M i 1l1a
-.Pa~ernai· P·ro-videnc'i::r, • dada · pela . Cqrta Regia,, (1') que lYJamclei dirigir

aos 'lhelados•, tanto Secula•res, 'como . R>egula r'e s pá ta ''a :co o lri bu ição , da
De cima de t®.dQ.s os1fr:ucto:s' e1í·endirnéh Los Eectl!!!siasticos,. d~ cl!iti~n A bre•
cadaÇào Fui .Serv+.d.o ·enearregallos; usando assim dó .Oíreü.o JÍnaufé.I:i,veJ,,
que ~é. aompet"y· de fazer ,contribuir. corru a .devi:àa: igualdade p.a.liMl:Mea
· ·R~ai ·· S'e1rvi~o ~ e , Htililioo todbs' ós 1b'ens dé qmalquer natureza que,<s(tnfu\l~
ou riualquer parte }delles, ,.existentes nos Me-us ponünios, .quaoc\_o .se ll:r1l1.ta~ dn necessaria .defensa,, e· cdnserv.açãoc. dos . mesmos : E te.ncJo.. subidó á
Minha Real Presen~·a· Marias dt.'ryidrrs .qué, te.rri o-c·corriuo, e tem sido postas em Jis.(>.uta l+oré'o se em a·lg·uns ·Juizos ,sobre as Decimas . das Pensões
estabelecidas em rnui.tos Beoe,tiei@s . e ' lgreJas, a ."çuja oonüíbui'ç ão r pen·
tendem os Pensio'narios;,su)JtraHír-se rejeiia~ríde ·toJo O· onus sobre osJ?_en ...
sionados, cdm o pret"eNto .e 'fund11mento cde .seus_ CO'n' ~ralos particulares,
e Clausula§s íhserta-s •. n;ls . Bllllhas··e Rescriptos í d"a S:,1 ntà ) Sé IA po_stolicá,
que ordinariamente ;em termosiener'icos-saJv'ão ·toJo O e'ncargo', OU QnUS
, <Supervenien,le aos Bt:Jn:eficibs resig~ad.os i f'!leguil),do~se · de taes dis.pu!as' p.
'Pe.rturbação da · t"ránqu1llidad~ entre ·ns •Pessoas Ecclesiast icás,l ao .qHe
Devo provendiciar,. não sómente ' e_orÍló. Pwtector que so_u' da Igreja nós
Meus Estados;· mras tarnbern 1fe:lo embaraÇo', <qUJe se e.xpe\Lmenta' na co..:
branç·a das·! r..àferidas Uecirmas!:1 E Tendo." oúvido s9bre. fjSta materia os
:Vobe>s. de l!.essoas muito author.iz.ad•a s ,e· dou las, . zelosas d10. Servi-ço · dà
1
-Deo.s .e rMeu:, e cde· alguns Pwlados 'nispeitaveis, . qme attes-V,ãoLq: p.ratioa. ·
éonslante, com qu·e nestes Reinos ' sep1rre os. Pensionarius'Aen) conll'Í:buido pro rata dos fvuctós·, que p~r..cebiãb, quando se tr;ata.v.a· d~ ,ca11sas
:tàp -orgentes; e em J.orria~iues .simil~antes -áquella, que deo motiv·o á Mi. nh~ so.brediiá Provicl~:fnCia; sem qtle já mais se houvesse atlenção a~·re·ferido's Pac~o~ vyarllíc~lares, .e . .Ciat,t~ulas. confir.matori_as . das ~ullas ;ttpor
quanto . estas na;o podJãÕ prover a• u rgencla dos sobreditOS mOtlV<DS i •e . lt.~OS derogar bu'm Direito. ioherente.. á Minrh a Real Soberania, qual ·pe •O
de .regulat: ·~ · Contribl!li~ãoJ, €:Orn ·qtir .todos. os Me,u~.. fiéi-s Vassa!Jos-. dewe\1.~
~wxiliar a Causa '·Púb1ica . . Por todos estes motivos·, e m i tas çÕtras pon'dero,s qs razões, que ,.Me .f(não prese>nt'es,-,JSou Servido or-denar: 9u-e .nos
-LançameuLos das ·Decimas Ecclesias•tÍcas · sejão el.fecti'Vamente coHe€la.das as. l?eó.sãe'S impostas nas }.grejas, _ Bedefiéios, ou quaesquer __ Rendímentos. Ecdesiasticos, .pAra que Qs..Pensi.0marios, que r gozão • de~nl·tlhan
·tes Pensões., paguem -as tDeci mas resflectiv as, sem que .pos'sãp .:perten:~er serem idelnTJi~acles pelos Pen.sio'oadàs, nem ·intentar •contra elles
·acç'ão alguma .em .Ju izo ; Ji:rn.pvmdo.- se. sil.en·cio a> ' to~as as ,qn·e.·se ,.hcha1·e·t~l.
pendeniJes desLR 1 natureza; sem emb,argo >de quaesquer Pactos, Corrven·ções, -ClausnJas db Bulias./ iile JPensões, .' e Beneplacitos Regíos, dad0
para' a Stl~C e.xecuç·ão ~ : ·.O·blservél!ndo-se sobre este o.blj eoto .ô mesmo que., @
Senhot~ • Rei.,Dom Jos& Prtrneil'O; ; ry.IetuSenhol', e- A.vô; que Dttos haJ·a
'efll glóí·ia, ·uesoJ.v,E<o ·eoRu jJent.ka ·~·~lZã.Ç> em ,Consulta da JunJa .Gerhl das
Decimas do primeiro de Junho de mil setecentos e se!enta, .· relativ.a~
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He a Circular de 15 do Outubro de 1796.
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níedte.··.~ns F&r<:ls ~t dêclàrn:n·dót ~tfl:fâtJs - Sen·ho-'t~'Er <1i_-r·é·ttb.s, ·~ :!lão aos En1.:.!
r,hy~heutas co mpe le o ,pag·a menloi>d'frs' Í} eoínlàs respect:1v.as· dos ~itos Jl'ó.;. '

ros .

.:::~eJô. q:úe3\ l\1:"ando~~á 7Meza'~o. ~Óe'SitiJbargo do Paço; Preside nte
do Meu i{eal Erario; Reg:edor da Casa da Supp licação; .Conselhos da
Minha Rea l Fazenda , e do Ullram(l r ; ' l\1eza da Consciencia e Ordens;
Senado da Camara; Governalilo.r,_(J,a ..[{.e~ai(ftà"• e Casa do Porto; Rea l Jun l.a do Çommerc1o ·e a _to dos os Corregedo res , Provedores ,_ Ouvid_o res,
Juize..s e mais pessoas, a·quem o co n hec 1mento desie Alv·a rá per tencer, .
q ;1 ~ .((i c t~'31.-Pfà0) ~ 1 g4.~l'd fl ~1l, e .(-aç§i@ JQ ' ~iri(lm~:t;t;te CJJ'm·prir ~t'gbtandm· , có:'
UJp.ne,Hy s~ c0n~~!~1, §8'nl, clúvid:_a'- 't? ~He .~I-:Jar;gq al g.!Hn , nih;, .o bstail'tes quaes~
qt-le,r L~ei,§ ,. .f.\lv.i:lrás,. pe,ç t·eJ qs,,, Vr\\;~~esç l u.ç õ~~-·JH:n c.o ntnu·io ; porque lo-+ .
dr s ,e Jddos lie.i 1 i?O~j derpgáclos, ·}~Q1ip. o 1 se d~ J.Jg!? fi ~ e·s.se espocra.l e exr,res ~
roa menç.ãp~, 6çaq<,lo. i}l i~á~ s~1tb,p,re , ~ m s~ t} v'ig()r . •Eao Do.ut01J'oséA l ber~
(q . Lçi~~o1, · drr 1\j eu QpJ~s~lh;ÇJ, ~))e7~Jll·lJ~,J'~:a.\.l G·f. d'o J?aço_, iChancel-l er Móh
~.g ,,~@ll~. <?~
.
O rd~np q\}le to;t'M(a(.p; Q:.h o a,a ~ na Chane_e-ll ana, e r eg1sl<~;r erh
Jq~o,s: os ·.l;ug~ res, ,qnde . s~ ' ~o§! YIJ1 qR ·.l(~gi~tái\ ~i n) il h,~·nLes .A..Jva-rás; · e Q
Qr.i g1 \p~~ l r ~Eff,á~ re meJ tj.q~, r e-.t;a •o ,l\h q1 Jtea.J .à ,r.c.hiv:t> da Torr·e ~q l~t.Hhho i
P.,a~o -F.l~~a-!aG i iJ ~.dJ1 1Q u el u~ çerr-_1 Ja!J.·. ;qe J ,w,n·ho de . HW2.-;---- Cpm a ,.Assir .
g;n ~l QT.q, elo P r jrJpipe_ ij.~g~»-tE~J ~ ~,· Qf> M :jnistr~. 'Jit , 1 • , 1
, •
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P rin d t>e ,
Portü .. /
gal, e dos A{garves, d'aquem, e d'além mar, ~ m Africa de Gui né, &c.
Faço s aber a vós Corregedot\ € V.re.v-ecl-0-r ;. fla. C o m ~ rca do Porto, que sendo.:Me presente em Consulta do Conselho da M inha Fa ze nda, as mu ltipliCadas Denúncias, fJUe conJ manifesto dólo e malí cia se davão contra
.o~ L;wn~don~s J#, V. i·oHôs p0r. ·C~1·lt~ 'dos dey,idt>&.- :11lll ~,n·ife st·os · a~e··,o annÓ ·tl e>
mil e. oitoeentG.!_s,o Je , IJ) ~Jé : r éS.u.Jtava gr.ande yeprríe, e jnej u.iízén ads Il&-'
.v,0~; E qüer:euc;lo bet;J.í.g;n ?-m~w. ~e QCêo rre t _à, esi<)S desord ens' Fui·Sep h.l,&
DeLem.nina r por:1\ll'i-l);b,rt R~_a( Rr,so lu,c;,à o :~ e 1se is de Ma io do presente tui.:r
.n P, quf:l, li,can {lo (s~m' t}{fe iit-o n:s re feridas I~M núnci as ,à! é ag'b rft< .dadás con
.t{:â ®s _-c_av,r.~e:Jfi>r,~~~Y·S!~ affixa-ssem Edita<és, em qu e s-e de!dadsse,· quéentY
.p# rme tti <Jo .ao, La~r.a:dn·r Q delatar-se, ,e que to-do ·àr1uefle. que :o n ã ó 6zer
d~)1 tr o no ~1refi~o t~rtno qe lreS,l ~m.ezes, ! j á mais lhe será permiuido o. f~ -,
.z.~ ll o; e j,_tlc0i·r@rá irrgmiss,irvelm~ote nà$ pena.s · da Lei, assim - e do mêsmo OJiOU01 que o h:ivia m<)n_tla €1;o p'r·a+io<\•r no anmo <ile 1ri il setecentos e no.v~l) ta , e, I}O.ve,, ai respe~i to QóS',,D<e.liedores• .da D e c i L
nraq ' dteterm inandr0 0Uoi
..1:rt> sicq §J Ue nã~o' !le · adFJ1iWi sse:m:· sÍ-n•ill~ant es .Denúm ciits poraN(e ·Ma·gis ~~
- H~ados dé alheia ~J ~H.i S. dic Ç ã0, e"só- si,m no ~házo . do domicilio' ~l0s denun-·
cia n t ~s,-; O ·(jlu€ a!'si m tieftfft. is t?. n t. endel\lde·, e l ol~set'v a J! eis e xaota ment e{
.fa..z e nJo . affi.x;v '· o\'3 r~ f~ ri ~l·os Ec:llla~Sl é n toüo- o .dis~r.·ic,to ~a· voss·á• co mp et·~rici al O l1 r,i,Ac~p e ·W4,S§Qr 8e nhor~ o lll'l,flnd(f) Ll" pel os,$1ii·n~ s·l: l'ós ahaixo assi..,
z na.dL•s do. se.u Go.uselb.cLe-d .de. sua_Re.aL E.a.z.e.nd.a..G uilne r..r.:le~Fu.wcis co
de Alme idô Silvf\' é\ :;~z eir :!lVi !5:1S>o~a <Jb Z6 ,d;p.~J tnl~ Í ~~ e ·,t&'D2o. :bt1iz de
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Sousa Bntndão de . Menezeil o fez escrever. ..- José Roberto Vida! da
Gt-una. - Ç.e ,nstantino Antonio Álves do Valle. (1) •

Nos Ma-nuscritos de J. . de Mel1o Freire ..

.

Tom~·~c;lo em Consideraç·ão o q~e Me ·é~nstou · por info~mação· do

f'n .'

tendente Geral das Minas e M.e taes· do .Reino sobre o estado üe Arrecá'd ação -dos Dizinws do Pescado no C€mío .·de La vos, como· sobre 'a ~ Jis·
truição a ·g11e tem sido reduzido o ipésmo Couto, e suas visinhan·ç as:
. Propondo-'Me remediat· a este mal con1 . os at:~xilios conv~nient'es; e Ten.:.
do a este respeito Mandado dirigir ao 'mesmo Intendente Geral a Çarl'a
· Regia, que baixa pot· Copia: Sou · Servido que o Conselho · de Minha
' Repl r~~~ze·nda toman·do ·cabal conheéimenfo deste 'Negoclió a·.visl11 qa súlJredita Informação, dê as •convenientes oi·dens"para' c1ue a.s nrencionadas
. :Dizimas sejão postns em cl·evida ar·re·c adação, ·e· t~1<;a.' ~f.!tpir cl'esd•e logo
no Reál Erar.io as · quantias'que se nch:ló em difY:érentes ri1ãbs, ou st>jà pdr.•
que legi~.imamente pertencem á Minha Real F'<:zenda, ou seja por Depo·
sito feito no Byal Erario, :ficà 'n do h mesmi\ ' Heàl ~-~azenda obrigada a fa. zer n ' COlllfH~tente 'resti!UlÇffO aquém q-uer q~Je 'pbssão' j~Jlg;~r-se perten·
· ce.ntes por Sentença definitiya; · 'f'JOr quanto Tenh.ô' manda'do ' npplicar
estes fundos para a importante plantnç~o dos Pinheiros ordemtda na referida Carla Hegia. O Conselho da,. lVJinha Real PazerÍJa o tenha assim
-entendido, e faça executar cóm os despachos necessarios. Ralacio de
Qutp.uz em 1 de J U·lho de 1802. =Com 'a Rubrica do Príncipe ~egente.
'

'

\

~iol~v. do 1!~!1· do ~o~s. _,da F4.~· .:

.

B~n, ifacio An,d~d~ e · Sílv~-,

\

d~s

~

.

José
d;
. J,ntenden•t e Gerai
Minas e Me>.
-taes do . Reino: Eu o Príncipe Regente vos Envio muito Saudar. Sen~o-'
l\1e presente a vossa douta informa ,ç ão q·u e dirigiste ao Cor~selhéiro M•i:..
nistro e Secretario de Es!edo dos r1~t~gooi·ós da Fazenda, .fq:~.,sidk nte do
Real Erario, Inspector Geral das ~inas; e Metaes do R E!ino e1n data
de doze de- Junho deste anno sobre, o e.s tado da ar·recadaçàv ~as~izi·
mas do Pes'c~do no Couto de La.vos; e sobre a ruína a qu.e tem sido reduzido o mesmo Couto e muitas d,as Costas mariümas deSte R~ino
pelas arê;;1s que diariment.e vã~ fa ~ end0 consiJeraveis>esltagos'~ e qüe
tem s'uhterrado infiAites .terrenos araveis, e de arvore·do em ·o ut•ro ten'1(>0
muito flOJ·écenles,. e viçosos progreqindo cada vez mais estas ruinas, ·d
exlenJendo-se multo annú1dmente por causa dos ventos Norte, e Noroestes que aç0ilào as s'o bredJtas Costas1; e que achand0 árêa solta a vão ·I~·
''ando cornl>ligo, obstruindo nos ter renos: E por quanto deve ser hum
objeclo Jo maior desvello, e dos ~eus Paternaes cuidados acuJd· a stnilhanlrf:> s males Procurando q Me1.~s Fieis .V assallos as granJes ulilid·a '
.
,
'

· ~1)

1

Vi~ . á Prov. de O de

•

Março, e a d.Er 1 ·de Abril de 182·3.

-.8_y-'
ties, que hão de segllir-se tios .remedios qlle me Proponho dar; não sÓ-'
mente pelo aproveitamento de innumeraveis terrenos hoje estereis e inu·
· teis que se podf:m reduzir a.ct,tltura.; .;.mns porque em qnanto se deleA ~ ·
dem ê abrigão as terras visiqhas productivas, e se evita a sua pro!!-rt:·ssí- '
v a e certa rui na·, se prepara a producção de hu111 genero natural e de-.
p.rir~eira l)ec.eBs!,c!ade; de que cad~ vez se sente m~1is qhsoJuta. !'lreciiiil9 ;.
·po.t (q.dQs 1 ~_steiJno.tiv~os,, e con~ando - muit~ . drs. v_o:j~as lq_z es e" 2ell~ t'}utj ~
i~i.lt!tf3-iscfler ~ery ir•l}'t~.,qe 1 a~ . .J!;stadqcomr_,ttl u1i},a gist i qgçào 'q n ando ·,fH'·Í nüipe.l'\1~~\e :~,e, !ra(a d g 1 ~hu,l~ a. . P5'l't~ ~dJa; rp<~i.or difficJddade da Scit-\ncia - li)_yl_'e~
t :;d .; qual,, be a ,cul,tur~. das Çlr~as ; 1 Het nor . bem ..ieq,cat; J;eg~r-ve~ d_e dlrlgJi.'
o~ , tra b<.dhosmec ~s~_sr~io!l "nan1 -stmel,haf;!te finlf: 1,3 cefneçareisJog~ peLQ/]ü_e
r·esneita qq m,€!,\c}ona<)u .~~uto d~ ~a'vos_;- tudo .~eJ?aixo <)os prin'cÍJ'~.<?&Q lle ·
t~-~~Jt:~s ~,f?pslo , n~ hW~~sar.~o~rç,~ita, j~lf<~ l'lll;;JW'ío . .,C !fplé,ça_reis ~~~~t rpanpar.,,·
]l;lv,afltat· ·!I,um<) ffltu~d~ 1.{?i:an!·a :r~~~)l(rnifi c a d.o. terren.9 .r1m que ~e)J;td.e •tr:J~
, l{a·lh~u: , ; a cujo effeito ~~n. p~~g'!rt1is , gs,: Estüdaptes h·abei.& <lWL lHi,ha,rdes ·
n,.~· .Universidade ,d 1e Coimbra, @U' ,q ~ ~t enhào es,tu<,la~e JlarJnesm_
a , n(!t·a 1-''
q~~se . ~~J t~nha do areamento_bem ~xacta, ~ nJarca çlé,! com tod tos "o~ a)tos,
. q Wi}J r514o~, : e ,peq ue~f:19~ ,. ~Jes ;, po1~ 1 q !}e os ~pr,caçlos, e eobet·l,Qs.Al~tv.!ttil
sfigúi r· dí,v~.r;!l~ l[U •:n;o, ~· posLçãe ; ~ f1g·u•IJd~ o ter~J~ll.O;:h~ pl{lno, pY• .g.l~si~uaL
~~ " valados · e ~s~a ~ ada ' ~e,y_e m s ~1· e ri\-anguJQ ,<Je sessenta e e'ipc·o , gr~i1@s ·
ÇpJiosto á acç~ç> ·dos., v,~n~9.s principaes e dislruidores com at't disL~Qçias
e :, ~er-ies"' paralelas <;]Ue .e~igit· a n ~t,ure·za; e .locl\lidade do rerre.no:; , a
~ltura:~ das . ~_sl,<~ÇA_S ' .fqra da terra , será ~ómente de , cinco palmos, '§1-\tliçi~,~J!t:; PSlr'a defen1d)e~· em ·planície 9as arêas .,movidiças , ~os ter_l'efws pos;
tec.iere~ ~'<l' larg;ura ·de reílen to~ e s~ssen la palmos.. Es~es ·t ral_?~lhos-" d·o.;
ile,1y· c0meça~ . no 1 lnverpo:, log9 que cessem a-s ma_iores chp.Vi\S porque
e.qtão a arêa es~á firme ~ co,n.sistente, além de ·(pte as estac}ls, e ra~
liléid.n-s s ortadas '!esta estação se conservàol po.r mai~ tempo verdes.;, e
llJellior . ~esi~te.m d~pois , aps ,t,e,mpp_raes e calor~s.
,
·- ... _.. "
Se houver lugares (como ha em Lavos) oride a beüi~na natureu&
já tem pf!ncipi<}U_ü a crear _ m~Lps_,._- cam p_r~ f<~Voit~cel_ i;L e njutlala, defendendo-os, e air1p'liahdo-os. Tambem convém el~í toda a frente do primei~
ro cercado pela parte de _f{>ra semear plantas àrenosas, como Carnati- ·
nheiras, Gramas proprias, Tamargueiras e outros arbus tos que v<:>geWo
na arêa; o que lambem se pr.;,tliear~ .!1, as J)ncpslas desabrigadas,-s <! meando ao mesmo tempo Penisco nos lugares defendit4-'s, e cobertos corr1 ramada, para .o que he util gu(~ os ramos dos' Pinheiros le\'em ·as sua.s ..pi nhas, a fim de ~~ afw~r~m, e s~r~rrarem a si .J;mpri lls.. Appli.careis· ·tina l_IJ1erte todas as ,m ai il í·egras fuf!:d~mentae~ da arte, ~ aquellr,~ que _seg~ndqi ~s vo~sa~ obs ~Façõ~s e , e xper.!~nc}u a,c.h~lt ~es d ~ verem pr~l 1, car-se
t~ p~r~IGujarmen_te ~obre a planp1.ç ão e semei1lefra de Lavos,, rn~oc ~tdf' ~do
na fórma, e _rios sítios ·que in~lícaes na 'vossa· ret:erida in_fot-_rnação. P~l' fú

todas as desr.ezas necessari?.s a estas plan!ações, e mais trabalhos re~a·
tivos, lenho Mandado destinar.: o .rroduGto dos Deposítos das Dí~imas Jo
Pescado de que. ~·z_eis !nenção'lf os quaes hã(), de ser arrecadado~, e reçolhi.dos ao lV~e~ Real Eràrio ua fórma do Oe~J:e(o, cuja c<~ pia vos Mp.o· ~o remetter; .qu.e nesta data_baix~ ao Oou~elho da Minba Heai 'Fhzenda,
e ao PresidAnte do mesmo Rea) Erario, de quem hav e is ,d e recehet· as
ulteriores orúens _sobr~ est e · im1p.orl<tf!LÍs,s imo object.o, ·em execução das
quaes espero que haveis de obrar C'·~~n p vosso casl.uma.do aFerto, inre l~
ligencia, e zelo, ·E;sc•·ipta no _PHlacio de Q11eluz' no
de Julho de 1802,
, prir;tei re , · Par~t J ç>sé Booifac.io 1 d'A.nclrade e S)lv f.t , · )Vhnoel Travas.. ;J ps da Costa Anuljr, ,
.
, v
.
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ás~·a-e~·pezas

presente o meio facil de occorrer
·de->pllantà·ç'ões \;
dtrPifl'heirós 'liéis vi's inhanças do Mar jun'to d?A-vei-1'6, e 1 nas · n1~ r-"géW~ iló .
Rio• V óuga, de que ta!lto se carece não só para in1'pêâir,'à tui6a\'~'e3 ô:l:fsllli~
tracçào que cauú'ío as arêas arrojadas pelos ventos, mfl~ -iani beri1 · ,,rarà1
faci:litar '<>· encannmento das Ag'-ilas, que · sendo esragnaâas ·o i,gih'ãb as
rn-úitas ' ên'fermidades que afHigem a{}uelles Póvds: Hei por · bem ao dit~
fi1n delermi'na.r o seguinte. 1.0 Que por cada Barco de maior grandeza;
que pelo Rio dé A veiro tra'nsportar NJolis~o para veritlê'r• se p'a t;ue"qüa.! '
rehta-:.réis, é vinte réis pelo de menor porte. 2." Que esta i~posição dpràrá pór 'tempo de •dez ar10os. 3'." Que o ' Superintendente das Obras' dâ
Barrl,l 'Set·'á'-·éncarregado daJ inspecção ·da's mesmas pla·nt~Ções, ouvrndd
semf>i··e 'ós -'E ngenheiros encarregados das refedd as O bras. 4~ ~ Q u'e elle ·
-e'Stah'e leéerá o m~thodo màis ·s·eguro para a cobrança dés~a imposição'; '
·que•Jfará entra'r no Cofre da 'B arra. E fi.nalmente que se o prod'u~to des-1
til ' i•m.posiç'ãó ·excedér· ao ne.cessario' para o' fim a que he aesfit;~ada~ em
tal 'caso :ao düo Sup·e rintendente sêrá ' permiUido 'o applicfàr. o•excedenre\
em .be·n·efi_êio das Pescarias, · ou á cultura· de A rnor{;.irás, e creaçã'O dos)
Bí(Jhos da Seda, ·o'u ao estabeleéimento de alguma Faõriêa l::le fiar Algo...
dã'0~ , óu 'Linho: Dando-Me ann·ualmente . conta de tudo pelo Preside.n te'
do ~ ReafE.rario; e pelo Conselho da Real Fazenda, não só pe'lo que p'e rt-ence á 1Receita, e Despeza, mas lambem' db qualquer innüvação que
~br'ar. O Conselho da Real Fazenda o tenha assim entendido é f<1ça ç·xe,. ..
cutar~ expedindo· para este effeito as orden's necessarias. Palacio déQueluz ém 7 de Julho de 1802. =Corq a Rubrica d? Príncipe' Reg~nte l

Regist. no Cons. da .Faz. no Liv. 5. 0 dos Deé. a
fol. 151.
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experien~ia incornp~tihilidade

'

'

'

Tendo mostrado a
a
da írnportántissirna.
Coinmissão, e Administração das Cápellas da Coroa com o 'Jabelrloso
ex11
ér-cicio da -Meza dos Ag·gravos, a ' que passa o Doutor .Tosé Manoel de
Oli'veira Ma•scnre~has, e~ca~rega_do dellas .ha poucos dia~-:_ ~ei _por- bem
que o Doutor Jose de Ollvell'a P1nto Botelho de 'lVlosqueJra, Desembargador Extr·avagante da Célsa d._:'l Supplicação, sir· v~ de ,Juiz das Capell~s da Coroa, em quanto Eu nao mandar o contrario, !;>Omente por este
Decreto sem dependencia de outro j algum Despacho: Havenao por rnui- '
to recommendado todo o zelu, e c.u'dado, assin.l na boa Arrecadação do ~·
Bens, e Rendas, e oo prom.pto Despacho das Causas, como ' na obser!.
vancia do estilq, não só de •se admiüirem Denúnc'ias de Capellas insti:..
tuid as antes do' anno de mil seiscentos cincoenta e hum, sem embargo
da suspensão interina do Decre_to de 2 de 'Janeird do dito anno, . riois'ces'sou com as Leis, e Ord~ns posteriores, que rnandárão observar· as Ordenacões respecti•(as; mas lamberó de se sent~nc ia rem no dító J 'uizo os
A ulo~ Proc~ssados no da Coroa) e remeqidos por se tnos trar e1Í1 vincula.<:'"

•

\
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I

:Ben~ COiil~l'OV·ertl ~lf€/~, ~(Jílí"mes~iÚíl sor~e~ ~q· ue no ~ drt0 Juizó .··da Coroa sejulgão as Causas reinettidas do das Cap_e llas, qu~ndo não sàG' vincf!- '
·Jadd:;· os ' Bel'ls @lmuriC'ia~os, 'J'c omo .. La'e s. E ·para acautelat os De~camiri<ho~, 11e pr'eJdliz.ds >dos•tBebs ·inc'orpdtàdos no J'uizo da C '(Hoa ; que fi cão serh .
Adrt:in·ist.ração',u hetn ·Assento, pQt nâo ' séreui vili~ú1l:'iclos: - Hei por bem
·c)ulro ~si:tn~ ' qúe ;ést'es·1 tam,bem entrem na Ad 'min.i~tl\açãd do J.uizo 1das ·Ca~ pellas;: a que .s:e ,·r.emeNel'iib 'dcfrda Ço,roá• Of' A:utos de incorpóração; de. pois de ei-ecu ta'illó,s ras ; Sen r~f.lcas.1 • doc ~tlesnitf i-no do·, 'que- se detérm toou ·
~llo r§. L1!8r.- t d(j llÁ ,I .y-ar~Íl dé l :!23fl{]i~; ;Maie lde ll 1.7'7 5, .a réspêlt'o das Gàp-e'llas é.Je: (,kJ!alta'S~ po1'. Co'ff.í'r.n'issãr~( í'J·l!I~'} M .'àO (ef.ão Ua oo'ínpete'lilcia <].q ·J uizo da C,droa ; senJo o brigados os Denunciantes, e outros .Donatarios, . a: / teg:is'tar
,rf0 t m.e.Sm@ J.~'uizo r, da{ Câfpe!Ía's, :le . nas' Ftovedori~Jsj üas·' Comal'cas respe.d:os.íOS

ctivas : ~ls ~~ ~l'as; C-.~~\,~a-s. de. Àtdrúirii.st;a~ão. O . lVl~'rqbez He~éÇór· da Casa da
, -~tJ, p1r>II régçã0 ·u -;t'éllif.l:a •·á!>S Jm el04t~'lil'€hd@·,. e .o fa~:~, éxe.el!l..ta;r lil.ela 1parle que
,)he I'Oca; ,e ré.gi~ta·t:., nus3 bvrílls_~da ;Relaç:à~, · C J~1zo ~das C<;iJ•>e]las da ~o
..(rba + t~al:,&io de.- XJaeluz_<•€lm 'Wod.e Jglno llie- 189,2.=C0~rti 1 a ~u·bncá dó Ppn' . cipe tRegente.. ··::--· . ~1.~ .-.Ja,, tr ;.'' '1 · ''-~
. ; • (" ~"
~·t._1 •. ~-.
-' • tr.' h
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J ' l.'" I '
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1

•'

~'·i~·~~·· ' \.

\ tt•'.".'
·l'

·

\

'~

..;,.

J.•

\

\I

J.,,

-

.. , 11

.....~ .

t (

·m ·

:

t'·

;r.L

·.

_ _

.,.

I

')~ .. ·~I'~
'

•.,

r~'

\.I')·
""::

;,

'

•

I

L:J[, . . · :

u~'ti

í

•

'

:·,

,111 <1 •uI

...

I

;_

•

1

\

'

. '~

,f

'

.

-

., ..\

lf

· ~ ..

·.!

·'

-h.··'"' f l ; ' : e,'.·!
1'1 ,.> ~~~~ ·, •
. >_l end0 ·toroado iíà M-ln lia ReaJf·tl6rt5liddralç*b'!as ~ à1Hendl vet~ ·vanÚgens ',
li,

1

\

, .

que deven,1 rês.~ -lt~r ~:ao,: M,ep, Re~·J 1 'Se y i~~ll udb<J;est~b-~l~cifn;ent0"~-~e huri,• ·

1

:At'senal de_1Arl'llhér'Ja·,· e •· HeJ1o Jl_b , dt! :Ar1íia~ e· Mu'nll(Oês- de Guerra: na
1
.C iJà1de-üo Porto, qonele tn,a-ls facii·; 1 J>t1oú1 fdà ; ée'tbnomícanú~nfe '7' po~sãQ

set·· providas
as Pra~"as
das tres
~;prdvii)ci7l§
' "'i
ri-'~'~frr-ã?fos-Mõn'te~/
.Minbo' à
'
.
•
'I
I
I
~
7
'
'Búrá: LSo'u Ser-Yidó ' Ordenár ào 'Gonse·Jb'efr8~ '<Ministl'b e Secretario de ·
Estado 'dos ~egoé:ios
E~Slr.a-ngei·to~·le : d'â'·G'ú'éri;á " que faça''pro·ceclh a b.u~ -:1
. • , , r ru l
····· 'ü ' '
,),rt· ... 1. ,.·,1 l ' j l.l
1'1'1'a 1 1'n~>.pecç.ao · tl-o .Ars~~al ex1sten ~e · ·nd Cíéfa~:e · do Fort0 ;·'e · q-u~ ac üt;
. do se •s er este ,P'i·õp!riu; 'assi li1 pela s~a loéal'iél-ád;e: ·cdfno Jp~lfl,· ca-[Ja'c'idad,e
.

.

·;··

1

1

e

do 'Edi'ficlo ' pa-ta~'treH\3 °.~é" recblherchrr• á 1 'Arti.Fiil~· i.aH,I}\r't!nii:s
·r
.
c:
·
1
r . ( t• 1 :. "'l1 ,'\ l'f ,r ,~ 1t . ·
' 1 M·· 'u) hícõí!~
. ' lt t; !l
de Guerra~- pa:ra" o pro,V1men~o Uas 1 I?'ráçà'S uas~·so·breâ1tas tres Prov1~c1as
e s'llas respecti Jas guaq)•i ç0es, h'q.já' de é~~ pedír':· à <' '·I nstr'
u'cçêles 'n ~ces~a
1
t

t '

,

,

,

]~ü~s·~ para 'q ue 1os ârtigos é'xtStétí't'es nO' 1f~fe iUo'"l.N ·sen<al ; ~ Depbsflos 'delle dependentes hajfío de ser.' recolhtdos . !'{o h bst'nq · Ars~n·iü, 'col'lo:éados .é
diatrlbuid0.s ('n'a ordéin ' e 'regti'l'atidàa~; 'ém.'.éiGe ·st3 ·àé·bão Cl;.i~slfica·dos nó
Real de Lisboa, devendo primeiramente proce~d~t_lsé 1 a hutn ' Ihv~ntkriÓ
-g-eral e methoçfi·co de t-oclos :'os •effeitos existe,·h tes nd Ílles-trió .krsenal,da
Cidade do Porro, e O'eposli:b~ 'CiellJé'·. . dep.ehde·nte's,"'Ja ~ fin~"cH:~'<~'q-e 1~ste In- ,
'ven,tari-o;' dep&is· de ·cdndú~do, !' H;rja~ :d e · ser"'1it ·de ·r'ec~·lta.;':Jqt/e·>d~ve fi-.'.
cat· ·~ cargo do t\ lmq-x arife, q_
ue_, ~y. h pu ver de t~o!l~e~~· . Pa"'r~ : '_i? ' $cíífw:ldi

to

Arsenal.
. . _; .
i
. c l
•
. ! c.·.. J.IJ ~lu
.:Na>collocação e clisttibuiç;"to dbs effei"t~s,'1~.~~ s~~~ ~c,HN 1 e~ -~~·il!te· h :
~' . 1 1
. ,,. i · I
. , ,• .., , . , . lt ·'a' 1)1''
't
•.. ff···l!l
t.es
·pe o . nven.:ar o ' g~ra ·, se tera em VJsla c 1ass~uca.r ·os thesn1·os e ello~
1
em I:J'Í1<:\tro di-viis ões; a ~sab.er·: a Jirinieir·a: dei- e1a ~6'blnpi-eH~'ndet rtodo :
Armamento<e ·M u'tliçqes ·p~t~el'lcêil\eg , á r. li'ifkrl{~ ~ 1a';· · a 1 .se•hin;da tudo
.l}li-aríto perte6cer á' Cav'al·làba 1: 1Á tetceira ó' 1que-' 't'pd'á:t ~" 'Art~l,he,r,ia :: e: a
CJ ll·a'rt'a o q<·,I e ' rest'>el.ta.r Ílü F1lt;llâmen to. . E (] llkildb')o 'IA fS 1eQ:à'J dá"Ci'd;ldê
i
~ db~<Perfo >-~~ão ~en;lr:l ·a·s '. -€Gn1lm'Çí8idaues ~n'êçes~âti'~s ·p'arci q'tlé os gerie~os,
~-tJe r1dle" clc>;•e r}l ·de hois•tl ar- e-, st~jãd '.collodid'bs''co!'n La -r&fer-Jd~ ' d istri:blli::.
'iao, o dito Consc;lheiro, Mi,nistro e Secretario d'~ Estado dos Negocios
.
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E~tmqgei~.QI> ,,e/ da Q.u~n·~ M1o. f<u~t\ _,pre,;:es.ttfe,t)a!é); ~J:t; {:ht-1-J.as ,pN~viJooe.ias

,·.: ' ~ .. ·. ;..,·L .:i~. .t.~~~ ~ . .l';J'.f ~.~ç~uL~ ~..1~-'~r ,~t.~Ji ~:1?;.1~.,Y . 5
. . . :l~é,lf.f\· EJ_, regi m~w .- e. ~,ire~ç ão·.- ,dQ~ A,r;senah,v 9'~@ J.:M:.:· nd~li>!'•~)l ;;l.h~l,Qqe;r .· . , .

. tlecess~~· Ijf~$~ . ~. , ........

,na cr. ~j\~lt: Q.o · Jll~ll;. to, .1~9!-.1 ; S. ~p)do ~ct~.<lf, P.>Llll)a ~ J \;l{lt~,·r"q :tt~~t~.lif_l'\ ,t<;:o-n1_pfJ\i~i\ · , . ,
,de hu .r:nr~ ?resid~Jlt"e_ .~. JJf:l ~ L_t'() c:De r~_it;,~dQs, ;- qu·~~~-se~~o ;I'P.J ~{.n~~~W-h~;rJ ~~i,PO !<11,-i:.••.

senal, .,que: Jila ausy,nG~~L:>l J? , PresiUef\~eA<.ln~. M~-~l!(q~ l y;~~~ ; slili lqs.~l,e,Ct.Qf,,\,e
Fiscali- ~e o . Qontad_a~; f.{a"~-er~_, na:~-~nl~l$Jn,~,Jn.:nll}, 4!·_1,!;lfh!Seetrct:!Jli'JP ;> e: as tob.Jl\-~
ga~çõe"s, 1_ dos 1\~e_mg~o~' - .~te <f-U~ ~l?$1~a ·.J,u tl-ltJ:;uf~ç~ ~ .P-I!>ro.p~~f».,: J ~t}l:~<!l· a'_~egt:·
.tll?S, q_qe .. D~,lerm i:f!~i1 · peiq
Jv·arª- ,,d.e; nJteg.~Jll~fi LQ_!J tl,t; r;1;2Adt:tJ ~J.tJt::i r~ ,fi.~

4

J,8 02; ..q g~ .fui - ~crvi,do:;; ~ar, á

) .. '.
:;

·. . "

Jun:ta l.d_a.; F;.~o~~lil:clp.' .tiG,s:Ã~'!S.e(Uàe·$ , -4{fta~:si · 4P.. ·.'.c,

.... ~- . · - q;. 1 ,·~tl \Nlet_.A_' .e> · ,, ,_d.~~. . .tO v, '... L. .d . t;;t•I.J.J
. , .
G.
-~
~ ~·
-s ~~~fa Ni\ . arrEtc;ada9ão ,~ cotn.plab-ilW~cl~ •.da . ~\.tinhíh tlleaJ,;IE&:e,e:Q~a- ,· : <

17'' '~r·J· t .
J?.J ~'r.~
, }~'t ~~~}~

,

f

na R~pa.;r.LH;ao . dp, ;soLJ~·ef).!'.o Ar.s!;n/\·1; .SQil ~envt~lot E:s:ta-~b ~Jye~u 1 ·hum~~ :Com-

· ,

J<H1orj;t, 0 q}:~_et,~e.nl , çqln P9ft.~~ ,de h,u!.n: G~J?~~l~p,. , ll>UJ'n t1J.íl~~imeir<ih"Escr~ !JtlitJilFa7
..
1:ip, lup;il, ~~gh!JJdP:J e rh:Wtf;ll .i;:I:~tic<u'lt~} ~<iJ.iP\S t-obt ig:;~..ç:õps, ~?~il·f! · •tall)b#m .as .
rpesm~Jl;,, -cjtAe sÇ- ~lçh.ão t!.~t-~.rmin.a,d:<lS ' TJQ , Jl)~gime;n~~o ~,de ,,1 ,~" 8e: i J ané ' ro~.de.·
J 802 para a direcç;io dh Contadoria dos Arsenaes Rcaes UQ Ex·erc:i ,t,q. t ·; ..

Para a responsabili~lade e g·uarda dos efeilos existentes no At:srnal e. Ar~,1~~,í?~$,l e,l_~..(\ R BJ~Q,s~t0,;~· e. d_q s 111a.i~ g~1~ ~e hou~e~em de depcsit~r,
Sou servtdo crear os Lugares ,de Almoxarde e Escnvao da sua Hece1ta
e Despeza, os quaes serão logo incumbidos do lnvenlario geral, debai:xF·~ da Inspec<~ão do Intende.ple_j e ];1é)l'fl :-i!J:ll.!dar g Almox~rife haverá hum

.,wl.

As Sessões da Junl~1 se farão na~caEa immediata á Contndoda yna~
~v~nhã§ 1~$.,1Jl.~ .;--se.g~n.~jl ;,.,.g10~r1~a~ 0e ~R}Ja~11 , i~ r~$ , d ··~ ft?~d~,; ~.eHlPf\?~·fl~ co'mecatão
~ás ·.rt-i.ove,-ho1·a~
.d e,sdé- o .Jpri,m~tll'o
rl,e
LO,.);4! u.pro,,
a.t«il,
o , fim ,dtti".Mnr,
" ~:1lli'''"'
i1 J ~ J-. .;j_p ,.v
t'. !!iH ,.)~.
~.
...
~
l
c.o
·,
e
..
::is
'01to
,h,
o
·
n\s
.
esae
p nJjme~ro ,JeA};>.ri-1 v.té.a0.,u,· ltimod,eSr.tternhrC:>,·
.-., ., l·"·ü :t t.,~ •+·H·
~) _t, l. f 't, ::;
..~ r~'
..~
' : .~
'-t u. :tY "
1 Ji . i•.. 'O ~ . »
e ;1s ~l~: Ç~n.t;•4~I.: I. q . ~rJ<~·ãoi (1~ ,manryã ~ de _u~r.dpr., H n~ fo..r;ma vr~ti 1 p~da.
,j,.
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p ~. Cvll~lJ.orr~ tlus A rs~~-a-~ ,~ ~~&~s 'A<? Ex{)rcttg . . ,.~_,, . ~I r · #·I{ 1 ,,11 , ..
_~:,: A: :J?pt,a do 'i\-p·~n~~l 1 c;la ;~i~dad~t À9 L~o~t,Ç, 1 q.ue, J??~-- .servi~ o 1 GGe.~r ,_
J7~r ~S!Ei :P,e1cret19, H!f·p01; .~~-~~~ C<?nfia.ç J~i co.~,pr_<h, , pr9.'íllil1,~;nto.~ 11 < f>,p,r~y ~r ; :;r
cao ~ fljst.t.n ui~.~o doa pa.npos ,.d~ l.iP.\;lo r:~ra o lVleu:~~.x~rci.to_, a sillll ,.QP.
•
n t,iperde,~~-· corno(~ 1,\.S . Ci1o
lonias
:
it:"ha
v~rá
na
CohtaiJ,c
ria,
Li.v.rõs
.·
p
4r<!'f c1•) ~
~'
4Jr.Jt. ~ {: ~
!J~sJ qesl·Ín:ad9s p.art1 ·~~t.:.· . ~'~wipt_u~fl~ãq' ~~~~~e.-.-)P1>i~or_l~~~te~ .obje~l~ d<t .' l\;'li r
L
~h-íl · ~:~:al :F.~lZ:~l!d:·\,!{.Tl,<l,u<lRP(~l'JI\i~l§1 ~;e. (Jp ~~- egim~pt_8,~~qe...P.a.. a1.;_est~ : ~ e1h
t,o _M~p.t!<J. .dlflg-lf1 a . J tp~ta.i !~S-~ l g.Qaqq !].e lo Ç:«.~Q~al~~.u:o 1 ).VllT}lS ro .,~ $e1c~~e 7
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fa~~~o d~ Est,adq dos , ~e~08Jfl~ E.,~~r.:~.pgeJ.~O$: ~ , da,_. Gu'(r.~a, ficaQdo, ,s~Cql ,1i1f7
fetlo ,~fa.. p~ ~a · ~!,es te erq .• d;~n~e . ?, ])t:Jcreto.) .de., 20 , <J~..,Fe,;e._r.ttiro de J]'9
,q,ue q ~1 t"e,'·.1pi~p_u Q_ mo:~~~ . P.or<tt;~ -.4~~i~ ~;rrl: ~ f€:1\lao:,a,, corqp,rê, e ,:p;rçv,irne.n~q
do m ~sY! l-1 ctnpo <)e J..!1hJ~{J.• . :· . l!. ri'JIJ :· ( .
r
... - 1\.
\'
I·
·l
,::J ~~~~~ ~~g,p~ ln?.~!~}.e ,.s.er~ Iq?f .enGàfr~g~r ~ <;' me.$~·<! ,J.9.n:ta ~ ti. ~ yell~q . d_~l.
.-~·
P,ulvo,ra, qu~ ~oL~~n.~~ ._d~, rt1),phª. r!:{~,t~)i:'}ftf:Jnda ~e ~,e.rp,~tt.e ~-(Ira.?· C_l}
~·ui.~ ~~ J~q{to,,1 ~~,e ~iUJé\J vynd~ s~ · NGl~aYla ) OXfU~1bi_flo, .. h41~ J:3~:n,Hy~~~ a,r}9, . , 1..
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' Em observéiil'Cl::t ·do §. 62 .. do ATvaní. ·de RegJ mento; f]Ue\ Fl)i: se.~, .
'
~·~~~9 r~J. AY.N q},a d,~ ~~~ ~<;:l),c!~~; e .Çonf~a,d<?ria dos Ars~enaes. J~e~es do Exer'çlh<? ? ~J'~~.l~·~· j!apel~?Aie J.t~ ~2~, e;~ ~J;l~ §slflbel·e s.'"' que a; d1ta Junt~
'F~zeQa~.. :~w~onlfl-Q,o<Ha r.h.~~V1fS~~ . ~e _ ::;e~ o.,c,ent,·o con:mum "de tpd . .p ~,a&
:Repa~,;1I<;9s ~. -~~~ , Ack~· m~~~f15à,<l; _~·, c?d]P~.apilid~~l.~. . d.ss. MfltS• 1 A,rs~t nfter, ., ,
H e<H;'l~, pejlp,S}_lO~ 2r.~ ti w~oes .,q~ ' ~yt;[r? ,:, ~ t} fl)Jl'l_Cl};S >;,ü;rd,~qo,. ;q P.~ (~ . ·, ,; ' '
:lnp~.:l· ~la :rr"'l~n~li11 e0 A Ht~.(~~ri~\ d~) Ar~~n~t,ld~a ,Qjd~d.~.. do P<~.rto fi_q.~Je ~.\J~ , ,·,. '~
b~ rLr'i~ ~~,fa ~ ~,UÓif\,1 ~1;-.t Faztp~,a_.e, 1 Cpn~aâp~),a, 1 ~o~.t.\. t:§e·~we~ Rqa§s ,dc ~xt!r:- : ,
Cl~o, .~6\ve.~~lq . )ie:·. ~ nlf,st,a. . lHJ1l~l•>: Hl ef· ~ Jll~1~. 9'~ ,~flz,e.p4<,1 ~q,,IA~~Cf!J!!.; '' i
f(h' ..~~;.L d~J~i
LH!:t{.l t;·: . !'1 ! 11 )'"}~ J .U'l ... ~:.H!t r:c.rr·· H. .,:~Jll'H t ' ,., . i IJ ;t r·:1
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Cida-de do Pottt> devefá recorrer em Lódos os casos, que tequereni
huma -p~rücul~r .B.-~solução Minha, e devendo ser pe lá Junta da Fazenda dos Arsenaes Reaes do Exercito, qlle s~rão tran~mittiJas as ordetts,
'q ue forem dirigidas á J.unta da Fazenda ~do A.rsenál da Cidad·e do Por., to~ as quaes deverão ser por: e!Ja exe.cur:aúas com .a convenien~e promptídão; ·e pon .tu.a l id~de. Pa lacio _de Que! ui ,"em 12 de Julho de i802,
= üom a Rubrica dq _IYrindipe / Regente. ,
"
'

Ímpr~ssó .na Irnpres~ao Reyz·a,
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. Regzméntó, à q·ue se nj'ere o D ecreto anier~oh
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'
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I
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hecessario ·brd€ma1: ô l)eg·i mento, pelo qual a Junta dd Arseiial
-da Cidade do Porto. ~e deve governar · para o provimento, approva-ção e
-distr~buição do 'panrw de l:inho para ô Exercilo; de' que a ' mesma ·J un-

ta sE! acha imctJtnJbid·a' pele Decreto da· sua 'CJreâção: Manda o 'PtincÍfle
.
Regente. Nos~o Sen.h~r que , se observe o segU i nte~ " .1, '
Logo que a l!illa Júnta receber da Junta da Fazenda dos_Arsenaes '--

:Reaes do Exerc~to, à' partic'ipação ·para a compra do, panno ·de I i ~ho ne· ·
cessa rio para um anno, com . o Padrão; que deverá regular a qualidade - d·o mes.mo pa·nnQ, · passará -a, Junta a- ·fazer a col1Jpra p!;ljo preço mais
·conveniente, ou por :m·emataçã·o ~ ' ou encarregando ' algum Commissario ·pessoa de confiança e conceito, para ·que este · :raça as compras, El se
obrigue por huma C~mmissão estip·u-lhd-a pru~en-temente a entreg#r sÓ'
.o .. panno; que fo:r igual na q'ual·idade; ao Padrão,- fiéando por sua conta
tutlo o qu.e se · :a c'har · de inferior qual,idade, P- s'ujeHánd·ô-se, quan'to á
medi-d á; á que se verificar nos Armaz.ens de Dep·osito da Ci'dade 'uó ~ór"
to' na occasião ~a entrega.
" ·
1
A mesma Jimw,t receberá ·a cbnsi_gnação que for éipplicada ao pa·~
gamento do panno de linho, e mandarâ que ella se reculha em hu\n CQfre de tres chaves, das quaes lnuna terá o Intendente, outra o A lmo-'
xarife, e a terceira o .Escrivão .Qo· Aln:ldxarit:ldo, . e por orJens da Junta se farão os pag;1mentos eom as mais fol'malidades, quê se costu mão praticar; e que são inseparaveis da boa arrecadaç ão da Fazenda

Heal.

.

.

. o ·panno de linho será approvaào ' pela Ju!}ta, assisrindo-'os De. pufados e Secretario ao ' e•xarne da qtüil idade n'ntes de se r~ceb'e'l)_ e ;de
se carregar em· R eceiLa a<!l .l'\ lrn1óxarife, lavrando b Sectetariô
term os,
para que a todo o tempo cons-te, da tegularida:de, e exacçâo ' dtis- li'H~~nws
app_rovac1õ·e s.
.
•
.
'
ApprovRdo que seja ·o pan'no de linho e medidd; se carregará em
Re~eita ao Almo•x arife '
:t.ivrb~, que pa ra «:!sse fim deve haver' separado dos outrbs . objectos do seú Rec.ebi·m erHo; e pelos _Conhecimenfo's em
fánna ~a Receita e liquidação da Contadoria se fa rão os pagamentos do <
seu custo, prec~denôo .os desp·acbb!> necessaribs dà Junta, a qu al CO\ll tu do· poclerá mandar adiantar a-lgum dinheiro- pam a ,c ompra, e ~ p~r conta
do ·m ésme panno de linho 'com a devida: s&g· u't·ahÇá/j)af_~ q 'ú~ i rnl ó sbc. ced~ que a Fazenda Real venhá a ler prejuizo, descon~ando-se na occa-

os

1

em

M

I

'

90
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_sião em que se veri5carem os pag.amentos pelos títulos 'e despachos necessanos.
. . A distribuição dD panno de Linho será feita segundo as participa~ ·
<tões da Junta da Faz enda dos Arsenaes Reae.& do 'Exercito; pois que
úevendo constar á mesma Junta a .quantidade de panno de linho exis-tep:~e nos ~r.mazeQS de Deposilo, e ao m'estno tem.po pela escri_pturaçao·,
da sha Cont ~1do ria tudo o que se deve de, Fardam.e nto a.os B.eg-ime~_tqs
do Reino, e· U ltramar, o tempo dos vencimentos, e os motivos, porque
· dever~o ~ Q r a!lendidos na distribuição dos Fardamentos huns Regimentos priineiro do que outros; quando succeda que não possão su fornecidos todos ao t~ rnpo de seus vencimentos, só a mesma Junta póde ordenar prudentemente a dita distribuição; e l~go que a Junta (lo Arsenal
da Cidade do Porto receber a participação do modo, com que se h a
de distribuir o panno de linho, ou seja para os Regimentos da Corte,
Beira, Estremadura e Algarve, remettendo a q.uartida,de de varas, que
se lhe annuncía'r para os A rmazens de Lisboa, Oll seja para os Regimentos das Províncias do Minho e Trás: os-Monles fazendo a remessa e
e.ntrega immediatamente, ou finalmente para a Tropa do Ultramar fazendo a remessa para Lisboa, ou em direitura para os Por~os <;lo seu desti-:no;)passárá 'as 0rdens ao Almoxarife, e da!'á as mais providencias necessa1rias, · 'para que as referidas remessas se fação con? . segura~ça . da Real
Fázénda, e com a p()s'si'vel eco~ómia n(i)s trnri~portés. :
"· , .
De todas as tr~nsacções, que a Junta do Arsenal .da Cidade do
Porto ·ordenar 'a ·respeito desie objecto, . e da execução qQe tiverem as
ot~dens da mes~a Junta, se ~ar~ participaç~o 4 sua Contadoria, p~ra '
·que por esse modo se possa escnpturar em hvros separados todas as contá$'; a saber; do Cofre, da Receita, e distincção desta despeza pert-e:néeriié ao Almoxarifado; dos Arrern.a lantes, ou · Commissarios; das d~s-·
p~zas de conducções, etc. remettendo o Contador, com approvação _
da
J\íntã, no principio de cada me7i á Junta da Fazenda dos Arsenaes
:ij:efi.é s hum balanço do mez anteceden,te, e as noticias necess~,rias, ' a
:fi:in de 'que na Contadoria desta J iw·ta se possão fazer as escript'\rações
·in<1ispensaveis, e que a Junta lknha todas as noticias de que necessita
para cum_pri mento das obrig-ações, fJ ue tem a seu C!lrg·ç. PalaCÍQ de
Qu~lúz em 12 de Julho de 1802. ==Dom João de Almeidà de Mel1o e

C'clstró.

·

Pedro de Melo Breyner Governador das Justiças da Relaçã ·, e Casa
.d·o Porto: Amigó Eu o Prínci-pe vos envio muito saudar. Tendo-vo ordenado pela ·Minha Carta datada do' dia 15 de Março do corrente a~no,
que rnandasseis suspender nos Propessos relativos á Denúncia dada por
João Empson, contra Manuel Lourenço Mendes dessa C,idade, a ti~ulo
.Jé'" usura·río, até vós sereis presente n;1 Relação, a fim de executare
nélla as Ordens, que Eu fosse Servido communicar-vos a este respeito;
e 1 querendo que este negocio se termine pelo modo que çonvé,rp á Min:ha Real Justiça, sem que se' falte ao Direito das Partes ( mas tão bem
se'm delongas inad~issiveis n'huma Causa, que tem muita relação com
o ' Com·l)3erc!O qcssa Praça, e com p credito. do Papel Moeda, que (.e nho
pt•ocurado !:eg·e'.nerar _tão 'e ffiqazmente e·m 'beneficio cou]mpm dos 1\:leus
f

.'

· 1 80~
\t .}~~la\~!Os.·~ . ~~q · ~~:t·v~id_e,

0~ d~~:a~~r'Cil~ir q·~·e': f~~n'~s j-wlg~;. :S!g~:jJVIl a'l'i~:fl/e·~h~

'h' h~ mar só, wsta'ne<Ila> esta J(:h~ fl ®filrchero'é l ~JlO• J \l ·I >!O da. (; o~<!l;:i dessh Relaç.ilO',
)~m· s.ec o d~~ ~liÜ~ia ·Alça.d.'a .' d ~ similh:~li)l,€'S· Da~sas1 ,t).a- 'f~T.Illa do .~.Jv~árá
:de 7t de Jam.eJro ·~le:, tl7)57í, ~wm e ando· .)'~s (?JS !idJli. P~<J'S ~ .cp;te· vos par~ee rl,

et,dando-se ~lü. Hef.itli:Joiau,r·e·,. e • :;w D.e o t;~ i:Jt; mà ~~.os~·t~ Jt.t?J O!)· .que ,ff<'H'em . t'le"'
''c<~ssaá!!ls .parà:· deduz·i~·e m ·a1 st'lla ,a c.êw•sa((ãO', fil Ae~e~J"t~.?, i~·~ a~1 1'lrqvc •s; '.q·ü,e
lhe aonvierwrm:.,. Bav emrdo Eu :p<w herri d ~€1a .Jt a r· de Dip(gi~ G l ~q H-J , .l•J~"lug.an, .
tiue o négocio ·do d!o~s-eon.tci r de Letr'a~ .mã'0 1J.J simp'lest~n~n,l;tf.;,~ ' ciif.fl.tr~!e li:b
.'lJó ~'Lut~10,- · ITI,aSJJhtÍ>m a ,m Ú !r'a ~es.pecÍe cl-e, eO'OV€t:J<?ã~·, · (;]U8 f>0''9Ji~ ~ ~~g'\H€Y,
'ê ~i se@·;, s'endo' ~ ps, Da s4't.ÓJ1Jia.dore·~ FJ.ãi(i) M.n t u a FJ>fi.!"s-, Ji{J.as €omtp:r~'tl r~s ',<le
Létra,s; ·.e ôoi~ lo il taes c®in~ia~ ra.il os Ji>€1PSf Esc11i )?llf>I;es-'? ~ q •~<e ~r~lllâ~· ·trí\~·,Jil
ús·pt' ude'nü)n . '<t;.:am·bbml; .. ~ ..se~{~Ç>' ~Jm ·~~,rn·.~~~l~é n'_cj :~~·. ~t·p:fl·li c81~eis: Cio- d i1t•0'
· g.?ci@.~ . qu'à_n~do:; n 81-lt€ 'i, ~·~ · Je_~~:'l'~ a l gr.tl.I~~--... (],a~;.p(,\íJ:I'e:s, ' n~o a.s ·L ~i:S qtH?- d;iL.
t.~il! · respell0: al6., 1\1lut_w~~- Jitlfae_ ~s q. ~1•e. ttàl'à•0· d1a íw mpr.á· e •VIe•I'Jda.:· E~.tn
~-~ l·ugar; que não hé prohillh~i4'o fa~eJ' pàgta ~Jil:e.n:t;o~ ~J:'e ~u i'!l]!qtm€17 ~ru(i{.nti•a.;
~,ue s<rij 'l ' e.m~ n\1ç>e.da· P a·p>el, séil!'l a CQh~o.p~~n Gi'à d ~ i\!ht ra:Ir1 t..(] tin n eh~· eom:'v~m .. ~1i ssô @,,c:Jú'ç· ha, ,de veceber o.'.pag,~uiuz.ríl9· ; J>o ~q tqe . 0:1 permi~~lem ·~n,s
;Lt~'~ ~q1n; ,q ~~e~.·Fyf, He;11vi cl~ . ~s:.•~.bel ~~er~-~~:t:~: .~(l)~~tJ,~ ·,,- e,: ~ 1p(llde ,~ · ~n~evv.aqap-, e·~ aug•mentQ ·do· seu cre,{llt)Oo ;:, qu~ h,a. d.e . e t;€!-sper. ,a• prop€:l_f~JI'9' ·q.u.e
a_e àt:tYpli_a:r ,<Oi éa!nia:l· da•'swa. t:iq)ci',J-à·~ ãl(l) ~' s€-n\(Jo é.S>~t:! .<;>; fltJ.cJtÍ V>~ lpe:!l.tftu~ .:Souvi~ pôr Jh~ilr di~~·!íllioh;i!b i,r ,n9 ~·€_Ú. A h::a.&á de 2 i d.~ Jrl1 ~re:vf)jt.0~ .d.e- lii~Q1 ll; t que ·i>· ~~ld· e,al!la~ ~e · e~ ireit~·sse .~c9~) ·.as·.• G0riv'eriÇões' td:e. se·~~a-0f.1réz:n• 6s- pagatnerr~
fbs !- itr~ l e~f·éHlll~f.ltê: .ici:rh Ítí.efíruJJ; ·· ~imcJ@ '3• eJ~te -?QÍifs@~Ut·tt~·J'ej,~~~SJ.'S~·e•J;rJ a• ' (t~
não coarctar jé1mais· a faclfldade . de ragar tudri 1 e r'f.;i,d\l1 6e (Jla l l~á' /•l etl, f!M,a•ndo o cred,or con,vérn em recebe-lia.· Devendo estlls Mwbas Reaes Declaraç.õ as d-~clú·i-~~da'S. ~ d.~ .so1Ei:';J o~'·~p"i:i ~,c,i ~~i ~~~ rl~ T xtre itó; Çátm bial, -e da ~ons-'.
t i tu ição do Papel Moeda,_ de -que se faz uz@ m·e&t€\s Reino~.,< servir de 1
regra invariavel não só para 'a d e c i s~ o desta Célusa; m~s para todas as .
mais, em que for com peten ~~-~-~~ ~ ..~ !2Jl.lic~c;fi o. O ~ n e M e pareceo pat- .
ticipar--vos, parj:l qu~ tendQ ~o:. &ss i·m " @tH€ndido, e faz e ndo rP g istar esta
Mi~h~ . Ca~·{a nos Livros dessa Relação, o faç aes ~x ~_cula t. l}scri _ta ~~
P.~~ap 1 p . ~o ..? ~~J u_z e.~ .J ~t - ~7 .~.H}.!Io ::de ,_}· B9? 1 ,~ P,rvilc i p~1 : 1)ojl, ,a r t j ~~!!Pf.~
d:~',·ilV;IieH<i>fl~.ffp',\'ll~li)-ti{~Ch~.wn~,.~~'':~ e e~l~tt~?...s,e-, ~ 'J'l~G:R ~~v·ftJcl ~,o.· A~H'<ilJf:lil'·e.t;,.
t~ 1aQr p.es~~·~fgJ~ t1o;li'· J ~u t~.f'd:~ ·~Gpro.~, ~\&<li.~ Sfi1,~ ex.e~t)('"ll' u.OOl!?' ~- ~ ·: H,·; .
d13t. e..~mln~~ \··;,~~~~t~ a!.~_112 . :~l.~ ,~Jij)l~~~ · , Q-~ · rMP2 : ,.-.. H.u·~rt€~ 11 ddl ! l ll llls~ni&S·l Jl1:o
~ J~r~elkpf~~~lf!W : G,o;y e1.V~~~q r. ·~-< '(",r.:··, ".1\I 1 •'.' . , _: u y 1:4~( ._1 1 y
·, l_~j_,t''i-~.t~t
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1802
jecttJ.ral do número de Almuc!Qs, o que de ordina1·io redunJa em pre.JUI~
zo da Minha Real Fazenda: E Querendo prover ao inuicado prejuizo
.para as sobreditas avaliações corn à exactidão de quet são susceplivei~
por meio de medidas Stereornetiças, sem recorrer á prática trabalhosa
da effectiva evacuaç;'io das Vasilhas; que além de outros inconvenien ·
tes, alterarão i-nfallivelmente a qualidade dos Licores conteudos: Hei
po1· betn em con(ormidade, e segundo os 1hesmos princípios do que j<i
Fui Servido resolver em Consulta de vinte e cinc0 de Junho de mil se~
teçe.nl0s nuventa e seis, do Conselho de Minha Real Fazenua, que o.
mesmo Conselho depois do ter ouvido os Professores Mathematicos fJUO
er1tl:mder necessa1·ios, servind~~se lambem do· que se acha pubLicado nas
. " lVIemorias da Academia Real das Scienci,as de Lisboa, • em huma escri ..
· ta pelo Conselheiro Socio da mesma Academia, José Antonio da Ro~
' cha, havefH.lo altenção a que nos calculos se tome sempre huma apro~
- ximação supet·ior ao exacto valor da Vasilha, para se evitar qualCJU81.'
damno na avaliacão dos Meus Reaes Direitos estabeleca .hum MediJtH."
instruido na· prálica, e melhoJo f.10il, que se acha exj)endiüo . n~ di:ta
memoria Jesle p<uagrato ~esseHta e quatro; o qual MedidG.r sendo -nju. ramentado lenha a seu chrgo medit· todas as referidas Vasilhas que se
··despacharem na Meza dos Vinhos, e f)Ue não estiv~rem legili.mat.las ccím
as man~as competentes. O Consel·ho da Fazenda o tef;!ha assim énleiv·
· tlido e faça execulat· não obstante q!.laesquer Leis, . ou Di·s p0siçôes ,em
. .: ·contrario. Palacio de· Queluz em 13 de Julho de ' l802.--Com a Ru.:.
· bríca do Principe Regente.
,.
,.

':'"'~''

Re_qist. ~io Cmhelho da Faz. no Liv. 5~o dos Dec. a
Jol. 156.
r·

,.

J

Se~1do

·'f','

...

•---"-~< 0'> * -- *

notaria a falta; que · ha de bom Papel de tod.a s ns qtiaFclaJes
neste Heino e seus Doininios, . e grave prejt!lizo, que soffre a públiéa.
e~onomia pela exrort.ac;ffo . de avuJ ~ auaS~ SO~Hi'H\S p~ra Ci negpciar, " e Y~
l'lficando-se na Mmha Real Presença po1· lnfo·rmaçoes exactas-,. e_ , repepdas, e . de Pessoa~ muito inle:llige;ntes, que ha na Villa de Alemque,~
junto ã. Ponte da Coúraça.entre o Hio e o Moinho denominado d'ElRei,
hurn ·lugar, inui'to n·ccom!Ílouado para se levantat· huma .boa F·a brica do
. sobredito ' Papel.,,:.. concot:nmdó ·a gua-s ···abundi!ates, perennes; e ' sempre
limpas: Soú SúviJo M·ánJar erig·ir· neste l-u-gar, · e ·e m favor do b,em do
Estado,~ Jwma Fabr.jca ..de Papel de todas as nielhofes q ualiJa"c!~es, pam
o que se procederá na maneira sedui.nte. O Correged0r da Oomarc'a de
Alemquer a R.e querirnento do Desembargador Dornin.gos Monteiro' dt}
Albuquerque e Amaral, Director '(}eral dt\ Impressão Regia, 'e Fabl'ica das Cartas,. fa1'CÍ. adjucli.car a fa.vor da Directoria o denominado Mo·~
n?o d'ElRe·i·' e todos os. Moinhos . l11e.nores, e. Pr('dios contíguos ou Bal
dws, que ·torem requeridos para a d1ta Fabnca, e seu concel'nente ser' .' vi.ço,: Ü.1zendo ava·l iar tüdo -por LouvacJas perhos,.- e ajut'hm €d1tados, que
. . t~J~s as; ~artes ioteressachs norn~r r~1o; .e ~onvén_1 ' ·que sej.ão da~ yma~
e~r.cumvismbas. ·.0 preço das A valm çoes ser a pago pelo· Cofre da J m pres·' · s~ 0; ,~egi·a, . e Fabric.;a das GártáS na . fót'lna Legislada, ·e ·com a terça
parte máis do .st1Íl, valor, para q11~l os Proprietariosl·. ainda obedecemlo
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á públ'i,ca
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(em ·qu~e · er~tr'a ' ~- ·s~~a· pr9p-r ia)

nã~·soffrão Q menor
prejuízo; A_chando.-se· ajguns b~ns ~1,~~ Vt?éuloj_~·e ~ qunlquer n~tur eza ql.le
sejão, os Hei, por desatadGs, e I.ivre·s em fav~r d~• Ctlusa ·Publjca; Mando flUe sejào pagos com A polices, como se fossem nl-lodiáf)s, fic a ndo porém as A p'o lices sobrogadas no m~smo vínculo a favor de·-quem competir; e - po,ndo-~e as_ V_e1~~a.s: no com..petenle J u-ÍZ!J; e .An'l hor-i zo ao Presidente do Meu Real Erario para mandar· exp~~lir ;)S A polices ,necessarias, que devem fic ar vinculadas e postas as ·vêrbàs nos 'termo.s da A I,, vará de treze de Março de mil setece'ntos nov,enla e , sete. Concluídas as
Avaliações, . e Acljudica<(ões ~m fórn)a sumtÉar ia, ser passari'io Se ntcnc;~·s
para Titulo a favor da DireclorÍéÍ. Geral, e . de qu e m· as requ e rer, na
fónna da Legisla(;fío subsistente, que reglÍla as Adjudicações obrigadas,
' e necessarias: O mes111o se pra'licará a respeito de qúalquer Baldio, Interesse, ou Di1·eíto, que ahi haja á Casa e Estado das Rainhas, flUe ·ser'i'ío igna lmente i~u emn iz n dos com audieõcia do _,Procu1·~úlor _de S'ua Fa-·
· ze nda AafJuella -Villa; para o que este· Meu Real Oed.eto se -participar:i á Junta da me.s ma Heal · Casa Donataria. Os .VenUedores entregarão
t(j)di1Js· os Títulos; e Dacumen(os das suas Propr;iedades·'" _e Posses.s ões k
mertci<!ln.àda Directord Gera1l ad·~uiren t e ~ <:l qué ficad li'vte, e perpe-:·
tUtrrúrer.l'te per(eneendor tudo para O· a ppJicar, OU negocÍat.' a. fa VOf da no ·
·va ·F:..:'Ibrica, como parecer mais . convdniente ao· premeditado fim. Ao
I)resi·dente dm Meu· Real Era rio, e I !'lspector G eral da Impressão Regia,
e Real Fabrica das Cartas, Encarrego mui par·tícularmeiTtp a: execução;
a' ~o • complemento de tod9 esté objecto até s~a final pel"feiqão ;- e se expedi~rào sempre ' nesta vnate'ria' e para o futmo ·íoclos os negocias' que
qe ·qda.lquer maneira lhe disserem respeito; e requ1ereren1 S uperior De·
'qisãô, pela Secretaria ,de Estado dá Minha" Rea"l' 'Fazenda~ sen~o-;Me
Consultados imri1ediatani'ente qs que b me.tece-l·em_, e stJb'indd as Coa'su [..
tas pelo Presi·dente do 1Meu · Real f Erario, e lnspector Geral da Impres. são Regia, nos termos do Detreto de. vinte e nove de Dezembro de mil
oilocentos e ·hum, que assim o regulou a respeito da mesma. Pa!acio de
Q ueluz em 15 de Julho de 1802. (l)=Com a~ Rubríéa do Ptincjpe
Regente.
" "·.
utí-(idàd~,
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,) Impresso .n a Impressâo Regia.
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PRJ NC tPE REGENTE Nosso Senhoí· Manda remetíei' ao Conselhb da Fa~ehda': - u Reque~ÜrHHJto · Ínél~~so dec José Francisco Delucozo,
Mestre e l)roprietario=dhcRe_ai• Fa·bríca- âas Cáixas e Vernizes, pat-a qu e
tóm 'a ndol se ern censider-ação· o'-ohject0 da sua súpplica, inh·i ba ·ao AdJin inistradQr Geral '<,b ' ~lfa)'ld~g;a ' ? el·ar tle modb algum despac ~ ás ma•
nu'facturas ''Est~angéitas de ·qu E! hà outr.'os (s ilmi lh·anles fabricà·do·~ no Reir\o ;t'<:tJjo COÓSUITIO ' ie · ·p~~aJiilJa( C0ÜÍ ' ' refet·~ cla Ín'troducção; e clecJarand'o·Nle -que será rnuiro do Real/des(lgràdo que es·té abuso haja de progredir
Ji'~o 86 quanto ás· manufaclurast>e,xecutadas na Fabt·ica de que se trata,.
mas ig ualmente de ·outro·s quáesquer, c·qmo Çá patbs , Botas; e Selin's, e
F reios, que esc?fldalosar~ente -se tem despa~hado,. O que participo à V.
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Yitl. o Alv. de 2 ele Agosto

da Fabrica.

·,

I

·. .'' 1-:,

I

94
I
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<Juet~ndo ·~nit~.,·~ · .,

.

e. promover .a'

'"'·

I'~J· ~str.i~ Nacio-flal, .remo·ve-ndo.:lhe

t0,clo~ 7 0S ,ah~l?·!iJti•Ios; q_Q~ .'JAPSSào ·e stbr:va;r', ot.i 'd e ·qualquer'. .modo n~t.ard!ar
~~ ·.s~u~ pr~gn~s~t:~t~; . ,J iiéi ·por bem t·a favor da ·\Fabriea d; ·A rame c3e Fevr('),
e ... Latão eFigi.cJ..f'\, 1 ~gslà Cidade• por Jorol'liYrQO Pereira ,de Lourei·ro , ' De~

t~rmi·l\lat." J ~,ue~:rP~e;) j G0aselho da Faz~ntla se Ordene ao Adminis.f.racl'or Ge~
~a h da .,Ó:Jf~ri)d'<?g,a ::/[élÇ:ih lhq m'ti no. va a·vali<!ção. flara toda a: .qualidad·e ' cl:e
Ar~m~ '1v_ip:{j(jl, pe, :~Jit dtt R~n.p~" reg;~l~da lpeló p1reqo :do_· n'Jamuf>a(c!:!tlúr'ad•<t
nas F'-9b.;n Mª .:N·~~~&llr.1ae.s, ~~ ouJ'a ídlsn:>.o~t~ae n.4ev·e· Fá subsr·s~Jl"l e:r~ q~l•a.filitó , a~

_

@~SIIJfl~ !MJIAg~Ç.MttJt-&~ fornM" r.e m ·.toda a qwalidade -<i~ Aratn,e ··niedes~arÍ0
9~r aq@S-mJ!"àl q JW s«1}.uí:l_ntó)J ~glh q 116 1 che,gauem' à, es (e , eslad@ <Jeix:irij, de
p«f•l'~FJ!l i-t ti r-,s<q @~r~n~#·~ .aJ·ç\·§l~fj>~tih@ ,ao·• A r;~me· :~sLra1111g·ei ro. E · ~ uhn.tol á~:Uel-·
le.-;., qt.;ItiHl~QJm · g~l§~ l l! cl!l;~l AMaad~ga:, pú l esí.Jv.e·ll ' e[í)ocún~~~q<!LIP •i ~~lem f-c~
l.ll-inho-, . -@ sqà!Jetli,t~ Ç.§ps~lrb . :rrescr.ev~r~ ,o•·feln!Jl>O em qué is1í!r3 ~onõ€tl;Í·e;lq,
o.,despácho j:tela..-a~aljaj}i!(j) ..J~ !1aqta, findo o ·ql,ual had€ oomeça•r 1 <\l?t~.r ~f,
f~1o 'a l1€lVfl..·'a valiaçà9 ·q'Ue Máh·ud, 'dar ! a e'sJe-' genero a. c_ujo, tes.p&i~ó ,_, s'(i}
d'.e verá pr·aii~ear 0 .-: q u lf"~'l:~l· ,<i:'<}S<'t!il l ide-P;l i o~ se ;ti,v'ar ,ol:ís·e'l":v-;li!l<:>.v_'(tl, iin esrn0
Cot~selho .o tenha - ~ssiw · e;rJ.tçmDii:l.o, 'e ' f.ai{a ex·M .utar ~com ·e>s .IDes'pachos
neeessa_rio"s ., n"fl:? qps~<)A.l? ,q·paesqv~r Lei-s; ' R ~gim~ o tos,· 9u ~o'J\d:e·~§ · ~in
contr~rto_. ~ªIaew .d~ Q-uel,u·z' ,em ,~4' ;de J.u.J-hp :cle ·1802. '. ·.Ç?&:l :a•~übi\Wl:
4oll~fifl'élp~. R.agei}t·~ ~ !. rv..r •
1.
':C' i •,
..... · ~ . ····\ · •.
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·C-on't,. da Faz. no Liv.
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opstan,te,,Jh:tver.Ç-,l#~ : ces~ado 1 ,Gs '~íJi,IO,Li!v'G>S ;q.1)e QZúr,ãCD :e.r11 1~mtro, t.~Jn. po ;·~~opr

tar~•. es,t:.~~,;;_-;;u~pi,da, .~gg. ujn~~h~r- -.9e .' 9lliln.l;a t.al . i~empç~o ~qtav~.l. ,prej1~i~q ;i
. M m h<\ ~El~l :..ff.arz~nc!a; ; ;}~ll~.e~tiNJll,El!'l ~q a,~ l]qbn !tf\~, 1íf ue D.~seJo .Ja vor~c~r ·
Sf}P.t ~ e. r:Y.id<;>. 1D,et.er,~ljipar; q~_e.• o ~Qopsfili·l~o cJu :F.a-z.e nda -~m ,consideraQã9
-dq_reJe.ri~l9,t ~f.~~~~ ~ç.a,. ~e'!I.l ·P!'l,Çd·:;t! ,d:e telif.)po a: avaJi;açã~ de .. tolhs · ;~~ ,
.A,_rt;,~~as....!:H~flÇa Si, . ~'it :df! ;{9gQ·, ap.a relhg9a.s~ f! , pqlJ a perel.hsn •p;,ua 1por· eM,~
.se o_o:~rar~m,_,9l!i ,;Oi.reiJps ·'ªas 1 A~~? · [1{ie~a·S·~·~ma~dfl~ clo 1 encorpor.a~: a .dit·~
1
ayal1a,çf(o, n,~,s Qa,u·l:% qJ,J~rld~iY~~rl}.. ~e{yJ.I; nao í'~o .. par·la as ,que de4uturo .se
.otfeJ'ecerê!JL ª - d~:sj)~çjlo, .mais ajndfl para as que qra 'existem d'en lro <.las
mesmas Alfaodegas·. O referido ConseJho o ter.1ha assirili eatendddo, e fa ...
ça "dxéc.utãr iJ'xpedíririo pa~~ e~ etteilo os despachos oece.ssari~s) ? s~m·

te

í

.

I

embaro·o de· quaesquer· Leis.; ou . Regimentos · em,. contrario: Palacio dé.
, Quelu~ em 26 de Julho de 1802. =Com a Rubríca do Pincipe Reg·ente.

· ··

R ef!.Íst. no Cons. da Fa%enda no. Li'V. -5: dos Dec., a
fol. 153 vers. ,
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pres~nte

~e

Sendo-Me
a falta, q.ue ha tempos
experimenta de Agoat·"' ,
dente faJ'lricada no Paiz para conserto dos Vinhos, que se exportão, pro.: 1
1 ced~da da
escacez ~as Colheitas, que não tem permettido o queimarem,se os Vinhos, que são proprios para distilar: Hei por bem, e ·por ·pro.._ : .
videncia temf>Otaria determinar que .. o Qonselho da Fazen~a poss:1 autho'- J
r1sar por todo o. presente anno ao Administrader Geral d'Aifandega pá:r:a ne lla dar despacho ao numero de Pipas de Agoardente de lora dó ,:
Reino, que julgar prudentemen~e de absàlu '~'} necessidade para preparo ;
dos Vinhos que se exportão por tempo cêrto, para CJUe desta concessão,
's enão sig,a prejuízo á Agricultura, e ás F,.abrica~ Nacionaes pagando-se
j)or cada huma Pipa de vi1üe cinco Almudes os Direitos ql'le forão im- ·
p9stos no anno passado e em' todo o caso n~ão· menos de trinta e dois
rhil réis, e tendo prefet·encia a.o despacho a qüe for pertencente aos pro-·
priàs Negociantes t!:xportad.o res de Vinhos. O mesino Conselho da Fazenda o tenha assim entendid~ e fáça executar e-xpedindo .as ordens oecessaril'ls. P~laoio de Queluz em \26 de Julho de 1802. =Com a Rub1·í~
'ca, do Princip'e Rege~~~·
\.

1

5." dos ·nec. e Avi-

Reg·~st. 'no Cons. ' i)à Fazenda no Li'V.
sos a,Jol 159.
•

-1

'

I

' l i ! -''- * t.O>ll!---

Eu

, ,/ .. '

•'1.

-·

(

·lli

sabe~

O PRINGIPE REGENTE Faço
.aos q)le este A! v atá virem Que sendo-Me'.· presentes as . vinte e quatro Condições jun~as, ru bricadas por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do Meu Conselho de E~ -:
tado, e assignadas pelas Pessoas que se nssociárão, para ~ e":' beqefi.cio ·..
do · Público, e Serviço Meu, levantar·e m h uma Fabrica de fazer Papel.
na ViUa de AÍemt]uer, no lugar que ·se achou q~aís conveniente para o :
referido fim, pelas repetidas averig'uaç'õ es, a que niandei proce.d,e r peJo Desemhargàdor da Relação do Podo, D'irector Geral da Impressão
Reg.ia, Domingo~ Moúteiro de Albuquerque e A~aral: e reconh~::cen- ·
do. serem dignas de louvor as; honradas intenÇões, com que se offerecê.:tão; , pam promoverem o btll!( da sua ,Patria e do Esta~o, pela Manufactura'. dehum ' genet!o, de que he ger:-\1, e notorio ~'\ ' necessidade nestes
Reinos: .E depois de bem .reza?o o, Estabeleci mento, e examinadas as
Conll'içôes por Pessoas' douta;s, e práticàs da prát:ica Economia. que as
achárão acommodadas ao mencionado fim:·. Hei por bem e Me praz
de confirm::~r, como por es.te ·Confirmo,: de . Meu Motu proptio, certa ·r
Sciencia ~ · Poder R,eal e absoluto, as · preqitns vinte ·e - qu;~tüo Condi-·
ç_ões; e .conceder quanto nell'as se propõe·in ·e pede, é. 'á cada 'hum a
1
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'llel!as em.·par'lÍcnlaT, COOlO se as SU <lS p:davms áqni fossem trasladadas'~
·. para que se cumpriio c gunrdem, <;omo nellas l!e con.tém: E tendo C<JI1 -'
siJeraçà0 ns in.tc.nções dos Associados, por Me J)arecerem justas, prudentes, é 11ü1i con.fo'rJn(;!S, á ;utilühJe deste .E:>tabelecimenlo; e para con_-clescender ·com as suas súpplicas: Sou Servido nomear para -Diredores
·e Caixas da Sociefl:lde o Conse lheiro ~ebasli<:lo Antonio da Cruz Sobral,·
-Antonio Francisco Machildo·, .João Pereira rle Sousa Caldas, e Francisco Manoe l Calvel, e par-a Conservªdor e Fiscal o sôbredito Desembargador Domingos Monleiró de Albuquerque e Amaral, de quem Tenho
. -sempre recebido bom serviço em lodos os Lugares- que tem servido. · 'Este : Alv<1rá se cumprirá tão inteiramente,· como nelle se con- · ·tém, não -obstantes- qt1ae~q· ner oun·as Leis, Ordenac(Ões ,, A l~arás, o,q
PTo.v isõçs, em ·contrario~ que todas e todos Hei por derogados, como
se delles fizesse especial e expressa mençã-o, sem embat·go da Ordenaç4Q
· l . ivro segunuo, Tittulo quadragesimo quarto, ficando aliéís em s~u vigol'.'
.
· Pe lo l cftJ~: ·Mando á Meza do J)ese:mbargo do ·raço; Presid,en~e
····do Meu Heú Eràrio; Reged'or da Casa da Suppticação; Governaí:lor da
RelaçãQ, e Casa do Porto; Con.selhos da Minha R~al Fazenda, e 1 do
U ltvamnr; "Meza da Consciencia e Ordens~ Senado da Çamara de Li~
hoa; Real Junta do. Commercio ,. Agricultura, Fabri'cas, e Nave~ação.
{lestes Reinos e seus Dom•in.ic;s; e be.m assim ' a tod~s os De.sembarg~
<lores ~ c~~reg,edores, J_uizes, -Justi\as e mais Pessoas·: d~' .~el\S: Re i no~,
·e Senhonos, qtle assun o cumprao e guardem, e façao I,n~elrmnente
cQmprir e g,uardar ,sem dyvida, ou embargo algull_l. E So4- Se.r,vido qij~
·este 'Aiva·rá valha como Carta, ainda que ·' não passe pela Chnncel.lar'ia.,
,s_em ~mo.argq da Ordenação I..:ivr.o segurido, Titulo tngesimo no,no eo~
contral"io, rloslo que o seu effeito haja de durar mais <:te huíu e mui t o~
nnnos; e o Original deste com o das Condições se lançará no' Meu Real
ArchivQ' da Torr-e do Tombo. · Dad\J ~lO P~la.cio de Queluz em 2' de ~gos
to de 18·02". =Com a Assignatura do PrinciJ'>e Regente, e. a do Ministro.
.
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Regz'st. na Secret. de Es-tado dos Negocias da Fazenda a
foZ. 3â- do Liv. l." das Cartas, e Alvwrás, e imp\-.

na Impressão Regia.

Condições a que se refe.re o Decre!o. ,
I

. S~NHO~=Com o mais .

profun~lo respeito expõ~m ~\ V.. À,- R. o~
aba.1xo ass1gnadoa, qu~e sendo no~or10s -os grandes b_e~eficio.s, ~jue a .Aug·usta, e generosa Mao d-e V. A. R. detr:1ma quüt1d 1 anament~ s bre os '
seus affvrtunad.os Povos, honrancfo 'as Sciencias, prem i ando ~s Art' s, e
protegendo o C,ommer<;io, vidio pl'oximam;ente estender-se ~.lq,uella_s Pa. ternaes P·roviclencias ao mu i lo ul'il, ,e rlecessãrio Esrabe leárbento il,e
huma Fabrica de Papel na' Villa de 'Alemquer, quando pelo Seu Real
Decr'eto ue 15 de Jur1tw deste a,nt10fôra servido mandar adjudicara•lgu ~ 'l.
terreno, preJios, e agoas na sobredita-- Villa a, favor da Regia lnipressi'í'o, e 'Real Fabri>cas das Cartas dé J'ogar, a fim' de se l-evantar ahi hu~a Fabrica di~na da sábia: e. ma knifica i'!ltenç~o de hum tal _so~~ran~,
Jtl. pe~a ~ regulandade do Edrfic10_, ~a pela. ex~cçao da EconqmJa, p pela
perfei<(ao das Obras.
··
·
,
.. .
~~~ es corno .V assallo~ fieis~ gratos ao melhor de todos os Sobera- '
,c

' 18.02
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'ltos, e como P.orlugt,~eies hontadGJs;;'e__ que desejão patriziü, e ser. ütcis
ú• sua N aç·ã o; se)· vindo o Es.tad(i), e fiproveitando ao Público, se offeret~ e m t{ostosamenle assoeiados para.· levantar1 o Edificjo, ' e estabelecer a
]~a l) rica por W. , A. R. desigharcla, fornecendo,a, completando-a àté a
-ullirna perfeição ,cla Manu.Cac~ura, 'e .n e.gociando depois o Papel segundo
as rer;ras do tt~ais v,ant<tjqso, Commereio, e da perícia merca_ntil, e boa
fé: qualid;rdes, que S. A. R:\', e a Na~ão '!le rão reconhecido em todos
estes eon.éertado.s Socios. Péln~ este .(;irA .se offerecem com suas Pessoas,
e Bens 110 Pleno arbítrio d~ ~L A .. R .., .:e quando .lhes permitta o ~xpôrern as Condições, em que es'tão acordados, com a maior submíssiio of.ferecem as seg uintes:
· L Que :ã .Soci":dade será composri a Jos ohto Socios abaix,o assig-na·Jus ,
todos Ponugu~zes, não se aclruiliÃmlo Estr.ange~ro em tempo algum, som
-que ~ seja naiUJ;al.izado; ~ os . qu:aes · ~o ~ios ··corícoi:ret·ão com as sommas necessl.!'rias par-a a Caixa Social, havendo entre todos buq1a mercantil, -e ·
-e'conomié'a ,j'gualdam:C, m\s sbmma·~;'~nos inieress:es,·'e rios voto~,
1
I. J Hi~ ·:.> Que ..S. !.~. R. será SerNi<ilo desig·oar qya·tto rdos . re>fé ri-dos Soci os
-pa'Va flirectot·es ·.e ..Gai_xas, o~ · q~;~áe's elegerão'.os~ Meslres,. ou os manda-rã:(? ,vir de fóra, nu ,outros qua·esqner ~"'ArLttices, segundo · acbaren1 . que
,melho'r ·lue-B\ co•lilivém ,: porém ·na falta, uii.o esperada•, · d' algu' m dos di tos
..Direclot·es, fie9-l'á .line á Sociedade Nomear. quem o su?stitua: .
]I f. Que a Sociedade fatá er1gir o Edi fiei o com todas as Máquinas,
,e_~ lnstrumento~ nece,ssarios, mandando .-tirar a Planta; para Ser por V .
,A;,, R. ~ approvada; ·e Jogo. se exeeoutará, fa,zend.o ' igual mente toJa a mais
..4e.speza, e. diljg:en,-c ia .'pam hav!ir: as ·mais. perfe:ilas Máquinas d,a ]abnra·çãó. ma . Fabrica\J E pai)a 'q.ue
nãó faça despeza .sobejn,, , e S€' ·aproveite
, a· exp.e<r.i'EM:lcia·-, ;]IDg'O que b·um.a parte·· do EdiJ1cio ..esteja constrnida, co-meçará a ' trab,a lhar, cal•culando-se ·até onde póde chegar o Trapo, a
·A··g.oa, te· os Arl~ llces, e á medima q.úe ' c<'Uil,cnrrerem, se contipuad na
.Obrla/ àté aonde: rol" conv.eniente , aié' sé c ompl d tar. ·
.
.
/ IV ~· Que .visto ' ser eJ·igi.da es ta ~abri.ca ! co in o .cabedal ~dos ' Socios,
·de, que\ ' lh~s fh-t:l ih \ire ~ qisj)ôr' com . pleno J. e ab'solwto dom1n io, desejão,
:.quenhn quarato i 1acrs~~s e:l'.ls ,.reciprocoii., e ~odoaes J j l\l,te;r es s€s se possão ~r e gu
·1ar OOS' termos;;tll!a ; It~ d0 R eüw; _. d@S es:ti los• m eucam'lís; e ' pr'axe ' do Comn nerclo da Pr~ça de Li sboa, e das •mais, Pra'ç as das. grandes, N a<:(Ões da
-B ,ur<>}pa \'iili\'S em;~ q:Uanto .ap·,Corv o Sv:a ial ,n, 2arrá:r~ e,nd0, e .o s~u . governo
~én ge.r.a.b inltlle<}i kit.ó.s )ií.s JrRe áe" :oi~s~po-s'Ííçõ':e:s, , eJ: O udens .
.V :; A,. R.·, compt ~á foi; e"mlunei~t~Oi 'íno . l1e;;1:l iDecretQ .. da l A' rlj u dicação do . terre cw, e
-agoas: ' pod endo fa:z.~l')'! Jso ' d as .Gni ç.as~~ ~·PriLV11egi'o § ,- e E xclu são de quaesquer Tribunaes, e ~.Ministros '/IIJ<!l~_ tfermos ' do ·§. 4. da JnsliLuição da Com-·
pa•Bhim ~Gend i:..de~; Çhà.o-P((l.'rá.,. e c!_o' §. 1:2 da: Corhpa nhia · Ger ~ l de Permam bl!lco, e em a Ü01'1<Üçiio 11V. das Reaes Pesca ri ns do Algarv.e.
'·:"V . .•Qüe' a B:o.éiedade deve ,durar..J po.r vÍ•dbe ~..e·.. cinco ~ !lnnoslJ qqe se cleJy,em. cnntár .clesd.e:·O: ··d ia, em qU.e' ,!rê.lançar, ac 'primeit·a 1 ped·!~a do Edifi-cio, e .ido ~quál.s.e1 de.ve.. fa~eJ.T , As~tl!ntd)i a-ulbenüc ci , ,l p~r ser ésse dia o ,em
,q ue principia a .des:pezn .s®ci:al ~IJe fin'dósi ·pode.r,ão os f.'ocios , p. ropôr~. mais
de:z;;lr(\ne' lhes pader~ dl ·sbr t o O'ne·e·GI.i~os, rnosf raodot se que a, Habric.a te~
.sti'd0 rbem ·formecida','I e vai ll rosperandà em , .benél1'a io Público, e do Es~

se

ae

t!tarJO. \.,.L

u·. ~·n1·,:)
.

L~lJ

•. !

,l~:.·J~ .. ·t'

J.':_"j"_

~l

·

f'

-,,r

.#

r'"

: ; 1V'!t. .;QI!le rio(<re.fet:iôo espaçoJ bav·e rá ·a Soc1i1edade toda a plena, e li-

. v. e ' Adr~ioisl:ração ' dos ·l.emenos, agoas, íahrica, ,,e manufaot.ur'as, di stribuic;[í9 ,' e applicação ·de) p·essóas, .e trabalhos; e S. ' A. R. lhe asseg-ura , a su a ÍJ:Jdependencia e éonorpita 1 ,e ' m.er'.cantid de importnçã o, e. expor-
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1ação de fullo o qu e resirictamentc r)ertenc.; r a Fab1 ica; · fieamlo . por
co~o~ta da Sociedade tild ns as perdas, ~ lucros; mas tamber~ fará pm s.ua
conta qu.aJ.quer incenclio, (J)U ruína, · que possa aconlecer ·ao Edi·ficio, e
SLJ<lS Máq uiwas, dt! que se !ieporUío ::ióm'e10te com modo, ê poris~o se sujeitão a todos OS casos fortuit (J)Si H ( fim ccle qhle bermaneça ·seàlpTe sern dim.Ínuicão.
· ,, , '• ·
i.
"
J'"
Que S. A. R. se dignará nomear hmn Mini-stro Douto, t1D(en(l ido nas ~r'tes, e zeloso do' Bem Público para Juiz Conservado!~ ela F a-·
brica, com a Jurisdicção Contenciosa,' P!·ivativa, e Exclusiva. que V.
A . R. achar adequ~da para· proteger a Fabrica, e a todos-, os Empreg•at.los nella, podendo aposentar activa e passivamente as Pessoas convel1Í e nles ú Fabrica, e ' fazer tomaí·, ou apenar . guaesquer carros, bestas,
carruagens, ou embareaçõ'es para o ser.viç0 da mesma, e ·poderá n01near
_para Escrivão, e lVIeirinho as Pessoas· que achar c1onvenientes, e passar]he.s Provimento.
,,
, , ,
VIII. · Que terá observancia· a respeito da -Jmisdk~ãe do Consel"Va·
clor. e do favor, e protec·ç ão da Fabrica ; d.e Papel a condiç'ã o quar'ta da
Com'pánhia das Reaes. Pesearias do Algarve, . no que nãolf(l>l' nestas (~on:;.
-<lições expressamente -alterado, E poderá ·o Conservador assi&tir ás Juntas da Sociedade, quando esta o achar necessario:, 1 e llue fizer A viso,
a onde terá voto~ e assento decoroso nos termos do §. 7•.r. cla Companhia
Jo Grão-Pará.
,.
'
•IX. E porque .no complemento da . Fabrica, e .perfeição da lVlanufa>-ctura interessão o Estado em g.e1;al, ·e em partia.uJar a . lmiressão Re,g.ia,
e R~al Fabrica das Cartas, toolàs as · hnpres::;ões ~~o · :Rei~o, 'os tribuf!ae§,,
e Gart0rios, sercí o ' mesmo! Conseryadór• o Fiscal •.d o .Edifi·cÍtl;c' .e 'das11Vfl';l._ .
nufacturas, do presLimo eilás l\1estres, e. Alr:ti ·f ices, fa~e,nd:o o·s • I'Ieces~arios
Officios á ~ociedade, sobre o que Achar defeituoso, ou dign.ó de àpr.ovei.,.. ·
tamento, e melhoria, para que a · S.e'Cieda~Je
' haja de prov•ú Ii~vre, ' e_e_co1
nomicamente, como melhor enlen der. Púa este fim visitará: a Fabricà
todas .as ve~es que l~J,e ~or po~sivel; e cün.ve~i~nle á mesma, e ~.u, ~ndo
a Socredade extraorJJn.anamente lhe fizer A vizo, a quallh:e apont'\ra p0r
-cscripto 0s objectos, q 11e requêrer.em ill.ust.ração,_ oudiscalização, Pe o,que
como conservador para o contencio1so, e como Fis·cal pa:~:a o econom1ico ':
e em . qonsideraçào de tudo·, e da ~-rande distancia da ·Oapi al; 1 e da·, ~ua.
freq·ue~;~, te assi•s tencia, pr.ÚlCÍpalm-eF1f,e <ao ternpo da Cpdst·mcç~:o; 1e :(;Jreá,- '"
1
çiio: da J.n esma F·a brica, .haverá d<JHCofire
·cla -8oéiedacle .o h:dn10r.ario1 d'e
~eisoentos. mil réis p.or cada hum d!()s· referidos Emprégos; FJa··falta pq1rém
elo p,ri me iro Conser,v ador ndineaclo; ·a Soclieclade proporá outro' com ·o com·-·
petente HQnorario, que S: _A. R. s 1e dign.aTá ·córifirmar. ~'" .r 1 • ~
.,
X. , Os Direclores cla .Rabrica a. visitarão cdm freqUítnciru alteruaüvament e , as·sim ,como o Fiscal, provendo Ínleúarnen.te no ecpnom'ico, e
pon~0 e.m e xe ctH:ão. as C:ondi~ões ' ~~ ociaes, ;que serão .J.a.nçadas._" em . 'h um '
l~ivro de · .1\ssent s ie Orc;lens; e ó!Ji} ireclor eom au.dien:eia do _Fliscal .t a.wd.
legitimar 1lDclos bs ·•Tit4los, ·e Par.Li<,h s .ele ,Oespe'za do' Edi'ficio, ·e Costéamento d'!l' ~''a~rica r panl • sen!.ir~m d\~ - d?,c·~!n;n~o 1i Cf:ri--xa .•• !. :, ) , 1
1. .
' ·X L , .Os D 1re ctür0s, ou·· Oa~xas ne!S'olna,ra:0 todasJí as,' w.endas d0 l?~pel,
remessas para fó.1·a do. "Reino, e .Ccí t1lmis~ões, como acha1'e.m ·conv.enieúte,
~ o~ mesmos Caixas pag·arão as D~spezas l?g\tim~das, e f~uão j\- viz~ '.aos
~ o cws · ~~ ara entrarem com as parc t;das ,desllnadas· pm·a, o iundo •da ~a1xa:
a ss im c01t1o para o r~cebimento do:,o lucros, qua'ndo a C,aixa o pen'nÍLLÜ.
XIL H ave rá hum Admini s'brador existente fna "Fahric·a, nomea-do.p:elos'. Soei os , quo . s.c ni a cLi vo, in telligén-Le, z e.l_oso; .e ·de fl! ui ta verdade,,
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o qual nti.o só haver<Í o 0 -r,Jehado,_ qu1e ~- S0déclade lhe ' dt.-rbe_iecú~ m:is ,8. A. R. pu~ fazer m e i·cê á mesma; bavera por be m uHiu'dar córtlar
a'quelle· sei'\'ic;o, como feil<::> ao ~,Esta·cJ,o , _ p a ra C!JUe com Attestação <l os

Dire·itos; e do Fi·: kal' possa requéret' algUma renlltneração. da Coroa.
Xllh A Sociedade poderá C'o nvocar lwru·, ou m'ais Mestres Naclühr.es, ou E:;trangeirus, e ' o que ajust:<trem se c;umprirá niciprocamente,
e a té por Author idade Judicial. E pruvanJo-se que ~~lguma Pessoa in·duzio d Mestre; ou os Offici<\es para os desviar do serviço da l~abriéa, ser:í preza, e pagará quall'ocen l·os mil réis da Cadeia a favor da mesma
Fabrica, cujo prej 11izo premedirt>O, fieando audorisado o Conservadot·
por V. A, R. pnra . assim o ·IHa f.i.ta t' .
.
XIV. Cada hum Mestre será obrigado a ensil'Jar até doze Api·entlizes, que serão recebidos; sahe!'ldo, ler, e escrever, e constando -serem bem educados; e havt=;'r:Í cada ht~m tento e . vin-te i·éis. p~H· <.ha, P.stipulando-se entre os Pais, Tutores; ou Cilradoi·es, e o Mestre, os Direcl0i'lfS7
e Fiscal os annos Je Aprepdiz. '
.
.
'
XV. Será livl'e, e privilegiada a tohduc~fio, , e iínp0ttaçn0 de traj)ús '; ~'
ou farrapos de qualquer qualidade q11e sejão, o1·1 de apáras- de papel; ou
de ·oulro:s quaesq uer gener'os do Reino, ou Je f6rà para o cnn~u md d a
Fabrica, tende> Attestaçào dos Directores da mesma ' e S. A. R. se l lil
de dignar confirmar, e novamente alnpliar a antiga Jiroh,ibi<~ão Je s<;} e xtrahirem do Reino, e Conquistas para Estranhos; e parél' esse fim pode- ·'
rá ·o Conservador tomar Denuncias em $egredo, ou proceder por Surnmario de Testemunhas, havendo not icia, que infame alguen1, e aos cul:. ):
pados se imporá a: pena de quatrocentos mil réis para a Fnbrica, e dois '
mezes de Jlrízão ~ e sendo Pess<?a Nohre, se dará corila a V. A. R. pa-'
haver com elle huma Demonstra~;~lo, que o cohiba, e si·rva él0S~ tnais '
de exemplo.
XV L Para que a Fabrica possa pi'ospehli', e manter a concurrencitt
das estrangeiras, deverá ter abundancia de trapos, ' e farraJ%is, e da s
melhores qualidades, e para esse fim nomeará a Sociedade os Agentes
trápeiros, que forem necessarios nesta Cidade, e nas mais do Reino,
Vi'llas, Lugares, e nas Conquistas, os quaes terão Cartas de Conserv~dor, e o~ Privi legios concedidos a todos os mais; que ~er~item a Fa:- ·
brica :
·.
XVII. besej'ando a Sociedáde setvii· bern h0 Públ ico no preço e qu a ~ . '
Jid•ade do Papel ,e p~mderando, que as Despezas são i:d.orbitantes em hu - '
maJ Fabrica, que co~11eça, além de que a ec·onomia não pôde let; a ,per feição, e o exacto da prática, e da experiencia: espera qt~<{, S. A. R.
lhe remitta os Direitos de toJo o Papel n'lanufacturado pelos vinteecin- ·
co annos desta primeira Negociação, ou haja 'de girar no Reino, ou de
sahir, e dê entrada nas Cpnquistas .:. e d·as mesmas Graças gozârão todos
os ' genéros, -trapos, gomm·a, e qualquer -outra esj'iecie nec'e ssaria para a
mesma Fabrica~ ou seja Instrumento, Máquina, ou A rtefac:::to. Nã.o du vidão porém pagár os Ires por cento legislado·s ·n'ó Alvárá de 7 de lVT;trço
de' 1801, em razão. do Credito PúblicO>,_· e D ireiló adq~i6do a terceiro.
Espera porém a Sociedade, qae S. A. R Ihé Jiermitt,à o. encabeçarem~ ·~
se em huma somma cerla, paga na fóml>ii da'. Lei, ou ·na que se cone: · '
corda:r. .
. ,
· '
.
xvnr. Que em razão da manifesta, e incomparavel utilidade, qu e ''
o Estado deve recolher de huma Fabricn, que vai -tolher ·á · exporfação
de mui grossas st:>rillnas despeclidas forçadamente e ru ge ncro de · di a rio
consumo) e urgezyte neces·sidade; e attend,e ntlo aô ·:g' rA.•hd~ 'd~áeJiibo l só
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~ie chbednl, CJlle J··w ('m sum·cr 'os Soc ios . S . A. R. lhe comnúmi cad as
~mesmas Gr(lçns d esli nndas r.1ü Artig·o XIX. da Reàl Companhia (l ) do

novo Es tabel ecimento para as Fiações e Torcidos das Sedas, assim ~·a
Nob reza, e H abito de C brislo, para os que o não tiverem, e faculdade
de renunciar, mas dos ·P.rivi./eg4os do Contrado do T,.abaco para todos os
seus C aixeiros, Adminislra.ck•res, e A p·e ntes.
X IX. ·Q ue os Mestres, Officiaes, Âprendizes, e <IS mais Pessoas empregadas na Fabrica, tendo Titt<Jiü do Conservaoor por nom eação dos
Diredores, ser.ão isentos de Alardos, Companhias de pé e, de Cavallo,
:Mos tras Geraes, Levas, Recr·utas, A lojarnento de T ropas, Tutélas, e
Curadorias, como se concedêra na Condição XXXIX .' da Instituição. da
Cóm panhia Gemi do .Pani, e no Artigo XVI li. das Fiações da Seda . ·
XX. Que a mencioqada Fabrica de PaJ1el, findo o tempo, que for
·concedi-do á Sociedade~ ficará pertencendo á Hegia Impressão, pago o
EP.iJioi0., e lVIé1quinas na fórma abaixt:l iad~cada. Será -tudo pago por igual
somma cJ.e Sellos gravados no papel da mesma Fabrica,- á medida que os
.SocÍOS O ·appreSe·n tarem rara Set' sel!ado p e Jas som.mas vencidas, . ainda
, .antes de estat· totalmente .concJiu.ido o Edificio, ficando aos mesmos Socios a liberdade de negociar .a Papel Sellado, como lhes convier, e do
Cofre da I rnpressão se ha de remei ter anrnw·l meute para o .Era rio, e Cofre a qu-e pertencer o re,d ito ·dos Se.IJ.o s, que for bastante para pagamento dos mesm0s Sellos, dados em desconto.
XXI. Qu e em be.neficio P.ú b lico, e favor das Fabricas Na.cionaes,
:se·i'·á S. A. R. Sen~ido _ delerm .ina'r,· que nas Secretarias de \Es tado, Tribunaes Supremos, e ern todos 1os mais, r:J a Impressão Regia, e Fab_rica
Real d as Cartas, se deva fazer uso do dito PapeJ, requerendo-o pelas s~as
qualidades; e podendo a Soéiedade aprompla llo da qualidade, que o pe1
direm, e pelos Preços corren tes, sendo marcado com as Rea es Quigas
.de Portu.gal.
"
. XXII. Q ue a Soc·i edade poJer-á livremente contratar com g ~aesquer
_P ropri etarios.de outras Fabricas d p Pap~l do Reino, ~ara o fim~ ~ seuni
rem, e assoc1ar.e m a es ta; o que se fara presente a S. A. R., aJur tando
<'ls Cond ições; e approvando-u S. /Ih R. clepoi·s de reunidas, gozarã0 essas
Fa bricns, os Proprielarios, A rtificp, e Em prega dos os Privilegies destn.
XXIII. Que finalnwnte para s 1o manter a Fabrica em todo o vigor,
e se cumprirem as Condições, ficará a cargo do Desembargador Fiscal
vigiar SÇlbre a fie{, e inteira ~xec~çã.o d as tnesmàs; fazendor ®S Officios,
que achar convenientes, e respond e ndo a todos os Requeri uentos, e
}'>ropostas, que S. A. H. . se dignará tomar a •Sociedade debaixo da Sua
I mmediata Prolecção, approvando as Condições, e facul nnuo t odas as
Graças, .e ~rivilegios, e Isenç("les re queridas em fórma esp~cifica,_ de Seu
Nlotu propr1o, e pleno Poder Real, com toda a firmeza, ~ eg'air (lade, e
1
s egu rança,. por se t' em beneficio do Bem Público, e do Comlnercio·internõ N acionai.
·
,
1

i

'

Joaquim Pedra Qu?:ntella. ~· Jac1:ntho Ferrnandes Bandeira.- Jose' Pinheú·o S,algado. - Fmncisco Manoel Calvet. -Antonio Francisco
Machado. -João 1 Pereira de Sousa Caldas.- Pedr-o Bettamio. -Sehctstiáo Antonio da Cruz Sobral,
·
Farão por mim rubricadas ;u,; se te folhas, e vinte e quatro Condições nellas conteúdas. Palacio de pueJ.uz em 2 de AgúBlo de 1802 . - D.

Rodrigo de Smtsa Coutinho.

(1 ) AI v. de 6 de Janeiro deste anno.
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Se~do maior importancia estender as Minhas ' Regias Pi·ovidencias
em beneficio do Coromewio e interesse públi.co, e Tendo Mandado pro~
ceder ás necessarias, e prudentes a\·eriguaçõe.s , que Me for<1o pre~>en·tes' para minorar os Direitos dos \ Vinhos d<-1 prodlicç<1,o e exportaÇão da
Ilha da .Madeira, que alé agora se t.axavi'io annualmente, e se cobravão
na Alfandpga da mesma Ilha, para que as rnesmns Providencias, como
conformes aos melhores, e mais exactos princípios da economia politica
venhão a ser, proficuéls aos :sens uleis fins: Sou Servido em quanto não
Mandar o contrario, fixar os Direitos de cinco nül réis por cada Pipa de
Vinho secco, dez mil réis, pela de Méllvasià, seis mil réis, pela de Aguardente, e dois mil réis pela àe Vinag-re, que sómente se cobrarão
naquella Alfandega pela exportação dos indicados líquidos: E Hei outro
sim por hem sobrogar o novo Imposto: que pé!gav:'ío .estes generos; estabelecidos pelo Meu Real Decreto de seis de Setembro de Il)il e oitocen_tos no Direito de mais' dez por cento deduzidos da imporiilção dc;s manufacturas Estrangeiras (além _ do antiquissimo que se exigia) por nfío
serem artigos da primeira necessi~ade, e só de luxo, que tudo se cobrará na referida Alfandega pelo methodo já praticado: O que assim tenho Determinado em Decreto da data deste; a Dom Rodrigo de Sousa
Coutinho Conselheiro de _Estado, Presidente do Erario Regio, nelle Me11
Lupar Tenente, para expedir as _ürdens necessarias, n,ão obstante qualquer Disposição em contrario. O Conselho da Fazenda o tenha assim
entendido. Palacio de Queluz ern 11 de Ag-osto de 1.802, . Com à Rubrica do Príncipe Regente. .
.'
r
Regist. no Conselho da Faz, no Llv. 5." elos D ec. a
foZ 16 6 vers.

Eu

REGE~TE

'"

sal~er

' vi~

O i>RINCiPE
Faço
aos 11ue este Ál.v.atã
- rem! Que tendo-se manisfestado por h uma successiva experienciaos gra- ves prejuízos; que padecem os Póvos das Villas; e Cqncelhos, onde a
Justiça he administrada por Juizes Ordinarios, e Leigos, ficando os graves delictos s~rn a competente satisfação, por falla das precisas averiguac;ões, e dos justos proéedimentos; e nas Cansa.s Cíveis preterida toda a Ordem Judicial; e as Decisões dellas sujeitas ás paixõ{:'ls do odio' ,
e da aífeição. E sendo informado d~ que; creando Eu .Juizes Je Fóra
. pélra as Villas de Ançãa, e S, , Louren~o do Baino, cons~guirão
Vassallos de lias a paz, · e socego, gue nao tem : Sou SetVIdo crear.,- para
administrar Justiça em cada huma das ditas Villas, e seu Termo respectivo, hum Juiz de Fóra do_Cível, Crime, e Orf<ios, coro o mesmo Ordenado, e Emolumentos, que tem o Juiz de Fóra da Villa de Sanlarem:
E outro sim Hei por bem, que a Princeza do Brazil, Minha Muito Amada, e Presada Mulher, como Senhora que .he das sobreditas ViHas,
possa nomear desde já os ditos Juizes de Fóra ,
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Pelo ·qne: l\1nnllo tÍ Meza do Desen1bargo do Paço; Presidente
Meu Real Era rio; Heg-edor da Cr~-sa da Su pplicaç~1o; Conselho< dn.
Minha Real Fwl en da, e do tJJtramnr; Nleza da Consciencià, e Ordens;
e aos mais Tribu-na es , e a todos -os Magistrados, e mais Pessoas, a
·quem o c(!)·nhecin,Jen-to desle . Alvará pertet'lcer, fjt!e o cumprão, e guar~
dem·,, e f~ção ol!lmpri·J:, e gt.undrH t-ão inteir,Hmenle, ·é úmo' nelle se cont'é~1. ,, .se1,11 d.wvida, ou embargo abgum; ·e n_
ão obs·t antes quaesquer Leis, ,
AI vaPás, Regi·men~os., De c·l'etos, •ou Ordens e11n CGntrario ~ porqt:Je to·olQ~, ·e 'todas Hei por De1:ogar para este etTeito sómP-n le. E ao ·Daut10.r
..l<;>s~ Alberto Leitão, do Meu ·Conse1ho, Desembargador do Paço, e
Cp_p.r'Íqelfe<r Mó-r destes Re irnns, ,Ordeno, q1ue o faç~a publicar na Cbancf)llaria, e re gistar nos Liv-ros della a que to~ar, r.emetrendo os Exrm·pl&res ,de•l.le impressos debaixo do Meu Se!lo., e seu sig-nal a todos qs Lu1
.g'~t:.es,' e Esl:ac;6es, a {}lle se cos-tumão remet.ter ·similhantes Alvarás, e
g 1-lfÍfdamdo-s-e o Orig-inal no Meu R-eal A rchi vo da Torre ·dó Tombo. DaJ9, no Palacio d~ Quelwlz ·em 1.8 c·re Agost0 ·d e 1802. - ·Go.tn a AssigNa:tu~a do ,Principe Re1
g ente, e a do Ministro. '
~o

Jl

p

.. j

.

'f/ia Sé'Of'd. de Estado drJs Negoc. do Reino no
Li V·. 9. o das Cartas e· A lv., e Fliltentes a fvl. J G'7
lVers. , .imp1·esso fl'tà .lrn/]!J1;es'Ság R egia.

H~gi:tt.

•

' U.J

"j:;,, I

~

·

I

.

'

, ~~l!~tapdo cacla vez mais a n·ecessidade de limj)eza rws_Cannos P:{f;bJn·cos
da ·Cidade de Lisboa ·; para cujo ?enero de tr-abaJhes Fu-i Servido Orde-:
nar. por Decreto de doze de Dez~mbro Jo anno proximo pas-sacdo se comrnutasseJn .as _;p-e'pas e·t'fl que osl{éps •J!lodessem estar ifi.lCll'rsos, ex~ ep!uan
do pelo outro Meu Real Decreto de onze de J~neiro de~te anr,l ~ os Crimes em que não ter·ia.lug-é~T ~simüran te ~ommutaçãode p·e na ulti~a: Hei
por bem Declarar a chspos1çao do~ menwnado~ Deérelos; e Ordel,lo que
sempre que se v·erific·ar o case> ti-a vefe-r-iela commutação,, ou de nova: condemnação para ·? s traba~hos da Jir:rpeza dos Cannos da Cidrlde de Lis~oa,
os Réos assim condemnados fiq ·uem á disposição do Inspect\ r Geral d:as
Ob~as 'Pú~l licé)•S, para serem em)'Jregados na mesrl)a li\.npeza pela f6rma
qu:~ !;Jlle ~sta.belecer, ponc;h;J-se de-a·oorclo .o Marquez R gedor com o Inspect? r Gera.} êl,a,s ,O bras ,Pábl,icas, sobre o lu gar em que ,dev·!')m conse-rva~:.::se .em Costodi-a os m:es.mos R ,é,os destil'!ados aos tra ahhos Públicos
no~. ,di-as e .mot·as .em que não f0rem ·em.pr·egacl-0s; e que ,6de s~r o d.a s
m't~~m·as Cadêas Públi.cas em :quan to Eu :mão M.a.nda-r erjgir l·'i~gá.r pwpr:io,
e part'icu.larmente .dE.'stfn.ad·o ao .mysmo fim. O .N:larquez Reg~tdor o \ e:r.J'laa
as;;ini en{encli.do, e ·f.arc.;.a executar não o;~slant~ q.uaesquer Lei·s e Oi'\)elils
em conlt·ari.o; ·q ue todas -Hei por 'cler<1.gadas para este effeHo \ sóm.e rtl!e.
PaJacio rde Que l1uz em .2 5 (de Agoslo .de 1802. =Com a Rubríca do Prín1
.
cipe , Regte·nte .
,
r
- .
,
Re,qi·st. na Supplica!fáo .no Liv. competente a fol.
, 2 4<6 .vers.
{.
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P atá -regular ~J FÓI:nla Ja disthbuição do FapeÍ.€1da'de
~ell,rldo . n~s Depositos
'
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'
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~
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Geraes, e ParÇ'Jaes, tanto pelo• que pertence a
de Lisboa, como
ás Terras' do Reino, seg·undo (jhe Eq -~ai Ser ~ ido .estabelecer por Alvará de. vinte ,e .sete de A br·il' do preserüei ·a nn,o' par~·gràfo trinta e tres,
.ern al'l'lpliaç.ào 1dp1 que alli ·Se atha'·dispos \'ô ; ,e n0 Alvará de dez de. Mar"
~0 de ' inil setecéntos iióv'enl& e: set.e í'iarág•ra:fo ''(]<~zes ~is: Heg tila-ndo tám.:.
bem •a F6;··rna .ti~~ A üe~a.dac(ão· cl~·. pl~ .:<1 ~fc~u) qes;til~ ~.~1 pdsi~_ão, e as i'eme~
sas J q-ue . deveni !fazer-se pa'i'a O' Mell' f{eàl Erar10; ass1m como a Policia no Govef·no Eêortmnico 'deste Ranío , de "R ea.i Faze'nda: Sou Servido
approva(as lnstru.c ções, que COrii est'e .D ecryto b_a ixão assi g n ~ das pe l?

o

(Gõnsê't:heiro ;dé Estado Hom'.i!Rodrigo'• de S1:1p'sá 'Goutin'ho , Presidente do
Réa:J 'Erario, e . h&H;e- M'eú·-L11Jg'àr• Tea,enn~, para-" q i.le tse observern có mo parte ·dó -refE!Pidé) ··Arv-a'r.á· de vinde e'• sete d.e 'lÍ bril deste anno, pela ·ma- ·
nei-rá' que nás mes·mià~ ' I risti·uéÇêles se âedara~ ':Q Íii~stn d Presi'd·en do
:Re'll~ Eraifio 1o' ten~a assim ' entendido 1 'e faÇa ~xebMà r pela pat!e qu e
-J'l)e8 tíóea!; Pa1áciG LdWrQúeluz em 26 ·ile A g oslb ·f(ii- ' Jno2. (I)';_:_ Com a
1
Rubríca do Princ)pe Regent'e ;
'1 I ·
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:.Jnstritéçpes jJard ·: régúZar q, fôrm a da IJ,istriquiÇtio , d.b. Papel SeUado, a
- ~ ,L<.1J1.i. ~ecaf}áo · tlo se.tt proditcto, e a Pol1:ci'a nq') Gói;e1·no Ecorlomíao
,r '. • ' ··· . .~·.
'! deste Rain(I de · Fái enda ' Ret:il. • • ·· ' ' l '
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No fte, t{ · Est:~ernadur.~ ~~r~o . esl,ábeÍ'eoidos
'DêpefSifários rg-e t Jfes ; beih·'TôiTés v éch-'as., s.~ n'Lai·en{,'' Thbmar, ·~A Bran ~
íêY~ 1 ' i!eí·ría~;Tfí2t.J~ lta t;a •8 '.Coüh bra ' · ·C~ ste.ll ~-·bhl rfb o ; J!>inhel ' Guard tt :
'
'
il ' ' ' ,
.. , .
'
,
'
'
'F.kanc~so',~ ':tliuneg o'? V'is'eâ~'•' Av é ítd;j Pta.rt , Pen ~fief 1; 'Guimatães,' Braga, .I~arcellos, r Vianna, Vi lia. Real, Torre de Moncorvo, B I~a ga n ça, ~
1Wirií'll'Cfà. ·Nàs Prhv=ifí!6ias' db'·Súl,' e TerrHórios ide A lém ' do 'Pejo devem
•exli st'i';?JsrmiJhà rfl ~s' '.Deposi·t-a-r16s 2éih ''Setliba!'; A lcá'cer ' do Sal, Ê stre. mbz,
·P~rUifégnr~ 'El·v h~' 1 'E vor~ll A l'tet
Clo' C Jrâ6 ' ~ '-V.\ fl<i ''V1côsa BeiJ h.' M ess:é'- ·
,
0M uTa <lF aro-· et •ra'
vüa: · · .. ' ..., ·
· •',
J·ana ;•' .O u""r'll'.'I ué
· ' ( " · ' ,·
'1
, •,
'. IL· OYini e ilderlW~;I êle.réc.J.Ed' i rí gi'r' as.Qrd en·s hecess~n'Ítfs, para . que as
,Ca rw'lras .c ompetep les e lejào, ,os ,Depo~ ilarios 1 Qe~a-es ,' que de ven1 ser
P essoqs l leslt~Ü)eJ é ~ida ~! · e · ~-e~id e ql~s ;ríàs' Ó1):!~ ftl as Terras, COlll probid aFie '
~<r:úed' no, -i-il:loh éY.d1asV~, à:ílla''d aB,'àil- pefas C ~ mkpis ríà meantes
qu'a nlia'

f,

•

'

,,.

• 1'

I

'11

1

'

nà

:4'1!1'~ ·:~ !l~tl;)h_~~htfê7 p~ . l!c;t· :a_c ,i .~ ri,'nvel. ~~~scà~?
nc1r~~n "·de ~lgLHn a ·Pessoa
1

r~su}ente · nas ~>re r'ã&Jtle rre,?OSJtos Gerae$ ; ~de. cuja fprobláad e 'o l nl e n(IÇ~t~ tenha
' ds• n,ec e~.saírià!l infotmações ,' 'rii'é tte r· lio Cofre cla ·H:eparti ção
1
-ti.H:I táde 1Cl àJviWof 1d1. 1c/ hy1eténit3' fran c. ''(i·1I lehd erits • pi'omptamente lhe
~ai>sara 18-ui\ \ 'N61n~~V/ , 'sl4gil nid-o . ~~ d·a~1 s' t.d ~s e:k pres§as 'ria presente · H~
gl,ll.p ç;\o, ficando similhante Dep,os i 'to ' ~e;r hrido ' ~ e Fj~n{(à, e .Á I5.o'náçtío.
--' J.If!• Uaêl a FiJm•aos" De'posítJd cis ' G ê ra~s; 'ãnnl'fh ci'a dos no Arti go I.,

J<Ieve np me a-r;·· e' estahe l e cé r ~ detJ tro' do
'
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(1 , A. bol1~ o o't1 retl1l11'f ido
H de Junho de 1804 .
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I

ras de Áad itorio, conformemenle llo A rtigo XXXIII. do Alva'rá -de 27
<le Abri) do presente anno, hum Depositar·io ra rcial, que tenha loja de
venda pública.. O Intendente df lermin&..r.á ps Terras, em que não existindo Auditoria se devem nomear sin~iih_a~tes Depositariôs, no caso de
que as ditas ;ferras pela soa Povoação, e Comrnercio necessitem desta
Provi~qnfia, ou ,qufindq as. Garn-aras · d~:dlas assim o re·quererem . .Os1.De'J1,osilario~ Geraes pode-r~o · requer€r ás Camar,as d-a~ T ~ rra.~ de A uditqrio
a Nome~ão de · D_~posi.tar ios Pa.rcl ae,s:, .9· que éÍs m~S!llf!S· Çam~ar:.,as obset;varão _1'1~; con.formidacje.,do 'Ar.tigo ~n te pede~'te. ·
' . : ....
• _,,
IV. Ç> Di~trJcto-de ~a,d~ Depo,sitario.Gera-l'ser'á re.gula,do pela distf}n·c~a, _.d~ f9~rma que os ,Deppsitar\q~ :f~ ards~e~ p,~r tençã0 ;unica, -~ [restricta 7
mente -a,o Depositaria Ge,riiJ, que, ),'~1e fi,car mais perto; ~ ·quq-pdo acoJl,tecer, qt,J,e algum Deposüafio .Pa~çial ,'esteja ,em ,jgua]. di §tél.çcia ~d.e . d0i.~,
'ÜU de mais ~epositarío~ G~~~·- a~s, , p~rtenperá. á'g ue~lt1, J,gl!le ,exis't-ir de.nlr.o
" .
·da sua Comarca.
.
. ,
r ;
1 .
1 • lu·
V. , O Deposi ,t ario G:er~~Ldo; Pqrt,o e~t~beJec,etrá ,,J;Ja !Jlesma Oida:~e ieín
posições cómrn~d:1~s para. o Con;Jt~nercio', , e par~r o , f9ro . seis < Dt;posita,_r.jc5s
Parci~1es , o ,peposi-tarjo.Je Çq_imbra_ ~,ois, e 1 o.-.d~ 1J3.ra_g·a . d9is, .q u_~n~?
.n as d1tas Cülad~~, .'~\) ~ ~m 1}?. utr51s ,qu,aesq_uer: sa.Ja~ r.Jec_;8ssav~o . rpmo~ 0\1me.r o de Depps1t3;r~.9s P~rciae~, r<!S If!Jepp.s~~ano~ (J.~raes . , dey t:)flil~ tecpp;er
ao Intenden/e~ ',p~ra ' este . ~cugmyntar o nÚt1Jer9, ,que jul·gar.~ cp~v~.ll;ie_nt~
ao bem do serviço. .
:·
•. 1 'T ., ;., r
· , ' L
VI. . Tanto em IJepositarios Geraes, cotÍlo em os Parciaes deve estar diari-amente prompta a venda do Papel Sellado, desde a taxa de dez
réis até 9uzentos ~ q ,uf\~enta , réi~. Os QepQsjt,"!_ri<í~ 1 .Gera~s - das" _'feJ;!q s., sJ~
· Cogune~~io, C rpilà~s qos ,Brspadçs, e. ,.d e._ Çoverno Qivil,L~\l "'~~eJ..esi.as
tico, tlevem t~r Papel ;de )todas.. ~s . tax~s, que podem, segundo a Lei,
te-r uso nas mesmas Terras, \
·
\ '
VII. Aos Depositarias Geraes provisionalme.nte, e em qua;nto se não
regulão ·Seus, _Prea;rüo~,- _s~r~ abon~do em_ ~ pr,~d~_çt,s> . p,?_J~eu .·C:,O~ns_llmo:r., e
_re':Ilessa de ~mheno -[e~ ta ,é;l sua rousta, .o Premi gt_ d~ 6 o~~o -,por ,c ,qtg.H ~CY~
'q.paes cinco serão par.a qs ,Depo~·~a~ios. .Parci~e.s,; ~ ,Jrtt§' fiara p~ GerâJJS;
o que se entende ~~ando qs Depositp.n~. s fa~C. J~~s . rw~~~ nom,e<f~Ç~ l..I?~
las Cam~ra~· · ,
~·-< ~.' , lLI~-1 ) .!'j tH. , , i cv'\ ,·Jl · n~~-·s,:!.~
iVI IJ.. As entregas dos Depo~Jtaq__os ~~rag , tod,as em . M~ t~~' ;fl'OiJ.~ C) I!!~
a venda mitHla do Papel S~llado, . rar.as ~e1z.~s ~~,mi 'lt.~ R, .J\ar,e.l~fl~d,a;
mas , t!)da~: as Vr zes 9ue eJle Se Yf- rlfi:car n~·; vé,!)<}f!, rS€ 1~ l'flCeblf\0 . nai(o~;
ma da Lei, e entra·ra em Cofre, ~nos~rando-,se a_s ,_ ~dÇIJ ÇO~~y~m ~Ç)t~e 1
~e r entrado, o q~.e ~~- eqtende . tan .~o ~9~ .P~P.9~~tJLÇW~ \rarcJaes, panl:. ~s
Geraes, como · dest~s! pa,ra ~ G~fr~. :. _ ;.·, , a'·JJn~ l 1 ,1! \a. ,. 1 ; '
IX . . Será estal}el_ecido pela 1Fa.z~n~a ,_ R~aLhpm6 ,A,nn~zem.::· .~@" Par,e~
SelJado em Faro,,J A ~rÍ.H! te~, Ev(,)t?,, Coitp b~al .. ~ PortCjl,, I P.al"~, JJ.~l:les _,se
· for~ecere'm os. Drr.Qsito~ ~.er~e~ 1 IJOII},e~d!]~,- .e_, ?J~1flnç~_dp~ ,· P"~l.~s C~.!,Il,a.
ras os. C~np'íllSSil~ IO;S ,9~ 1 ~J_.mll,~<:\ltes ,f\-rma~~e,fls;fil?~ quae~_-, se da ~a P9 •
comm1ssà?, g,uarcla-, e dJ~~nbl,llCÇ~·,Q do,;·P;lJ~~l . hl~f9,_ 2e?r. c;,en.to
valor~ ~·o
PapeJ 1 qu_e recebere,m, com, t~nto , q~~ q_ ?.itoJ~r.~ll_!.}~~ .nªq .}?i''Yelg:a ~~F~;
r~-~ A hran tes~ . ~J' o,-,a a· do zen ~~>~)~11,}. r.6l)S ; e~n ' Ç~l JJ?.bra, :•\ t!;y;z,eq p,~.m~.l
rers; e no Porto~ guatro,cent~~ - •9!1 re113. .
, ., .
_ 1~ , ) , ,.•í:, .~.;•. )~ _r:.\
X. Os Depo~!t.as:os f_feréfç~ .. sJevem .~orn~?et-se. ,do .A,\m.;tzeriJ u~: ifps-.
hoa, '9.1,1 qos , 4\.r.ooa.~1ens ~e,t 1errni_ nados, P!G 4rtig:o, , a11~f11c.eqeQt~, ~.e. f?pre ~~5\
raz ão da menor· dJstancJa_, abona_!ldo-se-lhes _para_tr_?nsp2!:J.es -ª-_lnnta r~ rs
por Jegua em cada- arro.ba, e sendo
oso mesmos
. tr?nspçHtes por, ~~~su~t ~on ta
r~
(
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1

,.

4

•

..,

tJt

.no

r

. ..

,

.

_J \

_:'l'

,-'

,

Jl

;!•)

(

f

!J

,

J0.3

i802

á1'e·x cep·ção tíe qualguêr aaso, > ~m 'qüe ti, damtib!•·bàó . prov é nld.
cle ·culpa, ou o.missão· elos Depositari·o'S'. ;~
.
. .
.
XL ' A té ao decimo dia .c:do Jllez süccessi'vo ~ a . çt1 da {pJa rtel·i. devem o s
Deposi tarias 'Parciat{s · re me-Her aos se1,1s l)e pos ítarí us G é ~~es JO :produ c.t o
da ·ve nd.a .do mesmo· éj'l!lat'te'l, ju'nta'rríente ·co1n hú!'na Coóta . . clo Pap ~l ex- ist€f.lte,' a qmll..se>fá, v-er itjcada 'pof qqalq 1et: dos Ministrós, ·bo. Jus1iça
Territoriaes, todas as vezes que algum [l)epdsital'i·o, Ge ral ass)1~1 ó reque·rer; obse r·va-çd04Se ', nesta maler1a a ià'y'o i' dos pep0sil'ários GeJ'àes; e in
1eas0 de ,al.canc.e, ' ou fallet1áa dos Parl.:j~es , ·as mes mas dispop.iç ües esta-

' ê risco,

·li!eleci.das. em 9 ireiro para segurança J â'Faz~nda H ~:;i l. ••7 -~, . ... · , ,
; XIL .A tê ao ultimo .dia do 'fl1~? su,ece:ss iVo·· a cada. quarte l devef1) os
' Depositarias Geraes entra1· para , o Q.ofre da R,epart iç.ão com o produMo •
·d € sê·tts distric·t;os, ··i·elabiv'b •·<to d·i q qü-f~. ~~~.J ,:. abi;>na..hdQr ~e. I Qe~ o de:s·c onlo
·d ~ tet1minadt> . Fl'a;~;Pr~s~nte H~gt~taqàó; ( i'e.mettet)aO ho Intel'iderrte h,u:ll)a
.Con.ta,".que:.: nioslt!Ite' O' Pa,pel)reltfàness'etflll:e ,ért1 st'Ais clis .l rictos,, e ,o Inl,eq.:.
dente dev·e, reduzir a formul as ,.·, (; , Mia.p1~as it1Jp!1esso_s· a~ l n~lc~ções d~s
rref~rid~s/Con ta-s "para g tíe 'Fé'& t•€.i ·objec'to 'S'e j•fl 1ll'atadG e,o irtr h qm·a si r-1:1 pilei-

:e:

, ~ade .f.J~f.l>ifo1'1;nel; l c)~1:e ~1a~ .' e eR~lCÇl'i1.,
eX'a't!J Írl atlas s'imilh~f:! les Contas,. ,é
~uthonzadas · pelos NJunsflros Ter·nlorJ'<ie;s toda's' aj) vezes qUÇ) o lntend.en1e .assim tçt deterlNiÍnâ r ' envvirt:uêle .da Lé i:',
·t
.,
.
<..)tr XHL ( 10 INtendente, d~vJ r 'r'o pG.I' em cada linno ::Vo •Presidente do Real
E&:ario duas l;)és SD,a-S' ~ ptâ~ parm lse tfi·ri g;ireín. a fazer_, a& vi.sila~ dos Oépo_sites a0 Notté,. Sül ·de Lisboa , dividinu EJ' ·às§im o HE?i_no ern l'hláS P, {l f .;
.tes, segundli>, .a .Jn struG~ão,.. qu é pre>Scrll}y,er' ô ·rrl·é's·t'ilo':f?r(:lsjdente Çlo Real
1Erao~fi.o; e. •aos'lLuga:t!5s, q·ue· elli3, d é t~ rmjqar';' ou. 0 1lnte:qqente. :A~ C<r
·ma11as. _p0der:ão faz ~r : vüíj tas: n'osLDepç~i l~s tia .·.sua 1'-hriill a~~ÇÕl<h · viste,,q tl ~
sãb · vesponsa;v.ejs pela •aboa.aç ão ' d~s.'-n~esmó~ ~ Deposi'Cari{)s. :.""': · ~ ·~ ')f .
: r XIV~· Os De~posit aPios ~s t'~rão si.(~eítd::/ á ·e_ç nd em•lilaÇão ,tle ' qui'itl'O tn'íl
-F~is., •impos'l.a poírr ,'(fualquer .dds 'Juize..s ' 'f.ert'i't odaes; ,to,dás ,as veie!? · que
,n~o tLverem !em t;eUs' Bepositbs ' Pa·ia vetrla ·.Públi ea ,l,'l::tpê.l Elella do com Lb--<lãs· as tnxas;··a q:ue- 1 são ) 1o'bri gad'Os na· cDnfor'miJade .Uo Artígo V I i a
-e~ntrav-enção seJ(á ~ onhecida por.,m.bioL'àe --vi slta: ' 'dô J tüt, · applicando..:se
·metacle .dà condempâção •para· d es pe ias · da ves!.().í·ia, e a eut•r•a ·rnetaçle
\Pà~a •beQefiic!o da P~~s0a ·qu ~ a ··r.equerér~ có~Hiliriari~!" ü ' Juh 'ao Denq~i-:
,. taJno h 11m .t~rmq ' ra.clollaV~·I• ~ra- se .fornece, r ·~clu Por~.! çlas ~a . ~~s, •pl\; r>lh·e
faltar, e jmpondo-lhe no càso de reinc'idencia a · pen~t ~ c.J:Gb.~a,clá' , , e av. is ::~nd.ó ao mestno• t«i)m'p'o a.O :oe·p~s~· rlri<'P.G~ra:l p.úh i}b.mea I • r;i'ti v.o D .e nos i !.ai' io'
Parcial ; e a ·tnesm,a Ji1ena 'não f terá,.! u·il~''\ q·" ütíh1lo· o Der>osi-ta
r.·íu tno.ll t~a;; ,
I
e· ~e éonhecer 'qHe 'a ditaJ falta ·,1'1,-ão ·prov'êm ·'cle cnlpa, ·du , omin'issão s,q_a.:..i.
;XV. Se nlgtlln Deposüario Géral· ni'ío 'ti'yer en) se'n Deposito qüalq J·er
~das classes 'd E.l Pap·ei Sêl.lllclo rnecess~t·Ía$· pa·ra ·uso,· e v.nlidade ~hiJ ~ .Nego7
·cios; e Cfil~los·,· <e para •Pt'0vÍR:Je nto d e ·s.eus Deposito.s . Parcüies ·eorJfur:memente ao A-rtig:o V·L ,. o Corregedor .d a Com área lhe irn,J~O t), o ,dobro
dà pena determinada no Art(go '<tn .~eeede'n te" río · c~so de.~ sé v ~rlfic<\1' pu.l-'
pa, ou omissão. da par~~ .do Dep\)!>Í-l;ú io ~Ge r a>J ; . e . ro uJ,esrih o Gor re'gedç;r
'em ,ta>!. cas0 deyié (ubric:n .. o 1Papel '.que fui·, n ec ê ss·at,io>< pi'~·a a exp~diyão
de f!Ualqm·et· 'negócio., h.à eonfo•Jibi~~ da~ê ,do ; que ·0'\·Jemi ,q A·ftigo· XXX'V ~f..
do Alvará de 27 de Abri l do pr1eser1lé a n·no, p~rtiti'pan'Jo-o· ao Inlende!') ~-o
te ·ldgo ·qye assim o phllicar para . és l ~ ~la r~ ·p·ro(np tb.s pro ~· Id~'ncias; ·e .·pa-:
.r â conb.~·cer da j.ustiça ' do proced ime nto. · · ' l'·i
'
,
XVL Se acor:~t.ec~r falleci rpe'~1to, ' 0u. 'd-emissão de ·algum Dep,osi t ~ rio
Ge ra l, ~ suá competente Camara notpl(aBCe e responsarel J)rocé ck:ní ao
a1 uramento· de Contas, e ex-a me do Papel' es.i s tente,. .que· d e\e póss<H
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J1ara o De:P·osi<!ar.io, ·que de n<)VO rwrneaj·, a Hm de que o.fornecimehto;

e . venda do papel SeHado não soffrc't interrupção algurna. O InEehJente
mandar_á abonar ao Dépositario extincto, ou · a· seus Herr6leiros, cón[ormen;erüe ao Arti go X., o custo do transporte competente-ao Papel que
existir, fnz end o com · toda a promptidão en'1regar ,a quem pertencer 'a
fjUantia de.positad.a no -Gofre Geral, no caso de se ·. verific'av. p Abonação
:por Deposito, como ordena o Artigo li.
.
,
,;!
'
X VU. ' Unicameute po.r contravenç/Xo 1 ao que •se acba expresso nos Ar:.
tigos antecedentes, e na Legislação ' des;tte Ramo de Faz·enda, , poderá' o
Intendente suspender, ~ prec,e der contra ps Oewositai!Íbs·, observando.se em tal caso as fór,mas, e Regras, estabelecid~s ' eim as ·Ú eis do Rei-

no.
' XVI II.

.
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~
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~
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Os D:eposi'fario,s Geraes, que . se achão esta!b€lécidos em v-irtude do Alv(lrá de 1'0 de Março de, I797, poderão cnntin•uar .corh preferencía em seus Dep.ositos, segun;d o · á t.~rm.ÍQ<!~ão, de, limites, ,~ , aB CO!n'r
dições expressas na presente Regulação.
. .
,
. :.J • .,;,.;~
XIX. Se algt~m Depositaria Geral efo)tr~.r para. o Cofre da R~pãi'tiç,ão
'Com o valor das remessas, que receper-, .lhe será CD't'l:ced ido,·l1a:ltllm clo ··
.desconto determinado nos Ar,tigos V.I.J. ;é _%. o Premio de: dois., po~:. c.en.,.
to, conservando-se ém tal ca~o _sernpre em Conta oorrente J apuráda·, ~ e
em Quitação geral oom este ;_RanH>. da. 1 Real ·F~.;tzenda, e: ficando sômente
obrigado ao r>rotó!1pto forne;cimen(;o ,do seu tl!ís,trioto,. segnnd,o se acha <te:termínado em ós Artigoê "' ai;Jt.ececlentes. Fitildand:O si.rnilhan.te Deposito,.
ser:i promptamenle . pago_ a q_p em .pertencer o valolf ·clo P·~1péJ teúsiente;
abonado o , preço. do cÇJmpete~t.e . traqspm;·Le, e . o' prétnio de.terrni'r~a,do, no
presente Ar-tigo. O peposito se .fará ha fórm~ da Lei, ·e ·sÓ ficaliág9hrigado ás visitas, 'e ~wptabilídade. do :cQnsumo pa fórma já 'es4!'lbelecida.·•.
, XX. Compe!e, e he d9 oqrigaç,ão do .Jntendente. manter\a f1;1vcjr .dos
Depositarias, e seus e111pregados of? I?r)vile,gios cooc.€didos P!=llf 'Lei,_,fa- .
zendo auxiliar pelos Mínist.rçs Trrritoriaes, · conforn1em.ente ao Arti·go
XXXII. do Alvará de ·27· de ,Abril d9 · ·J)res~mte ann0 a conpucç~~; arrecadação, e segurança desle R<nno ·da_R~al F<izenda; Jl o m~sm~Inten
de.rúe será vigilante ·e m examinar, e éo,nh'ecer ,qualqqer extravio, , ou fal:sidade, procedendo 1cpnlr<J. q uaesq uer de1linqueptes,. na po~form~da . ~ das
!.eis do Reino, e çlci que expressamenJ~ ordéoa , o r Artigo VI.. do Aha<l"á.
de 10 de Março de 1797,
..
-~, .'J'
·
·XXI. Em cacJa. h.urn d_os .~istriptos}~~ Lisbo~, ,se.guf\d0 a Uf>Va di~isão,
adoptada na Supenntendencja, Ge~.~.l ~-c~J Gorrelpfl par~ <? estabelec~mE)h_
to da pequena Posta,-será estabeleéi.da pelo,Jntende'nte? venda doP,ap~l
Se!.lado ·em duas até quatro c·asas, . de , loja aberta, que tei!J'hãp r~puta.ção
de cr~dito, e de pror,idade, e situadas.. em posição . <(.onv·e.p iente ;] co,m. modidade do Povo: Similhantes casas devem ter na siia frenif._e 10 mesmo dis,tJnc-ti,vo, q'llle se acha no Aro;1azern , G~ral,, e S€~ls dobos serã0 iNtitulados Depositar.ios . do districto, a que ,perteneerem, obsei\ando\ se a
l'espeito denes a que se ?~Cha lf:lgis)apo, 110 à rtigo XXXV. do 1\lvará .de,
1
2'7 de A.bríl do presente anno, e liJs P1:ovidencias ex!Jressas .no.'.t.\rti1go
anterior. Igualmente será esta;beleqidq hum Depositaria Parcial •em ea a.
hum a das Povo_ações. pri_ncipaes dot . ~r ermo de Li.sboa.
.
,
' · XXIL Os DeposJtanps annunp1ado!? n-o Art1go <mtécedente de,vem
ter prompta a vendá do Papel S~'\adQ, desde a ,taxa de 10 réis até -240,
por quarito o Papel das taxas de m ~ ior graduação se deve unicamente ven-.
der pe_Jo q.ue pe~·l~nce .a Lisb0a, .fiel ~rmazem da venda g,e.ral,' ficando os,
Depos 1tano~ ·S!lJel~os as determmaçoes expressas no Art1go X I V. Aos
1

I
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DefYosii:Hios dos disl•·idos de. l.isho:1 sed ahi:rlacln 'ri·c o tnrhi ssilô de ci~~
co p·or. cen to SO'bre o prodúcto Jú P;qiel vencido- ciu .seus I Jepc1sÍtus: :ws
Í)e,,usil<~r i us 'elo JTermo ser:í abcifJado, alé•u· da dita CO!IllllÍ:;s:'io-, o Jl!'éco'
.
,
X
•
(1\:.IH íicompe.l('nle!'> t ransporles na eunf:Jfi!)id1de do Artigo- ·•
XXJ.I I. No ·til·•• de cadà Cjllinze rl1as devcni ds Dej l(>si t arii{s de Lislm:i,
e S'eii T;ermÓ eflllla l' ·para o Cofre üa l{epariÍ<,fio com. o p'roducto ' de seíi'S
Deíws i tos; · 'r-elt~tivo _aos qliinze tlias· nni,~rhn't's; npprPse .. 't.allllo ha Itlier1•
dencia cldeurrhetllàt:hilfotm'ê ao 'Artigo XII:, e ficando suj~;.·it<)s aus exa~
mcs; ~ Visilás, q 'u~ o IntenderH~ mandar ex,~ cü~ar, scg·uuJo o S}'Stelifa
prt~scrirlto n0s Artig·tis XIII. e XfV. ·
··
. ·
.·
.:
· XXIV. Cada • httm tlos Oej1osit;Hios drJs districios de Lís!?oa den·m
affiarH::n-se na lntendencia , com o va)t;r f]Ue julgar o Inten~lenlé. ~ tJui ni·~
1
~âO do CtJOSil'niO~ e riSCO fJ Üe f:lOss·a ' h [L ver. ·
.
. .
.
. X~Vl Cl9'nvéhi ao Real' ~ervlÇo, e à0 ben'l Pú91h) estab'elecêr e·m
Rijgu lartlérrto; a di sei 1>h~:r; e ' resptms·abi l id/r'dê. da t{ép'rtr·t.it;fíti' do Pn pel
Se'llado, ,e·um'bifla·nel·o bs Btj~td<~rnent· os' e.x· isfeh t t~s corl'l ô :-'yst('rfllt rüNatuen
te h-·gislaJo; e para este fim se •e:.:eeilinr•ão os Artigos St'guintes.
,
· XX VL A Répattlçãu do~f'apel' Sellailo n'ão tem dia·s fei-iados·; n ex.
ct~p(}:'io Je bumingos·; 'e dil:ls Sarltos,•' e se conservará em lübb rac~ii<:> eiíi,
htdits :rs Eslações Jo aóno; de·s~é n&; ' ri'üve horas da mahhfi 'ate :\s dít~rs
c\Ia1 tarde; 1 J~Llr sér· o temjí~•, ·que rtúsis combina: coril o gym, dt'flt'·tldert:;
cias, e la bqracJio de Comiuercio. <) J ntenden~e i1ugme11iani ns horas .UO'
lábora çüo tl <! F a flrifca';' segunilu exigi r á . n e: ~essida·de do• tri1 ha Iho .
.-· XXVU: o lnre.I'JI'If>n'le 11Jái'HiaM e ·x ecurür ;\ maioi· pfoinpt•í'dà6 eiii' d
sety iço; e 'depeAJen'cÍ ;vs des'te 1-taiw-•. <·lé FaZelld<(, d f'S'p;tddn&u,: , e d~~
férindd a f],uaesquer He•q rlerilne'ntos, 'sen·q ll'e que ds l')rinc:r pio,.,, e He{!i'<JS
legiS:Ia•Jas pussào. se.J'v-if de bas'e an_s 'st•o's despúClws :_ lod;ts ns 1_v.t''z,.•g' <Jilél
o·s rwgoti1•S· -fefJuléricrlls nfid 'est.iveret1J nestas êircurn-:tdnêi<•·s,. ·s·tH;\u pbr'
• e ll e i·eprt?sentadús a•u Presidente 't!ll Real Erario p<~'ra elle rft.eid·ir SP~(utí'1!o:
fu'r 'di He;d A!.! ràdc> dó hinci11e Re.,.enté
Nussu Senhur: Este mesnw S<r,.
t::l
J
'<

•
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~

te;mú1 guar(.)a râ o frHdndenf.e e1•iJ as ordens, e prut~edlm<·'n·lo, fj11e ~efcr~·
RJÍrt~·r, e .fuilgar nec! !SSaJ'ios ~111o's di·veTS(JS Haruos da lnl(md't'·ncrn';
XX:Vlll. ~er'á ' f(')rmada pr:!lo lnl!endentê h'ulfla - Jiu\ra Tarilii , fl:li"n ~ri·

tfPg:í promplft' d"s Prtpeis, qt1~ :r-~ P;irles ftnanu:lo sella·r, evit:ntt_lr''' l-lic 0
trà-b:rlhu, e depeíf.dene:!ia, (jl'te ~irdn1o de i·r ao E~critbi'io, :\ F ,d·1'ril'ii •. e- '
ao Arurazem d;~ venda, C(JilW ftti ~l'fU<" flad·ô' no H~gul·ainPn'lo de ]2 d ··JrJ·..Jiihà ' t.le 17'9 1, és'fll'beleeer'ldo c<H·I·I ·rud·ó ' ·e!'rte: RfíuJn, de lllOdrr qne· :i ~>Ua
éi-acç\'io se possa Jltorvar 'pelos ' DociÚ~ICUtus, e Livros da's 'tre·s Hepartu~tJh~·S.· ·/
' . "
, . J
_
'
•
•
~
.,...
:XXIX. Á é'x(lslêricÍa, g'uú'da,' 'e re~pdnsabil·id:Hie dos Selins snr:l'o· 'clc. te'rrúir~<ttlats por l'ns(J'uc<;:'io- <I!JI h11rizada pelo Presidente dD !leal Era rio:·
pr!escrevenJu- se (')S· ba-lançoS, e eX:I'Itl••S, (jl!e nt•Sta llla{PI'Ía SO JeVCill
exec n tar; e verificar por . humà Escriruraçê'ío clara, e c.lemonstrati 1a,
1
pt-ati·cnriJc<)-Se pCir üra o que' se ;tc·ha estahelecidb.
.
···XXX. Càtup~_té, ,_e' IJ(:i corrfiad1l áo lnolenJ~nle prodden·c iar a ·er.orlrtríia, deslin'os, é s'i'd'<lr'i·(~s dos· Óper;trio:>, comh:n;inJo'_ os interes'~es d;t
J<'azenda L{enl 'com o bfHn se'rvic;o, públien ;. da ll iCS!I li.t fór'tr1a J·he. Ct, t'n'pele fixar, e cla·s'S'i'fic·m1 a~ tlibrigh·ç'Cíes clos, Officiaes de Fau>hda na s.·ua •B.e·

partl<;:lo, segurHlo ~o Ht>gulamenlo, ·q'Ue ~esla materu1 -fur ' a-ntlwrizado '
pelo Presi€le'n•l-e do' Real Er11río. ,'
.
·
XXXI. A nenhum dos Oflici:les de F:tienda da R e pari ic;:1o do Pa pi•l
Sellado será admittidq Serventuario, , e seryirào seus Empret!OS un ic·rn,er·
te pelos Ordenados, _con!flantes da List.a J•1n1a n presente Regu!a';ào. A

.o

. '•

2

1

.
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·GradunÇãu· dos Ol1i e!aes s~n1 a seguinte: Official ly.fa·ibr, feilor da Sala .
d;;ü; -J~u.Jlrensas; Guarda Livros, ·Escri1urarios, é Praticantes d_e Escritu-. ·
-r Mius: Os J'irimeiros tn~ s lugares se1·Ho provid os por ncc·esso e::n os :Esc-ri -:
lurari·o-s, ou Praticantes pu1· 1neio tl e P ry poslas do lnterndent~, feitas ao1
J>res· i~. enle ' do RAal Em rio e .fundad as !to ,merec-imento, lér_l! po. de s~r
vi.c;o, · e · zelo-, yue tenhão mostrado ·e m s e ~s destinos. Os .Es.cr,il urari~s, ,
- ~ , f'>ratica-n t·e$ serão igualm e n te escolhidos , e propostos . reJo lf1l(>nJente,
que d~ve 1ad.<]IJirir J·lat';\ este Serviço, gente moça. vig<>rosa, •Côl~ ap1ti_·cli\o 'e 'p rohidade, e · que te nhãe~ frequ en tado li Aula do Comn}ereio, a
· firil de poder fo·rn~ar uelles bons OHiciaes de ,Fazenda ,1 e para se poderem d~sti na r com acertq, aclividade, e exacc,ão aos seus éompele.rit:es
géiltirlos.
·
,
, , 1.

-XXX H. Pelo' CJlle, perlence ao Rystema de Escriplur·nção de Livr6s,
·e Contas ~e ohservará tl1do na conformid~de dos Modélos, ique .for~m
ati tho·risa !los pelo Presidente do Rea l E-rario, .a fin~ de }ql!le. a respo,nsaç__
b~Jidade Gatel ,·e -especifica deste obj~cto de Pazen~tl 1se possa exam b
·na r,-·e c(~n becer com fac i l•tdade1? .•e . €xacção..
,
,
. XXX li I. · A classificação dos Operarios será a seg uinte: Fiel
'Fabrica, · .F id do A rmazem da venda, ou 1' d,ois Mestr~s: 'Cila 1·F abrit;a,. rPor-.
~eüo, ·Con !adores, I mpr~ssores do Pa p ~ l, Ajuda nles dos I 111 prPssorés,
·e Se.rver:~:l't:s, em lodos este~ destinos .será ~·H!.upta,~lo .o acoes~o fulildado
:na bom serviço , exacç:lo, ,a ctiviJade dos Operario~. ,

oa

: ~XX I V. Nos i ,mpedi t,~}entos legiLimos:, 1 .e inter;Jn0S• de 'qHalqne~ das'
:ee ~s.oas empregadas na Reparliçã~, o lntendenle n'ouJeal<l ' na ~l:·sse' im-.

· UH~ ç!ial a as Pessoas, Jque devem se,rv.i,r os· Et,npr,e gos dos ir·np~tdi~us·.
1 ·:
··X XXV . . Quando <1lguina d1as Pessoas et.np:re~adas se ' im. p(lssihilit~r
n.or il:~oles,Lia, o Jntenrient,e ,deve representar ao ,P r t:'s idenl~ do. Bea.J Er-a-.
Fio o, se'rviço, e merecimento d_o impedidó, _para ·elle deliberai' \O que .H1e
. paJ·pecr .a certado a re·speilo da su~>s.istenei.a do mesmo ÍL!-Ifle<dido. ··: •!
X~XVI ~ O ·Intende nte num t>:H<:Í. hum Escriv•ão • p·ara ser ém,pre.!.!a~o
e.m qualqu·f r :rru.cedirlJI•nl9 da Hep.11r tiçãq, ,no qual seja precÍsQ .formar
Autos, .ou Tern:H!S ju~iy ifleS: i,gu.alnlt~nle ~omeará hum Meir.inl-1 , paira
execuç:'io . trl:~s (hlrgerJcras da rn~SIIH~ Ht>(>:tr_P<iàu, conf<~'rm, · menle '<lf que
se· acha legrsládo, ·e mpregando esl ~ s Officraes fllJS (h!Jgenclas, e r ocedin1é~los dI _Jnle~Hfe·ncia,, e . I~H~O fi1~ 1 eJ:rt iJ.IIÍZO, çprno Ot,.tll'OS simiqw~/es
O!ficwes ,das diversas Hepart.rçoe$ de Ju~tr ç a.
,
~ r ,

XX:XVJ,I. Senclo imparticavl:'l §it~ppri\t ao serviço, lijlle exi~e c~ novo
com os seis Off:çiat>s creados pe·lo A'I v·ará,- e Hegu lamento (Je
171)7, e flUem . vem a ser, Oflic:ia ,l Ma ior~, Feito'!' da Fahriea, Guarda
Li~·crgs, Escriturar:io . do Escri!~•rioh Escrjturnrio do Armazem d.a vénda,
e .Escnturario tio ~rma~eu~ do
s(t:np)t>s~. ,he. a,ut,h()r}~~tlo o l,nten<lefil~ •pa.ra es·colher .c u nlo~me_mente aos, A rttgos X\XX., e XXXI~ ale sers
S.ys~er!Ja

J)ar"'

1'rh1réantes de .Escnturarros .

,

' :X·XX VlÍ I.

Pelo Pr~s,idente ·do Reá.l ~ Erario serão pet.ermina.dn ' ao
lnk1~JI:' ~} e as .A j11Jas de. ,custo, que ' 1hão de .pag<!l' pelas vis~ tas, IQda~ às vezPs _fJlJe· se veriGcarem·, na confor!nidade clq_q.u'e se del'ermih~
.Jlt.l · p r:e~en 1 f

J1.eg•'d:tÇfio.

s'e

.

~'

. ·: ·. PaJ.(.Ie~o ;~~ ~u e l ,u~ . em 25 d~ ~gost9 tle, iao2 ..= -P.: Rodrigo. de

Sp.J.!~a . Cou,~i u hcn _: ..... -,
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En~a·;·~ia· ·~~~~n;f.ci~r~~~~J·a

nas Fabricas
Ni1cionaes. Suu Servido Determinar que se n~o , dê D7spacho nas Alfandegas do H.ei110
qúe vier Je fóra, · COilcecJPnclu O prazo de1 lres lllt'ZeS
para durante elle pod~t· SPr adn1i1ti·d·a"' a qlfe ft~r chPgando proven ie nte
de Encommendas feítas nnles desta Minha Heêd Delerminaçfilr. O Conselho da Fazenda o lenha as:.im eulendido e faca executar nas Est'nções
ctompe't enies. )P :ilacio ('le Qneluz ·enr''2a·. ;({é Xg~s.tb 'de
·c~~
a ·Rubrica do ~r-iflcipe ·!{egent~.
! • • ',r·
•
~ .. ~
,. •.
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I' ... Re_gist > r.ro flonselhó da Faz: r nb J
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_J.f eiidd
P(:)sló de ·l nspeclor1das Fron{eiras e Costas l\1<iri~IÍJ'f.las deste Rei 'no, que
dever:( ser o Cotramandanle em Chefe do Estado Maior 11nnexo <Í mesma .
l'?>spe;~ç:'io~ ná' ~értfurnf!J';iJê- d'õ l~egimêillo itit.é/in0, f!lie pnra ôdtiesmo
elleüo Fui serviU<> orJe~niH; dt~venJ<:> c<>Ásisti.t· <•S trabalhos do \ lrto lnspéd~r ~dos OHiciaes ·que com(>9em o Esrado MaicJr 'dá Insp'eccçi!(;, .exatlliilar cuidadosameAie o estialo das F.rúJileih•s, e Cosias Marilim11s,
J>'rop~r os planos· d~ dt>fez<i que ' Jíarecert•m mais a'propdaJos; ,Jevanlar ·•
Cari<)S e lVJ:1pj-1as Mditares J:as Práqas, Tot'l't'S, 'e posiçõt~ s : qt~e furem
o~aenada's; e conviAdo qué eslt'S import<~n·les ' traballrus s~jfih .fiel, . ~ cui i
àa•élósaineule co'nserv 1ados e ·cullucados c~Hb 'a , or-dem ~ e nrelhG.do gu~t melhor possa facililat· o uso delles: Sou Servido créar ''r1'a~<l este etliJiro hum
Archivo Militar, erri que se lleverüo rerJinÍJ' n;1ü só lodos ps trabalhos,
à q·~e· mnnrl.o pr~oeder , pe.la lnspeC<(êlo, 1i1as larnr~t.' lll loJas ' as ·Metpnrias,
Cartas~> e Pta'nos Militares exisle.n res, nssi111 ·ils C)Ue •respeilà-o a e~ta Mo~ :
n;1 rchi a e suas Co•lun \a-s; 'como os• que furem r;e l•;\1 i vós aus r'a.iz( ·s Estra ngeirus . . E ' considerando Eu a irllp~rlanoia Je hum 'si,u11hanle Deposito:
Ht->i por bem 'creaí· pim-. -a di~t'eC{?àu 'de!le hr·I IÍI Directoq CJIH~ ah')1i1 dos
âistinctus. conhecimentos· Mdilfi•re ·· eAg r,aduaçfio que para is -o o dHverno
}~ab·ilila' t haja \1e reunit· eireilfliSI~~ncjas pess'ôaes, CJ4,Y.o fa(~ )lo digno da .
Minha Real CotJfianÇa. A (~sn~· .J!>ir:'êct<!r · q'ue• Sou s~rvido Creú c om h :denonlina-çà<·> de OiTeelor• do- Arc!Ji'vo :J.\!fitllar, dev·erá' pertencer a arre- .
cadaÇã.o das Memorias, Cartas, Planos Militares qHe· ex>sl<Írem no Ar- '
chivo, e pão lhe ser:i . pefmilli-do~ co_n)rnuni<:~ ]os se_m gue preceda h uma .
ordem )VI í 11 fia e'sp·~.:.C'~ í~tl·, •- ou pfo k} r.~id:.~. ::if.n rr'ie;ctifl tarh~nTe;, <'l'tl com muni cada no
Meu :Reá:LN(:Hfle · pê!S~ <·Me li M i r,li. ~ lr'<~J e Seeret~1 .rió de Esta do d<'S N egocios
da Guerra ; dev e nd.ô - ~)~a.f;·s~J;I'l[>ril -i Á~H·It'ls .a(<)-;:J;J,; rêQI,o-i- do A reh ivo M ili lat"
os Offi.ciaes Militares, mais Empregado.s que .Eu houver· de dt>siÍiléll' para o ser·viço do mesnJQ Archivo . O Cunselhei~·o Ministro, e Secrela·rio
de Estado dos Negoeios Estrangeiros, e da (~uerra o lenha assim enten(1)

Stjspcnso pelo Decreto de õ de l?eyereiro de ,j82õ.

l$,02
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·uido, e o fi .çn executar ~m observ:wcia das Onle:Ís que p:~ rn esfe dfei'•
t o Fui St.>rviJo prescrecrever-lhe. Palacio de Qu êluz em 4 d~; Setembro de
1
1802. =Com a Rubrica Jo P-ri:;cipe ltegen le .

. Begist ..1w Lz'v. Cfnnpeterl.le do. Archivo ll:filitar afol.
41il' tRlJ"$•
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Etid:>~ P.R.lNCWE -[t . Ed.iiNTE l~aç·~ -~a' be~· ao~ que. e~(e A!1;~~~á,,«oi!·.

força de Lei virem~ Que toman~Jo .na l\hnba ·: Heiíl ConsiíJ~nu.;iio os pre;.
· jui:w.s , e incq_nver-~ienles~ l)lle exp_e r'ilnenlào os Vas:;allos de Sua MagestaJe .CatiH>Iica:,. e ' os da República ~~rhn. c!'lza, (flos ,[{ecursos das ~enlen
ças proferiJas pelos seus J u!zes .CunseTvaJotes, expe<ílinJo-se por via de
Appellaç:'io: E <1uerendo por motivos coberen,tes cü'm a Jusliça f; ,zer
Mercê aos ditos \'nssallus de ·Sua Magesla<le Cathqlicn, e da Repuhlica ·
Francezê) ~ So'u Servido _ampliar e in beneticio delles a Oispo!;iç.i'io du Alvará .com força. de Lei, dtp l:rinla e ht•rn de Março de m il setecentos
.e D'>v.en_ta,, _rara que das Sentenças proferidas· pelos Juiz~s Conservado-;
re§; des(IIS N·açõês, FI~ rl.raj~ daqt~i efú diante H·~C,IJTS<;s, · !;),enfio pür Ag_·
gi-,ayo Ordinari0, e não pôr vi.a J,e App1:1liação, -çomo,_até agõra ,se tem
:prQ.Üeado.
._ .
'
_( 1
.• ,,f
·,
Pelo q!te: Mé\lndp · i\ ~ M ~~a. d ~. Oe~s ~ mbargo do PaçQ _; Preside'pfe
"do Meu He.al Er;ú·io, ,Heg·ed.or da Casa da ~ SupJ;>,hcaçào; , (\.~nselho. d;,d\1i-nha Heal FaiPnd<t ~ Heí·d Junta do Commerci'o, Agricul;lura, Fab ,;.icas,'
,e' Navegar.;àG d~stes 13-eiAos, e seq b D (\l m,i nios; e, •a Lodqs os 1\rihur-a es·,

·Magistrm~us, Ofticia,es de· Jl.J,sti~<.l, Ie mais Bes_soas, a q.qem ,o couhec•-

·rnlênlt) destll! Alv·ará, com f.(,Jrça 9-q Í.~:.: i, ·pertencer, que O· cnmpnlu,, e
··guardeni, e , façã.o inVÍ0la }·el,ut>nle cumprir, e gm~rdat' Lã,o inlt•int ntwle,-como Jílelle se conlém~ se m dú .vida., ,QII Pm hargq algum~ .e n;io oi ,I anti}
q,\raesqtier Lei ~ , Al ·var<Ísli . He~imen, los,_ Oecrelos, ou <);rdens em . o~~ n~
· ~rarío; porque totfa·s , e -todos H ei pó't• b ~ m Jerog:1r par·a es\e effei 1 sór
~llente., com-o se tle tudo, fiZ€SS~ in'1)ividllal, e ex.pressa ll]en~~u; fid~do
· ~l1tÍs sempre em seu Vigo1:. E ao PO'lllor .José AlhNto\ Leil ãv, du Mt>u
Ounselho\ Meu Desemhar.gadot: do P.;,ço,, ·e Chan~eller Mór \lestes He·J\
nos, Ordeno, que o faça publicar . na Cllancellaria, p,ast;ar pnr ell..t, e
·..regist·ar nos Livros a que , tocar; r:emet,1en1do os Exemplares dell t> impres- sos Jeb;~ixo do . ~eu Sellü, e ~et~ sig<nal, -a tod~s _os Lugarei"' ' ~ Esp,çõ~s
_a· CJIIC se costuma~ rel1lellel' simlibanles Alvarns; e g--oa_r!larido-se o•On__ ginal no R~al A Feh4vp da Torr:e dt~ Tumhp. Dado no Pa laciQ d ~ Q,uel'írz
em 15 de Sc~e~t bro de .18,02. = Çom a Assignalura do Prin d ve fleg,e n_ te~ e o. do , Muustr!Q.
'
• ,
, ,
' , · ~'

•

I

R-egist. n~ Secret. -~fe · Estado_ dos Ne,godo$ dt:/Re~:no,
~a Liv .. 9. ~· das, ~arfas, Al~a:éf:.s. ~!'atentes afol.
l7Q;:, e· i fn.]J!T'€S.$9 na, lmpre§SfiLo RF:gw. ,
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P ela iiJLõtidencia Gei·al do Papel Seilado se~ i11a.!_lda publicai', que pa fà
·e xectH( àO do Alvará de Vinte ' e 'sete de Abril do presente anno se hão
ele estabelecei· Depositarias Vend'edoJ·Bs do ó1esmo Papel .erq os sitias de
Lisboa abaixo declarados, e no Tenho em as Povoaçõ~s tatnb'~in declal·adas.

'

,

( ·

~

'

'

Entre . as pessoas de io.)a aberta em !JS ditos Sitibs, apresentando
~ua fi?~ça ; ou deposito , do valof' dé IboKs'ooo réis~ será escolhid~ o.. De.;
J'>ositario d'e càda Sitio; e Dis,trie'~'o; .ficand ~ com i:ls Privilegias; ·e '1ucrtJs
detei'minados nos Ar~igos XXXIII,: e'1X.X:X V do dito Alvar~.
. O mesmo . se . observ,ará FlflS . P ovo<Jçõés indicadas do Termo, e à
·, sua fiança, ou depo~ito Sfll'á dq l \í ~ lor .Jde ':50 _$ 000 réis. ·
·
.
.,
. No dia' vinte e séis do corrente até ao prim,'éih:> Ue Outubro se pàssariio na Intendencia do Papel S_ellado as competentes N qmeações ás pess~as, que se aprí:!sÊmtarem com ' as referidas ~ircurnsbanc-ias . ,Lisb0a 17
Je Setembrd de ~ 8o2 ;
. r.
'
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'Í'

o S.

I lVÍocanibo "'

· 2 Buetibs A ires

' (
{

.

4 Praça das F lores

{

5 Santa Calharina:

•,

,

.

r

'

.

.

Alto . da ·Rua .do Sol.

Rua

de-S. B~m((i),jun€o á

, ,

I P rac.a. do Rato.
~ P ra Ç<i'\ias Flores .
.' "
'

I .-í> taÇ~

-\

?'e S. Paulo :

L

1 Jil"nfo

n ~greja dos Marty ~e s.

2 Ju'nto ' ào Gorteio Ge1'al.
3 ~.: ~.R'oq_~:~_é .

-

·'

1' Largo do Corpo Santo. ·
:2 Rua Augusta, em o principio·,
.[ . 3 D it a ,. em o ~e ntro.
4

-Rt'ra Nova dh

A l ma'd ~.

..

travessa do f'om bál.

{ · 2 Boa-V Js.t.a.
· ·L ·a Pov a-e's ·de S. Bento:
· ·(

'

)

, .

"

'

• •

. 1 JUht~ ao 'MàrlJtie! üe·.Á brahtes .
2 Bo{l-Morte. ,
·

·{ . 1
2

[

• )

3 Rua direita da Lapa.

í3 Sa!'lta izabel-

S .. R o.q:u e'

. I

• ·r J:a. 1eUas Verd'es: ' r
.t~ j ,. i l?iàçâ'' d~ Alc:anl~:tht:' · '
'" • • J

6

!
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L imoeirb.

{
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Castello.

Jl'·~

,.~~ · t

l l Alfam.a.

f
l

r

· 14 Campo de San-

~

ta.A,úna .

15 Arroios. -

'·; J
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1
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•

~ - ,J untd á Igrej,a;
2 ·Beato Ante~-nio.

~

•

~

f

1

d,e $alilJLa .bcp<i>.Jjonia.
. i .; ,

í Junto t..:f. Igreja dpe ~· José.
2 S. Se~.:~astião da .eut·ei.ra.
1 Largo .dos --1\.njp~-.

_
de Santa Anna ~entrada da Bem posta .
1
Junto_á IgreJa ,àaPena.
~· /

2 ,óunpo

l

3

j

1 Cr.u~.e.Írf. ~~ AH.q}o~., · ~
.
2 ~rmi.da, · d..~ S,.. {orf,·e,. as Olanas:

{

Junqrieira'. . .r
2 l,.. a1:go I,
de
,! B.e,lerp.
_,. ) -. 1

1

• l ~f

,

16 Belem

.

!)l!_'j;

. f ·C4tes elos ,&oJd:~.dq~ ... ·
{ , 2 :Largo de . S~ -~ Vicen,te.

'{
12 Santa'~<ApoÍioni'a.
13 Salitre

->

I(

•

o s.

And:ré ..

t . 3. ,Mouraria:
, ,

I T

1

{ , 2 Arco .d~ Sa:mto
f

o. s

o ceptro.

~ - G~afaljÍz q~ D~tN. •. ·: 'li
2. · Ç~e,s ~e S,antar~m. 1 J:b. . _ · í
3 ~lll)Oe.JI'O. '
·,

4 Porta do

I

E p

o

( J S. Christoy1ão1. ~ •

J 1

os D

1 . Rua Nova .d ' Alfan dega.
2 Poco do Barratem.
3 Ru~ Bella da Ra inha, em

(

8 S. Nicoláe.

..9

I

.. ' ~..

(

'11

J

17 Ajuda

1
'

Cal~ada d' .:\j:ud~~ ,.
•

' .

o

.

•

J

•

'

(

'TER:M{9· l)E LISBOA.
• L01res.
. ... ,
Tójal:

'

I

/

Santo Antonio do
· Barcarenã.
Bocellas.
Bem fica.
Campo Grande.

Lumia'í-. ·

qdivellas-.
l;ovoa, de

Carnide.
Charneca.

1

'

Jq'

Santo Estevão das Galés.
·Fri~llas.
'
Granja de Alpriale.

'

Mar.tinho,

, ~<,tçav.NJi· .
Çàr.ataria . .

Vi·a-Longa.
I]

l

.D.

Pqvoa d.e' Sant;o Adn ão.
'Páço d1 Arcos. · ·-. ·
Santo Quintino.

v

.'
l

l

'

T i

/

. tJOSe
I

.

D.wgo
.

h
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7\T

J.ri.dscaran as J.'felO.
'

l

Impresso na Impressão de A,1~ton.io lJ.odrigues Galhardo.
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Se-ndo prcsei1tês ho ' Senadd da Camara, ás continuadas desbtdehs; a

que . t.em dado motivo o máo cómportameni.o·, com queosAgoadeirp·s dos·
Chafarizes desta Capital,· se tem havido com o Povo della; irrsultandô ·O
quando 'os chamão; e vendendo-lhe po·r preços êxtraordinarios cada bar.:
ril d'ag-oa '; sendb a maior pàrte delles mais pequenos, que a Dnarca,
t1.1do cbnlra as Postut'as, e Ordens do mesmd Senado, que sobre estas·
materias se tem protnul g ado: pnra qt1e ' de huma vei cessern estas desor.:.·
'·denadas transgressões; e seja
Povo fiberto dos m-áos procedimentos dos
.Agoadeiros, se ordena o seguinte:·
·
Que os barris de todos os A g ríad@iros,' que lirão agoa l nos Ch<lf<tI;izes desta Cidade, e seus suburbios, sejão no tampo marcados com a:
]etra indiciai do Chafariz a que o Agoadeiro corn petii', ' e com os nu·me ;.·
ros da Ccnnpanhia, e Agoadeiro, pa1ra que por estes caraclei·es possa o
Agoaeleir9 S€r conhecido; por qualqu~r pesso~ das do Povo,
I
Que hindo qualqtrer Agoadeiro apr·eg,o ando a venda d'agoa, e
ch•amando-o pessoa do P0vo, e· o Agoadeiro J<lw pedi~ mais elo vjhtem;
qu.e lhe está estabelecido, a mesma pessoa tol'i:Jal'á lembrança da leti'a
indiciai, e riumero- com que o barril vem marcado; e queixando-se ao·
Inspector, este corn ,próva de hun1a .testell}utJha, finá restituir ao Agoad:eiro o qye levou ' de m-ais, o ·mandará prender por dez à ias, 1lbrlndose-lhe nssento á Ordem do Senad@, pagRndo de con~1emnação 2$b€JO,
para a Fazenda ·da Cidade, e 800 réis de diligencia aos Officiaes; pela
1~rimeíra vez; €1 peJa segunda 'e m dohro tanto a peíJa pecuhiari·a, bomo
a affiictiv.a; e pela terceira será expulse>· para nunca máis ·usar o trato de
.:Agoàdeiro.
. .
.
' r
,
QuE] sendo chamad·o :;ilg~<~m ' Agoadeiro para vender a agoal ~ainda
(lo mais allo andat', e é.lle se ·atrever. a pf;Odir mais da vintem que , l'he es·
tá estabelecido; sendo isto f_"scutado pelos Soldados da · Guar-dá Real da
P ·ó licia; ·ou . por qualquer Offieial de Justiça, ol!' pelo' da I ns11eCl(ào' dos
incendios 7 o poderão prender, abrindo-lhe ássento á Ordem do SeniuJo;
e dando conta ao 1nspeotor do crime commettido, com Certidão d~ pre:..
-20 no ca·so porém de se pôr ein fuga o Agoí:ld eiro, ~ deixando o 'bnn:i l,
4gvarão este ao d'ito Jr.sp_e ctor parn que proceda contra o· Agoadeiro·c.r i'l'll!Ínoso com as penas a s sim~ dcclat·adas, e a pena ,pecuniaria será <~ppiicada para quem o prender. ·
·
i
Que hindci qualqu~r · Á goadeiro com 'barril cheio sefl.l apregoai', e
serHJO .chamado pg_r qual.guei' pessoa do eovo, e lhe disser que vai ven{}ido, ou para freguez ·; querendo ~a pes.soa que o chamou averiguaresta V€tdade o seguirá; e venclo _qu.e outra pe'ssoa o chamou, e elle fo.i
vender-lhe a agoa, tomando~ lembrança da marcacão do , barril, dará parte: ao lnspector· para ptoceúler conl.i'a o Agoadeü:~ criminoso, tendo para. isso testemunhas, . .e t> n:J esmo lnspector o fará punir, com as penas
aq1ma declaradas : ·
\
·
Que todo o Ag'oarleiro quf'l sahindo com o barril cheio do Chafa·l'Íz, ahi for chnma.do p9r alguma pessoa· do Povo, para lhe levar agon,
elle desatlender~ a qu.ern o chama, · ou lhe pedir mais do vintem esl.abe~ec'i 'dt'l, a me-sma J'le~so'a t(i) f.n ando tesl€-lhY·nhas, e le mbran'Ça da marca:..
r~lào ~~o harr; l, dará pMte ' <H!:dr1SJ~ ector,, para que fa<Fl. punir• <10- Ag oa -

o

p
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·d eiro cnmJooso com as penas acima estabelecidas: o mesmo se enter1 ..
' derá, e se execulani nos Agoac!eiros que d·e sattenderem as p ·e ssoas que
os chamaren1, pelas ruas por onde tra rJs i,t arem.
Qu·e todo o Agoadeir:'o que se quizer ausentar, dará partç aos
J'espectivos Capatazes do seu Chafariz para que eslefl lhes paguem o
barril .pelo seu preço competente; ou ,o rnesf.llo Ago;-~deiro flUe sallir traspassar·á 0 :bar·ril ao qu.e .fur nomeaJo no· seu Ioga r: fazenuo -o pelo contrario, para se desordena.r a_numeração, o Inspectot· o mandad. prender
a. todo o. tempo que appareca, nbrindo-s'e assento á Ordem do Sena·do, e pag;:r~do de pena pecu~i:-~ria l,$000 réis
cacJêa aonde est::~r:Í.
cin-co dias: e mesmo se entenderá, e exectltará no Agoadc:iro q.ue for
de s pedido.
'
.
Que nenhum Capat-r1z dos Chaf<1rizes consinta, que no seu respe- . '
cLivt> Chafariz tome agoa Agoadeiro que for de Chafariz diverso, nã.b te.n -.
do pam isso - Licenç~ do Senado, dirigida ao mesmo Iespec'lor: e succe ·,Jendo o contrario, ·e lle Jns.pector mand,a d proceder contra os Capatazes,,
com as pen~s CJUe .ficão declara(làs.
Que <todo o Ag-ondeir0 a quem se quebrar o bani!, .anles de o
mandar concertar, o levará á Casa da J,lllspecçno par~ llhi se conhecer se
, l1e o seu proprio baHil, e depois de conce rtado, igualmente o presentàrá na dita Casa, para lhe ser de novo p1arcado: fazendo o contrado,
J~agará. o Ago~deiro transgressor J $000 réis de pena pecuniaria, e cinco dias , de ~adt~a.
_
Que todo o Agoadeiro ·ql!le quizer vender agoa do .poço, ou salohrQ, terá barril marcado cor:n ~s letras indicia-e s, A P, (pela .Inspec~ão,
a fim de que o Povo conher,;a qlile não. he, agoa Je beb?r: nem poderá
vender cada barril ,desta agoa 1,dé gastar por mais de 15 réis: , e o que
for)( encontrado a' ve mde r esta._agoa de gastar ern ··barril que nà'o seja miu~.:.
cacl0 con~ as ditas let.r·ns A P, será cünduzido ;Í presença do .Inspec~or
para pagar de condemnac;ão 500 r,~is, e 800 réis de diligenci.a a queur
o prender: bem enlendid0, que t ,das as penas pecuniarias g'n, estes
Artigos não tem propría applicaçã;o, se entendem applicadas par ' a Fazenda da Cidade.
·
J..,
·
- ·
·
Que qúalcju er Ag oadeiro que na occ::~si ão de inéepdio se ·, char
l1ormiodo sobre o barril.., oú fóra d e l!e; mettido por cantos, ou par tes
O?cultas, . p<~ra por este m.~do Se C)temlrem do ,trtl.balhol) que\~· e tão n:~e
1
ClSO em s1mdhantes occaswes: Cjllalquer Soldado .Ja Gu1~rda ~ ea·l da P@Jicia; Oilicial de Justiç·a, ou da fnspecção d~s incen0ios, <'> poderão
prender, abrindo-lhe assento á Ordem do Senado, e dando conta ao
Jnspeclor, e pagarú. d e condcmnação 2$000 réis, em 2o di.~~~ dk cadê·a ,
sendo a pena pec uniaria npplicad ft para a f<1zenda da Ci ~ade, e Lendo
os O _ffi-ciaes 800 ré is por cada hurr/ AgoaJeiro qu.e assim Nen1derem: -e
succeuendo por-se em fu g a qualquer dos ditos Agoadeiros, li~e ser/ ap- 1
prehendido o barril, e conduzido á presença do Inspector ~· para q1:1e ,
pela marci}ção se proceda contra o transgr.essor.
.
~
Que todo o Ag-oadeiro, que .se escusar d~ entrar na ,ag-oa sal gada, para. s.e acudi1· ao incendio f! t'te succeda ser vis.inho aq mar 1 se ' á '
condeínnado em 1$200, réis, e der dias de cadêa: bern entendido, qt~e
,como lhe ha t.le ser preciso tirar· muita parte do fato, e calçad·.), os Capatazes nomearão certo numero de Agoadeiros para ser g·uardado por elles o mesmo fato, ficando os nomeados com· responsabilidade da sua en-trega, o que se fará não deixando o cordão .da Tropa sahit· para fóra.
nenhum dos Ag-oadeiws, sem qne rstej:'ío entre g ue~ do seu ·rroprio fato,

de

</

,.

'

I

e competentes barris, que encherão no mar, indo-os entregando até s~r
a agoa lançada nas boq~bas, ou aonde cdnvier para se· -apagar o in ·

cenJio.

,
_ ! • ·'· .r
Qne lendo ~ucéedido haver incendio junto a'o mar, ou em parta
onde fosse preciso metter os barris em agoa salgada, tanques} ou char-:.
<;<i>s~ d:e ag1oa lff!.nllJ~·d.~j os 1 Gnr."'}a 4fi~7Jogo. H,lle~ R)J'l~@rrcli<? fi)_qtota;lme~te
(!~ ~U:l Ç'lo,:' (ÜS PQfUO. par Çf?l]l n<lrll}ja . a)iJ<cV'<}ge,m. ,; d.o~ ~ ~I tos b~m~. ;, ' s~nd? aQ
menos dua.s, ou, tr~I>'/V~Zj3,S J~v·1~gs 1 ,p_o r clep,LrO'J!Orp , a agoa dg r Cqaf~ri~:
~ ~o,~.9t 9 .~,gpad~j r o; 1 q,u,yj ~~<i. f-:~~~5\\ P,o~<q ,u ,a.!fl !l,eç IJIO_dq d1e (éJ~er . es,tq la,v_~JgeJ!1· ~ j:vj~~.a '.sd9!l) Çaf5a,t·~z~~, .,§~fl ~Hf:r.y[!:SQ Jp~r Mmir~ .çl? ,h~rq mez~ o
trab.alila_r.a I)O,tl)l':ll~ r f!e uf.~r~~ Ç ~fQ ,;<?,.l?a!J\!1-t ~~el!e, Jaz,e rdp, ,se.u.§ v;s lt.t~ ·o~, .
aH ,q}l.e --~~~ c~1~ 1r,IY[L~ q, ,d,i 1tç:~-~ t~ J;lWPJ;_, 9i;9~ Çq,~a~'-!l~~~rq,u;~. f.qrerrJ 1 pJ~i~~~s (~1e~1.;'l l( l?J'fiP:JS,i} · d:!;~,_g;9JJCI~hfl ,y· pa g~rn\11/ B'~rle .l~Pt JJQ.~H!fPJ~ÇW ,Aps,rA ~~~-P,~11 t·q~;~
qJ,\e 1 .J~'1f;ns.gn~Jt.~e1n ast1:1 .Qrdet~J-.; ,,ficar~o ,os . me·~_!l;l:,PS0 Çqpa.~.1M!·~ :'P.rt.Y,a~p~
rmJo.cJS:WJ.py, . c\e; hc.'tiJD fJl ~~ l de, !ettchC;J.,l'f:r l!} ?e il'ri_v,i.legi9u 9;1.3~ p,)>r~ ,fl ~' fÊ!IJ~ ,
b~~;ns -n~ -,q/lrr,ena ,: PMi~ r f!pph~r~fill 1p.<f:E . tt~no.so.rp>9r. < 1 ~ . PJ1 lJ9S. rt\ gqoa9,11VQ~. ,
_
; Q ,qe, 1 ,•rwr<.~s,fê- j ÇN1 ar 2 ,, R..u.e1 rg~s 1 opctJ~i9tr:8 t d~ c i·nc~nsliDt ,. fiq.ta1e Pi ~oro 1
s.em , te.r ,que.ro lh~=: , l:eve 1 agoa; q Capll\~z .. d.e, ~a~í} -llllm, _çjqs,, qhafarJ~es;
t~d "ryiJ T!~aJo _.<;onl antec.edencia ~o - ~_gp 1~d.eir.ps.; para ' ~uppr_~.retn :a ff\ll,~,
qu~ ,o, ) P~vp;~ Lt:v,er. <.(.e ·{\gp~ , .e. para ~er.e,m · o~ d[1)tp~4goadetr~s ,cqnj1ec1-:
1
dos, r~ceheraçr hqg1i q~aqro . fie ,metal · c~tll ,Jw~l} _,D1 r;JeHG a.bertoJ, e o at;1- ·
I(;)O r·~a aza do ,barrp 0 ~~11 · .gua?.~9-~ ~ iocep~i91 n~9;. f,vr· ext.inç~ó; e logq que,

q0s,

ÇJ?Q~~~, e,~\- , p,r-qv~, ,. que algu,m
,J\gp~c!f:p"Rs_.. ~!S'Pr;ns~dps, q~ ~- t~,ab1tJI~p
, ln-9~~J «htY, .J?iH'f\ ,. ~qreq1 ag·o(l «;loJ>ovo, n.ao o ,!<J~~·IJ} çpm a. qllt,gencl~
l~oss,i v~!, mel ien;~ll,-se -~~ cas(\, :~~b.ernas, 'Ollj ff 7;!?n'lq re.cadqs \ a particubr:~~' se' da ~á ftS!a P/ll:Le., co19. a~ róv.aj f?f1~ci1s!l 1 ao.Jn~p~ctor ~o~ irlceq~iR~~ e-1;o ,Sen~,do ,lh.e, facqJta )LJ.cen,Çil pa~a ,)ca~tigar aQ.s f\,gpade'i'ro,s Ua.n~-·
g,ressp~<f~; ~<;)!')forme foc a g. ravidad~ ,da S.U/il.. OfQ<~ni~s,~o; ·e o, 1'\lesnH?· pra~i- ,
<'la,r.;i cop1. qs ,Qapa~é)z~s~ , qt~.e lh,~ não )d~J.;I:( ffi conFa dp~t~ omrnis~ão cloi! .1\~ofl·
~;e;J[PI~· ( t .
~
\_!," ..
rt.~· c. ·1,''"
i,
,·~\J
·f· ... ~(t
'r
.
'".
t
~ ,,
09e logo ~. ÇJUe seja f\~tipcto 9 ,i.nc.eQdiq., rec~oerã'à o"s Cc{I;P.l'lta.z~g
Olp 1q uad r<?s de 1 me~al , cJqs 20. A g~w,Gf.ei,ro~, ., q uy fo;-ão qispens'adof do ira- .
'!Jillho · do ,incen<lio,, , a ~enefi.qip, qa, util!,dil)le 1 l?u:plica, e os ~ntregarão
i<\tpb,Elm. .)ogo ~PS , ovtros 2q, q~~ hão ~~ . ser d}spens,:;td0s np jrwyn.dio,.
fij,Ue se s!jguir ; , ~ssim se irá con.linqando· successj\·amente em' cada hum
dos . Cbafari.z es : bem eqtendido~ q Je ~sta Qi'~pensa só será praticada
no~
1
1
ÍJlCéJ,di.os,
que,
foret'
n
',(Ié
dia~;
qu~,
nos
qu·é,.fq_··e·
m
de
n'oit'é
não
haverá
~
J
J
t
(
\
,
t . •·\
I
dispensa alguma, indo a elles todo~? .os Agoatfeiros na fórm~ pratiçada.
,. '
Que nenhuma. pessoa d~ quahp.1er qualidade .qp·e ~eja, poderá comJlfílr,. ou .us~r -;de q~trri.l ma,rç~do, que ,s13ja d~ ,num~raçãq, do~· 4goadeiFii>s, com comminação de ··p~r;çJet· o parl'il, que assi1n lhe fiJr achacl0, e
. de' pagar pela ;prime ira. :ez &_po r~i.s pa~a, a faze~·<:\~ ,da Ci~acJ~, e pel~
;:;egu.nd-a em q0bro, .e cwéo, dtas,
d~ <;ade.a. ·(.
" .
J~
~
t
•
.
_J3: pat;ê~. q4e chegue ~ 1J10Li.?ta d,e tod?,~,, ~_.nãa possão aJI~wa~ tgno- ,
pncia, este s~ m?.n~ará, irnpr~mirz . e SE1 affiX/}~ãO:
Exernplares ' P.or lp,- '
p9s o~ Lu.gare'$ publ1co~ de,st~ q1dl1de~. remetJen~p'-se ps qt,r~ se JUiga;reru predsos, ao. Insp_
eç,tor: Ao~. i nc~n:dips; ,p.a,ra.·ós 01an.d~r renartir· pi:(!Qs.
Ç;xp<il(lfes dos Ch,a,farjzes, , e : estes o~ Jazerem le.r todas as semana,& a9~ ,
~~u-~ ,rpsp~ctivc;>rS)\g-qpdeiro,s. ~,isboa .. 17 ,d:e Setembra· de 189~-:::::;; .Ei'ran-'
.c,ISÇ<,>, cle .Mend,ol(lça ,J,\.n~es • ~ . w.l.ell~, ,,
.;
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. lmp1·esso na Typ~f!rafia $i/Vi[frta.
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tod~s que,~s!e :AI:~rá' c;J~l ~

O PRJ
saber a
força de Lei vi'rem : ' 1 Q.tJe':~h a vendo-Me represéntado a Junlà 'da J\clnHnislração da Companhia/ Gend dl\ Ag:r1cbllma '·dàs 'Vin'has do •A'Itb -Dou- '·
ro, por huma parte, 'o disbreditb, à ~ ue' teuí crrégatlo
Vi.nhos' }egaes l
. (!e Embarque 'do mesmq !A l'lo ,O dl!lto; dessor1te· qúe os da• Colhe~ lei do'-a'n,_, '_
I)O de mil é oitocentos se' achav ~o est 1agnados em 'Í'ngl/ {erra, 'seh1 ·c'Ú fl -'
sumo 'peJ~ sua' inferi'oJ'ricl ad•é , provenie hte 'dás 1 en'ô 'rrie§ 1•-rltTdéluc'ç õe's, ' qub;
s'e ·fizerãô né"stés \ tltiínós annos de Vinhos
de Ramo nos d~··E ílJ:d:>ai·q ~J ê, t
1
s~m qtú~ tenhão sidcf 'basla1ntes, I n en1 o ·res'peilo 'das ' Le'i'~, nem ''o l i:Jliwr
dàs l j1enas·, e ném 0\ 'verdadeiro, e· solido ióteresse do's L á vta\ l0re ' Ú~'
1
mesmo 1 Vinhó de Emba'tq_u'e , para c'obibir, e reportar ~ a 'inveteraé1a ·corítlir~ia'ci'a-t da introdtic'ç ã o ~1 ·e mistura dos v-inHos' inferi?'i'es' com os de supe rior qúalid ade, que na '·sua ' pur-eza natural se destinguírãq sempre eq .
tre 9J>dos Olútros pMzê s ;: resultar.1do destas conltav'e nções o perigo da.!
i ui na " do 'gen'ero;' nã ,só pela ·faltâ da pureza, lilas lam bé m pelo 1aú g-'
til eritd iJ131lé excesslvàm~nte 'supera:bund ímte á sua ex~rac·çãà; desprbporÇão ' s~rnpre' r Ü'inosa· a,L avoura, e ac>' Cammercie>': 'lE I por outra. parte,' I(;)T
ri1aibr ' disp~ndib, que _bustà actualmenle i-o Lavrador ·a 8ultura das.Viw
rlhas / proveniente 'do augmenlo ilo pi'éÇo aos Viveres, i ~ 'dos Saülrieí3 âo~l
Txaorl lhadores, a' ' q.ue~ ó primeiro serve de reg~a; ·e por c<?nsequ'en'êi à L; _
precísãó qu · h'a via dei Ja dg mén rat• os PreçÇJs ''aos· Vinhos de '-Ramo·, e'ain ..
da 1'aos de 'E mbarque,: paril que os Lavradlores dos prit1'Jei ~o/ possãtl ürÚ
h~ ín lt j'L\ sta. recotnr}ehsa àas su:as fadig·as ';'' é os segundos ··s e es b·i mulem ·á:
f,\oricat~ os seus Vinbbs do'm pnreza, e com toda a perfeição, 'de' que sãô
s uscep.tiveis: Suppl~cando- JYrl e fosse Eu seryido dar soqre todo
o_ ~ xpost •e'
ás- P.rovidencias, que <exigi'ão ' á c~~n ~erváÇãd, , e augrnento 1da L voa-ra,
·'e'C om ercio dos -VihHÓs do Alto J?ouro . . E aHendendo Eu á repr ser:i'ta -'
Çã.Ó da mesm~ J úntà ,' e á neéessidade, que ,ha de faz er c ess~í· ·c , in" as
ryi ais efficaz·es · P ro,vi~e~ciÇts~ tào ''éscrlri'? aló's asJraudes, e 'os J<i·ejui_z?s' q·uê
1e lla~ s e seguem ~ a repyt~ç <;?'1 do refende genero; e querendo ~o mes n0
1 1
te•n.pó recoropensa'r . a' ma1or êlespeza d0 Lavrador, sem obsta ao .c onsu-'
fno do Vinllo, do qu'ál c.or rsumo depende absolutame11te o ~~alo~t· desl'é
'
. l
gçnero :' Sou se'r vido _-bete'r mioaro 'se g uinte: '
' I. Pa:'ra ~vitar quê os I;a1vradcj rer no r a'dto _do ~ I~I'Oq ~\lllen to d'?S vin hos
legaes J e Embarque declarem os eus . fdnets de mawr . c pí\1cJd.Hie, dd
~ ue na realÍdade_ são-? co m 6 d'olosà firn d_e in~rodu·zir'e m,_ , ao tempo da:
carregnc;.ão do Vwho de Ramo, aguel!a . quanlJdacle de Prpas. ,~ qúe de-1
~.lara.r ão de mais., do que p~dião co plê t· os mesmos s~ns T'on e is :' M ' ndo
qu,e se proceda pelo fareaclor Geral do Allo Douro a huma exacta t:pedição, de todos os Toneis dos di striçlos dos Vinhos legaes' de Ern,,b úqu e;
inaréando:..se Jno tàrnpo ' com ' rn'arca ,d e fogo á sua n1eâ' iç'ã d ; e ao mes m@
h~!'po s~ ) nu ~ er~_r ão ta~be ~ü ,cóm l?Lu ~l· ruarca . ~s . T6nei~'. dé cada A~.e "'
ga ~ .de m w!eró hum ate -o num ~ró dós qt1 e<~ eXJsllr e m nc lla. A r e fend ~
n1 edi ção 'deve se r feita por hnm 'rn 9tl-íodo· ce·rlo, ' e be'ín calcúlado na rre ~
se nça de Co n~ n,issa rio. intellige nte., · e seú :E scriv ão, p'rese ~t k o~iLa il ra~
dor,
seu l ~g i_ tit~;s>. Proc~.ra~dor; 1 s~ rvindo-se mesmo da medjç:l o com
f
ag ua , · no c aso de dl:tvld a. · ''
H. A medi~ãô dos Tonej_s ,.de cada ,Adeg a se lançará por Termo em
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JJum r.-ivro sl0 negisio dellas-_, feiJq pe!q.. djLo ,Es~rivão, e q.ssig.nado por
todos; no qu_al t~rn~10- se ,~ d ~ c.lar' af;} o mímer,o de _cada Tonel, as suas ,
differestes d_ immensõe~- por palmos, e pollêgé)das, e as Pipas, e Almu -..
des, que cada. hum dell'es leva. fj:sta me-sma· me ~lição se deven'i sempre.
' pr-atiçar, todas q.s vezes que Of.? Lavp:gJor:es fiz.erem Tone~s no,vos, ou re-l
f~rp~;~1rem os vel{loS,; ,debai:lÇÇ> , lj):az -.Jílgr(~ de n~9 ji)<_?.c),el' ser arrola.do, riel'n;
vpn~i~Jo · par~ r Ep1bar~qe topo p Viqho_; (j~e se a_char em Tooeis, que '
,
não t.enhão sJdo 1 medJdos, e n:!'a-r;ca<;los ·na form51 a01ma declarada.
.' JLI. C6Í1stan,do· com tqda , a ~ç,ert.(:lza, : qu~ os C~mmissarios dõs Negç-_
ciantes no tefl1PP . d.~s. c~rregaçõe~- do Vinho de .Embarquc cos-tumàocom"J
·pletar .com VinhG,S· de·~Ra.'iii.Jo q número de Pip,a s, q!Je os Tooeis dos1 -Lai
·v rad9res dão. dr. .mepos,_ G}o, que aq n~!J~~s •q ue constão <d9, .seu respecli v o
::rr~:olamento; e 1 pa~a ~ e:vJ}ar esta pe.rmcJbsa, "'frq!lg~ . : J.\1andq qoe o Com-1
missari~;> d;ns Y}i}h~s de, Elflbarqu~ qa Cor:Qplp!J,.hia .qãq passe a9s sobrec\iWs Cotp}11Í~~ari (I) S 9 t,tia ra,ra a _eatr~g·aç.ão dasru;Jtim_as Pipas de c,q.da A c\~ ""
gia,_1sét)l),q_ti ,e , J_h_e apl'esente JwnlrJ13dhete do re~pec_tl v o Líi v:ra~o,r;; r€1},1 qUe,
qec)'ar~ 1 de ba1x9· d9 J ura·mea-to ~d,0s, S?nto~ · Eyang~ll}·OS a '!!{;U:a~.t J d(l.de <;le.
P,ipas, : .qpe pr9duzír~o o~ ·seu~ Tone,i:s qaq\]~11~ ,anno, ..e .deo-, á ~arreg:J,.
ç~o; ,e· <quan,Jo ,a Ie:tra , d~ algu\\1. dgs referi~os Lav.radores fq~: , dEilsconhécid~ a-Q , dito Cornmi,ssario, de.\\er.á - ~ntão .ser recoQ~ecid~ p.or T<;~belli.ão,
ou _ pelo : Pétroco 1d-a: Freg·uezia, _ou por -pessoà; . de. ptobi.dad~ do conhecime.nt.o do 11JeS~n,o C~mmíssario .: inco.rn~.rH;lo t~d0 ifquelle ,Lay.rad9r., qu~ '
fq.llqr - á verdade, em a dita d~claraçtt_o,. _ na ,pe,n.a daPrdenação do ,Liví-o
Q,uiQto, , Titulo ,cincoentª ~ q~1a~rg i,n p1~incipi9, ,& todo o CpmfQÍssaria,~,
~u Negociante ,çrq .Vi11h,o?, q)lft._rfot·r legalmente ~nmprehetJdi~o . na InLro1
' (Jpc1~.ãQ , d~ Vinl1os qe . ,Rqm.0 . !)-0~ - d~ ~lpbar,__quEt_, seja no ,A;It,o fi>o-ljr,0~ ; se
ja, -nos Ar.mazeps d~ , Cidç1de do !J.IihttQu Ol1J ..VJ1la- ~~,va : de Ç;a:ra, : fiqu~
if:lhibido de t:rúü;; po~.er ef'e'rc~err a ._Go1rn{n_issa.ir<_!.ria, ·o.IJI , Com1mercto d13 ~-i:i-~
J1h{JS,.
'
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'.l.K Tendo '-mostrad_o a e'$'per1enci.a', ·.que -~ Jiena ·impos.ta . p-~lq Para~ .
g!l'afo quarló do. Alvará qe, dezesei.s de Jan~irq de l!J'IÍI set~Çe(fltOS sess_e n-:)'
ta ~ oito , aos ,lAimocrev~:s, Carrêiros,:· e outrafl pes~Qali!, qqe· fazem as
conducções de Vinhos. de Ramc;>·.para d~fl;{l.fo0 do ~etri~ori0 da de Emba.r-- q;ue, nã.o (efn produzido beneficio algum _; .;_frl.Ol'·~'ú,eJe:ngo os mesmos,. ;ctté
agom fica-do ,imp~mi<Jos, não -p,bcle.m.J,sy (títa~ps ,' p<;>r. ; Testem~nha!l com~
Ço-l).é'Os com Ofi I ntrod l_Jet,ore~, q.UJiiQ.dO d,§l,llé::r_ he '_ q ue se p.0de , haver o
conhec\wento · das Introducções, para as . qna~s eçqperão, animancliJ as
mesmas Intwdu,cções o 1 segretlo, 1 q_u~ .são J ol:i!'~gadGs a • gua:rqar~ : J!3 pai'~
qtl)e @~ so~re~_it_os, ~lmocl'e~els, l Çarre-iJ·o~, . e. (jl'mt.r.afi pesso<,~s, que condu:.
zem o . Vinho , de Ra,;po · pa~a: de_ntrq do D,istrjcto r de Embars:Jue, ··possão
'J.jly,re,nente não-; SQ, srr prwcluz." d,os - ppr 1:estemUI_'lh.as, t mas tam bem ,Ôaf:QenÚDCÍaS em segredo, e per,eeb~ 1· anietaç!e t:do producto das-,..<:{ue leg'al,:..
· rnen.te se verificare!ll: ·So.u Ser\lit~o alliv,i3r vs ,mesmp$ da pena da perda .
dSts · Bestas, BoJs~ . C<ltrrqs, e ,do~ , tres <\Jlll9S · dé ,Galés, d!'ltenniQaQ~.
np sobredito Par~'gr:<i'fo quarto do .t~feri<;),o .~.l_vará de ,dezeseis d,e J-a_neh·~
c\e mil setecentbs ,sessen.t,a e o\to.i fic&nçlo :s!fHn~nt.{jl flu,geitGs, ~ \lperdà _ dàs ·
'_ijest~1s, ~ois~ e ,Carr:os, ,séndo. q,ç,had@s ,em ;Lr,a~:apte 1 \deliot0/ l ~1 t• . ·
,
. ,. .V-e Tendo'-se Qrd•en:;1~o, aos, Corr,fegedo,r.es p{ls Qorparims ;~t'l La~.eg0'1
~ VjiJa Re.a.l., p~lo Paragrafu q:uip~o- dp r~lvapí. de de~,e~ei~ . ,d~ N0.Víembrp .
cl;e 'mil. •setecen~os setenta . e purp ·; -)e a.os .. Jp~z,es :, ~~ - Rór~: 'de· TarooaÇo,
~líjó, S. J0~1o .;dfl: Pesqueira, , Sat;JtaJ~IJartb~~) · e ··:-M,eftão-fr,i,ô, 1 p§lQ Ayi'sé
fl.e y_inte ,e_ q_uatro d~ ; ~o~,embro , , d?- 1 n~il_ s.e.tece_n.t0s rtov-,ent~~ e,.ui~q, qll~
?.S 9JtOS ' Muust,l'O~ prJOC.~p~é'l;SS,e.Q'i' QP P·l'!m<?p'ú.·r çjl~ ~º rlll~Zl d~ .PtHUbJ'P . ~\';
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cada l~um ánnó a tirar 1ex;ctàs 1Dev:àssa!r!r ~o·n:C~a' os·-TI'á1n~g1·e~sores <Ía Fnkl

stit!l~icão e I'n als- Leis' p ro'illUigadas à hen; dà Comraniúa G'éral tla Agri~
' Vinhas do •.A ftb 'Dc)urd;
'
.
'
culrU'I"a
das
nãto ..tl=Jllll .:ós' niesmos 1M.·Jri'Isflr:os
· cum·l
r~·ri·lll'e nesül !)arte coro a e'xactidão que develn a~ Minh;:ts R'eaes OrJehs,'
ftloli\•hfildO com eS'la ·,rerrehénsÍv'é!>fàJia o<fa·Z~I'eiToJ.:Se as· ti:e-rniciosàs ·Jn-·
Hodu.cÇões tle Vinho de1 'R1nno rto Disl\ri-e•@o ' do ' de-' En\bar~!'le com a ·ma:idrl . ·
d1e'vassitlão', setn ,temor, ne1n -r·e~peiti/_ á<s niésnfrís Leis-~ .q•,e todos ·terh
por· obri·01A ção fazet; ·1exec ot(rír m l!l'Í ('<:) ' rêl·igi<!lSéitne'rJle. 1 Pó r( tanto, !'M n'ndb,•
qu.e 'o.s .r:n~~·nJios Minjstrós·1póhhã(Y eri1 inre_ira e'xeouç'à?1tHJ.eterrn·inaJv na,s
s&bredila·s Reàes Ordens;' 'Ítn'pündo-J.Iies: a obrigü~~o ,de jui:íl~rem ás ~~t:l_ a!s I
R esidênc·ias AÚ~sl aÇão da J e:mta ·da Adbminis'tt1l'«:<à'o ' d'á'Üí1ésma CondJa-i
flhia de as<si'rú• o le.r~tn cutnl1ri:l1ó.,E ou,tro •si1m l!)e-f'ér•tnlnd~ f quel•o Desem--'
ba'l'gad'ór JUiz ' G&ns' ~!va~bl' da ·d•t·a Comr.anlii~, ' n•o!:terb(fo da' Vinthm 1á,.
passe ao :AJif{> Dod!r'< hi éoH'heceL' de ~od'as às •Transgfe8sôes cl& ln'slitul1
çi'io demt·, e das :mais ' Le is, e' Ç)rdéi11fl Hélgias· pr0ó1'ril~aü~s'' e-tn . ben~fie·Íd
da: La•v9~1·a, 'e'(de qvmrner~io; exigm~o 1 db~ ,'sobi\~d·l-t,0s{_l\1i~~ ·j :sf' r~lS,":; <]tâ>0•
1
The ~livi'ehl· ú·llli o I'esulta'dú' das Oevllss~s. 1ql~:~e ~iven;rtj • tirado, c <'lmo llJ:te'S·
he onlena'cló ~ 1e ded1ss~:rn o n,~-' pralliêàrem; 'l~ará. C'Oiíl<fo)·ni esrpb -Desen~'l
. bargador Juiz 'Cm}sê'rv a·dol' á referi<Ja j 11-t"tt~,- · pa_ra eltla m'o Jflli~r· pres~~ :;l
te·. f:i:. q~:~ant~'o• das ~·pdv~a-ss·às, que tirar J:õ 9dft~ Jllí'z • Gf>fi 1~ervadcii~ 1 üô · o~'d'à'
hll'r[j dos ' 1 eferi·!!i'<'ls 1 M· ln:I•slrós~ í•e!sühai'~In ~ cu Ipas Gbi}gàtórias, r e' Jign1is-·
t-Pe proee&ifl' efl'lo,"p'assàrá~ eHe 'J1ill·z''Cónser1"adof 'á fflie~ 1l6g·b V1esl.oria ríd~
Te-r•ren•os, ·e>"' Vlr\-hús da l'pr'el'd·ri:cçiio ·r~s.rJecÚvrl ' de ca'd a h:ufn Üc:!>~ .L âvrad'o_.
11es, com os' Lbu~Ados' á:s·,Chrna·I·a!1;, ou. outr6s, q•ú'e sejfió p~i·i,lo& ém s~.<1
.l'l
~ ..!..~ '" t:
I
~ J.I '' ) ''
'
'.1 .1 •
flli'JL
uanFe ID
1\-a:mó 'l'lé
' A I-'
gi'·'X•.''Cmtma,
para ' eln
· OOni·ron~açav · i: as qu(;lfl[lu'aut::S'
d'e · Pip:1s de 'Vifl'h0 nianif~t .adas cortl ~dqá'él'las·i qAe t-'resuluHení
~das d'ita~
1
a·vedgwh<Ções, ' Soe rpoder ·yi'r • n:d · co.nP:í~Jifnfen'ro da v~ rd/úle,' ou 'fàl'sidrade.
da culpa, sêniJr 'p.re·dils-ã0 '. dé óu-~ras pr<'lvis,' é· i1ára · eúl Hela·ç ãa in ser1ten~ ·
cear na fôrma declarada nos paragrafos. sexto, e seti_mo da Lei çle cl<~ze~
1
' · sei's ele N·ovéíhlblij@ tdEHí'nil s~tecent~~Ls~ti:Hita e•'h ú r:I): ·r.o.is qu·e· a prov•a-de
testenluhhriS' he I rn·uÍiõ• f;dli v~I., e depend~n,t.e •dd 1 affeiçho ' dos hoin'~ :ng ' ettl\
·~ulp·ár, ou ·a~so~_Ver1{ '·relev.ündo' sobre' 'Ío~<ts 'pafa o cónhec·i.mento ·tl 'VeF..l
• '
}
.i
t r.
.I,
..J
. l
r .
'.
'
dal'Je a' V'l•suá J' e 'Pl'0V@'fl'l:r1\l.é '~•.o ' ex~~mé . u~s fl€rl t(\S: '' I I ~
' . l/
! '
VI-. ·As provàs dds 'VI:nh0:;; lé-gaes·•de Emba'•·qu1e' uolJ\.Jr(o Ddura ·clev-em'
ser feitas éorn 'â .A}àük' e-xactid1ào;' não·1,s'Ó1 nai separa'Ç?ía 'dcs\· Vi! n·h~)s •\1.el~iLu!>l3os; e froxos;'!'dáq uetJ.J.es·,· que véltdaU'eir·élmeh te :~'i vyrerh ~q ual'idad~s
p<tra o Ertíbàrque de l•l ·ng'l<rterra; m'ás ' 1tambem de:vern . es~1es ser qt1nli~ca
~~os nas ·l're§ disUnctas qualidaclf-s; que ·na'!ttralrtren,te · s lhe e con!riio;
pois. _que' huns,- 1n'a frMe ' VE~Igar,.': teni'
nééessn!"iasl .l(ar<a si;
pa'l·a •bene. fic~âíl' óuti'o&: outrlas ' 1tem ~u_n,rcameritf~s " qtf.11itlades "rl·ece~~af'Í,. as· fl~ll'la
si 's ó; e'.há i ot1tros, ..' que tendo algt:t:na's
qua'lidades; éare·ce ,tl Je ser Hu~ ·
1
xili.ados- eonl :.~,s)'ql'l~ s~p·eraburiUfí,~ nos ' primeiros~ ·E - pai-!a 'cJile' ~fii :tiav'tátlores procurer'n índivíêlúalmeh(e rnelharar !a· qua-l:idáde' 'ilós s·er.fs Vin·hos:
M~n1do·,. ·que. os Prova~lçn'est,- rtf· Qua1Hh~· nJd6s qo-al·i·fi<Juem Ós :Vinhds Ieg\aeir
tPEmbarq~et nas · súas ··üitfelrent'es ·quá'lida~tes· naturnes: 1 soh~editas\ ohse.t•...,
v a!'Ido rü\s ·mesmas [H'0\!as1 to~ a · ~ i~ parciaHdade·, e exacli:dão ;' Q-ué· nu·n'-'
ca próvem oV-inho~·pór' NmosUras:
ir&p·r avas sejãlasemprefeifia·si<J.eti'() da Adega.•·d'é b:lv'ràdor~ ' ven'du ~ir~ r ' o Vinho de cada hum dos To... ".
.
. ' .. ~! ~
... • ~
, .I " . h . , h
, :I .
."v 1n
. li o d· e h uns•,, pe,' Io
Jjt;'ls,p~ra·. ,g ue ~ao so~.;cec.· a o • PJ'a, -er~1· J .es a ·provar
1
de oa H'o's ; 'â p'á~iit ltl&i~ acáút~lar., r,oda ' a f-tl'oca ·de Vinhos, ' sel'~o es!e~ ti:J
rad'ós' dos Tonéls'' liort Fe·itores ' Jos 'Arn1azens tia Gom•panHi~, da mul]ál'
probidarJJe,-' <ft~e d Juh'fla·1:·ni.Htieará' 1 pàlt~t ~ o ~ilo · effeito ·; Ue·v1e·rldo HélhÍa'r-se
l-mpretéfi~·elmente ''na~ dHns •l\degaf~ b~ ~ilV!'a'tlhm~s~ ou os ·seus Fei~ores;
..
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hn rii:i, ehi que pbr Edita.es se lhes· fizer t::onsi.ílt1, que bs Frl.wedores, e
QuaJi,ficadores, pão de chegar á sua Adega; c..lebaíxo da · pena de se lhes
nilo qualificar, nem poder o seu Vinho tJ:~quelle anno ser vendido ·p ara
Emb<1rque; pois que a experiencia !em mostrado, que alguns maliéiosa- ·
mente não. apparecenl nas Adegas, para· depois fazerem provar por amostras o seu Vinho:
VII. Para evitar confusões, ,e outros ]nconvenientes, que podem resultar da falta da perfeila liberdade, em que sempre deve.m eslar ·os ditos Provadores, e Qualiticadores: Prohib?, que , pessoa alguma os acompanhe de hum<lS AJegas, a outras, mais do que às abso.lutamente neêessarias para se effeituarem as niesmas provas; e que nas ditas Adegas se ·
não ache mais do que o proprio Lavrndor, ou o seu Feitor; pan dar tls
Vinhos á prova. Os Provadores~ e ·Qualificadores, que faltarem no todb;
ou em parle ao acima determinado, incorrer<1o na pena do pe1'dimento
dos seus Offici!leS,' e de fica1rem inhabilitados para mais os exereitarem,
em público, ou em particu)ar; e .nas mai's que reserYo ao l\1eu , Real.Arbitrio, conforme . a gravi'd ade das culpas, 'e consequencia delUs ·, a!l
quaes culpns a J ,l:lfil(a será obri'g ada a pôr na Minha Real Pí·esehÇ<l:
V 11 I. · E attendendo Eu a que post'as em execução as referidas Pro:;. •
videncias; he d'e esperar cessem as pemiciosas Introducções, e mistu:.
ras Je Vinhos inferiores com os legaes de Eá1barque, e que estes melho.:.
rem mu.ito na sua qualidade; ·possào restaurar a sua antiga, e vanlajosil.
reputação, e merecer algum augmento no Preço, que possa recomperfsat: a actual rna:ior despeza do Lavrador, sem obstar a_0 consumo do Vinho legaes de Eml;>arqué nas suas dí fferentes qualidades nalura~s, se
paguem no armo de esterilidade os d a primeira qua!idar-le a qu<~rehta
1nil réis; e os da segunda a trinta e seis mil réis; e nos annos de aburtdancia, os da primeira qualidade ~ _trinta e ~$eis mil reis, e os da segun'd a
a trinta mil réis, ficando em todos os a r1nos éxcluido fl os Vinhos dâ terceira qualidade do Eri1barque para Inglaterra, e óbri gaà·:l a Companhia
Geral a comprar, todos os Vin1hos da referida terceira qualidadê, e os·
Lavradores a vender-lhos pelo preço de' vinte mil réis;
IX; Sendo-ME' presente, que o pre<~o de ,doze mil h'iis, quA,ha 111aior
]Jarte está destinado para o Vinho de Kamo de cê pa baixa do A !to DouJ'o, do Di,stricto demarcacJo para o provimento do Privilf'g-io da Com-.
panhia, não deixa h:1ma justa recompensa ao Lavrador; p~r se te!' feito mais dispendiosa a sua cult u ra: Sou Sen·ido nbolir as D~marcações
dbs Preços 'd o Vinho de · Ramo de eêpa baixa, qlie at é agora subsistião;
e que da noviClade pendente em diante sejão os ditos V inhos provados á.
imitaÇão dos '1eg:aes de Embarque por dôis Provadores nomeados pela
.Junta da Ac.lministruçilo da ll}esma Compànhia, f.' outros dois pelas Camai'as de Vi !la Real, e L:;unego; e por elles qualificado ~ todo o referido
Vinho em priliH;Ji.ra, sêgunda, e terceira~ qualidade; sendo a primeira
para o Embal'que do Bi·t~~il, e a segunda; e tercei1'· a para o provjmento das Tavernas da Cidade do Porto, e exclusivo ·da Companhia; ficando o Vinho, qué nem para este ultimo uso sidra, destinado p~ra se lamhicar em Agua ardente, E D'e,tei'!)Jino; que se paguem os Vinhos de
H..amo da primei.ra qualidade, déstinados para o Brazil; . pelo p,reço de
vinte mil réis, os da segunda a: deiesete m'jl réis; e os ~a terceira a '
quinze mil réis, par'a ser vendido nas mesm<1s Tave~nas a trinta e, cinco
réis o gnartil_ho, em quanto não houver pr-ecisão de se lotar com Vinho
de, Ernbarqtw
de Har;1o, para supprir a falti.t deste: ·sendo a mesm~
Junta obrigada a conrpra·r,. e 0s Lavradores a ·Vender-lhe pe lo preço de

o

'

1~0
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t:loz.e mil réi s t9do o vinho que ficar excluído das wfe1·idas tres ebsses,
e de&~>inHC.lo para se lambica r em A.gua ardente.
· X. Para C)Ue no Districto de ~amo ~c possilo fazer com leg-alidatle,
e '· exactid;lo os Arrolamen!r~s, e Pr~>vas: JVIando, ' gne no ·refeTiülo Dis ·
trict.o,· se mE'ção, e ma,rquem todos os Toneis .peht f61nmn determinada.
no Paragrélfo primeirq des te Alvará, a respeito dus Toneis do Qistrido
do,- Vinho d,e Embarque .
E este -se cumprirá _tão inteiramente, ·<'f(i)ll'lO neNe comtém, sem
€mbarg0 de quaesquer Leis, Resoluções, e Orêler.::~s em contrar-io, qu-e
Hei por \bem tlerogar para esf·e effeito sómen le, fica·n·rl0 aliás t•utlo
-o ma is detenninarlo nellas, e nas mais Le is, Resoluções, •e Or.dtens re·.,

· ]ativas a bem da Companhia, Ja Lavoura, e do Commercio ·em seu inteiro vigor.
-<

Pelo que: Mando á Meza do DesemlDa,rgo do Paço; ·PJ•esi<.lente
do Meu Real Er<trio, Reged0r ~ da Casa da, S1:1pP'licaçã®; Conselhos 1da
Min-ha Real Fazénda, e do Ultramar; .Governador da Rell;lção e Casa
· do Port0., .ou quem seu lugat· servir; Junta -da Adminisl!ração da Companhia Geral da Agricultura da'S Vin-has flo ~Alto D0'Uf)t0; ;e a todos os
, Dasemhargador.es,, Con:e,getlores, Pnwedores, .e O.uvido1~es~ Juizes e

mais Officiaes, a qu.em o oo.ahecímen-t.o d,este Alvará pertença, -e haj-a

(\El. pe'rtencer, . que o cumrprão e guardem, hajão de cump:rir., e guarda-r ~
,tà.Q j,nteil'a, ,e inv.iol av.e lmeRte, .c omo ne·l•le se contém, s.e m dúvicla, 011

embargo algum, qualnue.r qne ,e lle -sej-a. E :va'lerá oomo Carta passada
.pela Chancellaria, ,pos-to que por ella •l!lào haja de passar, .s em e,Jnbar,go
das Ordenaf(Ões, que ,Q contrari0 determieão, Dado no Pa~.aci0 cle Quelu-z cem .21 de Setembro de 18 02.==Cem a Assignatura cloP,~i,núpe Regente, e a do Ministro.

iRegist. na Seç__r:etaria -de EsJ;. dos Neqoc. do Reino, no
L2:v. da Junta da pompanhia Gere.l da ~gt'icut~ur:a
das Virdws do Douro, a foi. 96., e .Jmpres·so
impressão Regia.

,121
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foi annunciátio em o Editai de dezeset.e de Setembro prox:imo · pnssado;
e en1 tod.3s áS T 'e rrns .do Auditorití, ·nas Província~· , 'e Heim! do Algârve se achnr:i .o,Parwl Selliido em _venda públ•ca no reJer:.ido .dia quln2e de·
Nove:ri•bró :· co1i1 Jp'cJaraçfío. ·q11e s'e t•or qualquer incidente I'JàC·J <'lwg·ai'.em as remessas de Papel Sell<J!Io a Hlg-uma d!IS Terras t.bs Pruvd1cias'
e , Beirio do Algarve em o Ullo té-I'Jrio de 9uinze úe Nuverllhro, se f(,flllará disso declaralfllO nos Livros Ja Ca•r'liara ·, para principiar em tal ca:w
o effeito, e exgcu<~:lo da Lei, logo que tei'1ha cheg·ado o l't~t·necf.mento do
Fí•pel Sélfa<to. Lisboa I de Ou~ubn> d,e 1802 . =José Di'o~o. .1\'lasoateiÜJas . Nato.
.
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' impresso na Impressão de Antonio ..Rodrigues. Galltardô.
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ara seg;urar 0· cbnsumó da :Polvorà, 'é por ebires juslos ' ttJOtivos. Sou
P
ServiJo prohibir a entrada de toda a
Estrnng·eira nàs Aifande:-.:,")

\'\,''I'

•

polvora

gas deslt's Rt~irJOS, perrnilt\ndo o prazo de tn•s i11ezes coni:J~Ius da Jala
deste Decreto, para se· dar Oes·f1ilcho ~í ql1e viyr f•m caminho. f'lll ' Ct•nseqtrencia Je er_leornendas anterio,rmeute feitas. o~ Con~elho Ja F<tH'nda
.o ,Lenha assim entendido, e·o fa<;a execptar .has Estaçõ~s compele~t·es~
Jiia'lélcio de Queluz em · o í de· Outubro d'e isó'-2'. ==.Cõm a Ltubl'iéa dd
:rri•rieir)·e Regen•ee, ··
.
ri~
.:'
'!,.
'
'
1 ··'
1
Hegist. no Cóns : 4~ Ifaz· n·o Liv. 5..t dc:j's• D'éé: a·
1
. fol. 1'70. vers , I •,
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tüe -' rep~eSGI:llou hi~enden~e

Mi·-·

Em".cbnthr·ÓJ!dáde ,'db qp-r '
o
Gerai dás
nhs é''Metdes 'ct'o'~ R'el-ho so'bré a necessidade de se norne;ír huq~ Me'ir·irilíÍõ

aiij lnte·iftíerl~lá' Gerál'"das 'MihM' 'e •"Metatis nà ' fórm'a dl,l Titulo D~cimo:'
dõ ~IV<Wá 'de trint_ã tlf5 Ja'deird. deste ' lln·no, y· 'f~ndo Ct•nsid,e ra'çi'io á'ª
qual1daJes de Bun1fac1o Max1:n+anb éle' r\1atos~ qtic:f o mesn1d lVIe JH'I•pi,z:

He.i p.ot: bBm fazer-lhe Mercé do Ofl;lt:io de. Meirir_~,ho da Intt-ndenci:t Geral cdin dtrz.e·ntoé e' ~)nte e cir'l'c'? rhil réis 'de_ orüeh':ído', rago::; sPm desconto algum pelo ·M·e'u Heal Edrio, _além llos' rtu1cis ermdum~nlos. que
_]egiti.mamente lhe pertencerem . O Conselho da Minha HPal F:izPnda o
1.Pnha assim entendido, e lhe mande passar a Carla, pt1g·ns ns Dir~itns
ue Chaocellaria; feita a competenle LOI;tção do dito Officio. Pala cio
de Qu.eluz em o 1 de Outubro de [l802. =Com a Rubríca do Princitie
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Regente
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·o·;Mordomo ·da( I{eal 8àsa
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rem: Que altendendo ao que Me re'pi:ecse·rü&u
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ilos Engeit(l(los des ta Cidn tle de .Lisboa, é ao gr:tnde serviço, '. que se
faz a· Deos .No$ SO Sónhor, e á ~lonarquia na Criação .d<ís Crianças exp~stas: -Hei po1· be_m, qne sem embargo de qualquer . Order.JJ Minha,
D1sposJçi'io, ou Reg·Im e nto em contrario,. se guilrde'm rontual, e .inteiramente todos. e' quaesquer Privileg·ios concedidos por Mim, e pelos
-Senhores . B.~ is dest es• Reinos, Meus 'Predecessores. a {avor dos M-aridos, ,
e !·filho~ das Â rnilS, que cri<1o os di!ps Engei!ados. · E es.te. •se .c.umprir·ft•
tão inteirarBe-nte, como neiiG se ·col')tém, sem dúvida. -ou f embargo a lgum; . qtJa·l c!~er q~e elle. seJa; e. n.5o rassará pe la Chancellar:in, posto
qu~ seq elfe1lo haJa de durar mais de hum anno, não obstantei'; . ·as 0rdenações em con.tr<üio. Dado no Palacio d-e Quell1z em 9 de Novembro
·de 1802. (I) =Com a Assignatura do Principe Hegenle, e a do MiJlistro..

Regist. na 'Secret. de Estado dos Negocios Jo Reino
1
!fW Li v. 9." das Cartas e Alvarás, e Patentes a fol.
J. 'H ve'K's. , e ilmpresso na lmpréssãe·Begi6l;r · · · "

ri
·"' · . ,
.' endq , consideraçãQ.
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.:to q·t~:eMe repr,esenteu o Conselheir,o cle ~~~a~lo

'Jnspector Geral das Obras Públicas sobre a urgencia, fle. se mnndarem
desentuJ.har. os Terr~nqs Arren~atados..pela In~-pecç,ão, a fi·m de que os
Donos pode.ssem edificar com f.lcilida~e as suas . respectivas Propriedades; e Desejando Estabelecer r.ara o fu'luro hurpa ' regra certa, e in~a
riavel sobre hum ohjecto de tan'ta p,onderac;fío: Hei por . bem Ordenar,
que daqui por diante toJa a f~ssoa, que quizer levantar Casas em qual·quer dós ditos ·Terrenos, possa fazer á sua custa o competente desentulho, indemnizando-se de.pois por eilr.ontro com o pagamento das 1cill)ªS
de taes Rropried.a des da ~ espeza' qtJe , tivert~m feit-o COfD ·similhii!. !e ex'ttacçiio. Dom Rodrigo de 'Sousa C:o utinho do Meu Conselqo de_ ;stado,
e Presidente d.o Real Erario, o tE(nha , <'uisim entepdidÔ,·, mprjpfnd·~\ 'passar a~ comp,etentes .Ordens.PJi..lncip de Quelu.z em I2 . de .Nove.mbro de
1802. =Com a .Rubrica do 'Í'rinci r'e Ref>·ente. . ).,
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_ om~[.!d:~. ·~nr ,c·or~si~yr,açãp o qt:~e Me ·r epresentou o· :Pesembargador ~Jo :
sé . Antonio de Sá, Superinlendent\;, Geral da Decima ·da Corte e Reino,
e n«Dvas Imposic:õef3: ~ou S€rvido augme•ntar-lhe qualracentos rni·l réis.,
mais sobre os oitocentos mil réis que aclualmente vence, para fica1· percebendo hurn cohlo e duzen~os ·lpiJ réis, que lhé serão lan<:ados na tolha respectiva, arresentando Ce·rqJão· de haver pago os novos Direito~
deste augmenlo. O Conselho da F!azenda o te~.ha assim entendido ~ - ~a']
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·Jiost·iJ~'ógiJ )!Fds'C(u\fúilvás J.\relto, Des~rhbdrgador -dá Casá da SufJ.ifÚe-açdo;
Superinte1íâénte tiieral dos Correios., , Postfas, ~ Bstrad'à_s; l'f~t'ende11te
' , · G(jfGJl do ·Pape'l 'Sella,çlo p ello. PRJNCJP!E R!E6EN'J'E
·
'
1 • • •
·Nó'sso S-enhor:

F
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r
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·

aÇo saber ri à .Praçà do Co~riiel;cib Úe Lsbda:·e h as iY.á\is l'Jo ··~elnci;
f]Ue em' virtdde âo Pespachq; e Oi'i:lem Regia que iiJe fol detern1Íhada;
expedi-dá pelo ExéellentissFmb Fres~àerlle- uo .:H,Gal 'Er~l>ib, será executa..:
dd o Alvará de 27 de Abril do Presente anho, pe lo que pertence ao Sello das Letras de Cambio; na conformidade dos quatro Artig·os se..:
. .
·
·
bo·uintes:
'
' . .
.
'
.... ·
L Porqü,e ·a imposição âb Sello sê d.eve na tazão db valor da Letra;
seg·urido ,o que ordena o Artig,o ~4 do Alvará, h uma só Letra . deve pa.l
g-:ü; o ~ello g·ra•dual determinado no mesino Ai·iigo, país qne as diversns
vias ·Usadas no Cbinrnercio repi:.esentão todas em o h~esinb . sa:qúe hum
só valof.!
.
.· .
. .,
.
.
IJ. A, vià que fiea i:!tn potl·é Ho Toinadoli: corno ii~ulo do valor -reée h'ído, ·pagatát a tà,xa g·rád!iai' as bll tras, vias serão sujei tas á taXa de q unl
rehta réí.s torno oopi.as authentioas, em Coin.rneh.:io; ~ por isso compre.:
·herid _ídas. na cl,e terniida'tâfJ d0s Artigbs 2-1 e 27 do Alvaí-á.
· IIL TanttF a Letrii ' do válor recebido; como as outras vias
em .o n1es.:.
1
in'o s-hque, serã@ sell.:1das ig·ua,lrnenl.e nu Fabi·ica, pondo-se b-as vias qtie
représe'nt~b édP.ias~ (,) dispi1ctiv0 do . sello tle quad~rita réis por ser K ihI

f

I

•

:Xa ' que e~Ui de·v e pagar. ·
.
.
.
.
. IV. Para qua1lquer dBvida sobre pagam~rito; vali'dade, oi.t pí·6te~t0
tlé Letrás;' sei·á apreséiltada av clo valor rec~bid0 como orig·iilal, e pi·ová
tlé que b seu c@hJpletente sa~ue f0i li ~iti.mado boni o $el lo, que l.be,Çompele .segu.ndo <i Lei. Lisboa I3 de ·Novembro .de I802 .=José Diogo
Mastal;~mhas Ne~u .

. . "

Tendo subido

ã

Minha: ~eflÍ

I

PresenÇa,

p6r

Consulta

db

Conse'Jho do

Almirantàd0, •as Representações dos Pri1iseiro~ Tenentes, e Capirã~s
·Tenentes d'a.- Minha A:rmada l\ti:a:I, eslil q.ue .Me supplicavão a Mercêde
ma 1dar çegulm· (:JS· sens í·espeet.ivos Soldos pela Gradúação <.los Póatos,
qu e' 6cciq1ão, ·á, maneira do •q.ue Eu Fôra servido Estabelecer para com
os Ofnciaes da. Tropa de Ter-rà: E Conformando-Me com o parecer do
mesrno Conselho, não t;Ó em consideração dos Sup[llicarites; mas ainda
com , rcspleÍ(o . aio s Segmndó~ Tenentés; ·e ..,C apitães de Fragata, · a favor .
.milita l>H!ll)la ig·ual· razão ywra.
dos <lliaes
.
n Haverem de ser comtem1'llados
.
~

2

..

naquellas G·raças: Hei pot be1'n Augmenta r, ,e Reguli:11'1:b SQ]do d~ cada
hum dos referiJos Póstos pelo modo, e fó.rma segu~t;J.te .. .O.s Segu.nd0s Te-·
nentes, que vencião Rl.é agora oito mil réis em Terra, e no Mar doze
mil réis, venção daGJ,Oi em díant.e , ém Te'l'rá ,dE:z ,·Úli-11 r.éis., e •e.mbi1rcados quinze mi l réis: Os Primeiros Tenentes, cujo , Soldo .era em Terra
de dez mil réis , e no Mar de quinze mil réis, fiquem vencenJo quatorze mil réis em Term, e vinte mil réis no Mar; Os Capilàes _T enentes, que vincião em Terra vinte mil réis, e no Mar _trinta mil réis,
venção daqui em dia.r;lte vinlé e !leis mil réis em Terra, e no Mar trin' ta e oito mil réis: Os Capitães de Fragata, que percebião vinte e quatro mil réis et:n ,..ferra; ) e \ flo Mar üin~a e sejs, mil r~is-, , fiquem venqeQ:do elJI Terra vin~e
0IÍIO ll~i·l réis, -e enlbarcados qu~r;E(,nt_a md ..r~Í~'· '
Conselho do' AlmÍitant<H.Io p tenha assim entendido.~. e faÇ.a ,.e xe,cutar sem '
'embargo de quaesquer Leis, .A.Iv.ará-$, ou· Resoluções em c0ntrario. Palacio de Queluz em :1 4 de Novembro de 1802, =Com a Rubríca do
Principe .·Eegel'l!te.
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lrnpresso na lrttpressáo de
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Eu
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.Roclrig.ues· Q.f!Üfar~.!
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r-O • •

-J •

r-

lt

ç

r ,

D PRINCIPE REGENTE ·F aço. ·~a. bér a'os q·ue e~le Alvé}.rá ~i;
rem: Qtle sendo-Me presenles em Goosul·ta do Conselho , do AlmiraqLa ~

do os graves inconvenientes, que o Meu Real ServÍ<(o, e o Público leu:!
experimentado; •pela ' falta dé hum ·systehHi fixo. que estabel(;lça, e I:egule nos Pórtos do Rio de Janeiro, ~ah ia, e P~l'á o Officio\Je Patrão M~
por maneira tal, q\'te .as Emharcaf~Õel:l de: Gpe;Jira, e , Mercante~ . ~r~~on·:
trem promptamenle os sGc·coiTos em modo. op.portuno, ' 1a~Jo. mahi(esto
abuso qt1e se lei:n feil:o do sobredito Emprego, oom d~t.rimento ~ão peCi'J.,~e.no da Minha Real Fazenda, _e \:la Nave,gaç·iio., e Co .mm~r<?'io d.. ~ Meys.
l;Jeis Vassa llos ; tantü destes Rewos , como daguel!es pon11n10s :. ;. _1 Querendo obviar prejuízos tão consideraveis, e dignos da . ~1inh~. Pa'~~rrial
Providencia, combinand~ <\f'Uan.to l1e possi~el osinter:es~es d\Minha ~eal
Fazenda c:om o menor d1spend10 dfs l'arlJculares: He1 pqr :bem esta'h_,e~
lece·r errí cada hpm qos refl!l-ridos Pprtos do Hio de Jam ti.~L·o, B"1hia, e Pará hum Patr;"io Mór, com o Ordenado de seiscentos n1i~ . réis fiJOl" anno,
sem mais Emolumentos, Pro l, ou Precal<(O ·algum; ficand(? livre aos .Negocian tes, Ounos, ou Mestres das !Embarcações o (azere'rn que~..enar os
seus Navios por quem, e como lh es p-arecer; com tanto q ~~ seja nos sitios, CJUO pelQ Patrão IV1ór lh es forem indicados, tudo na mes1~1a'~ fórma
que se aêl1a estabelecida para o Patrão Mór da Ribeira d~ Lisboa no
ALvará, e Decreto de tres de .Junho de mil setecentos novehta e \hres.
E porque os Empregos de simi'lha·9!e naturefla só poderão!,ser e~halme(l
te desempenhados por sujeitos~ que . se ,revistirem de conhecimen~·os
proprios; s(JH ~ervido Ordenm, , qpe dagui ,e,m dian.te elles se coq ,fir o
sempre aos Ofl:]e'iaes da Me~trança do Arsenal Real da Marinha de. Lisboa, propondo-Me o C~nsel~ clo Almir<~ntado para esse 1 fim aqiJ~ll!=s,
que pela sua antigu-i<kíéle, ~ ri~çrecimentos se HlOslrarern mais c·a·pazes .
Je preer1cher as ohrígaçõ~s <.lo referi <.lo Em prego.
' Pelo que: ManJo á lVIeza do Desembargo .do Paço; Presidente
do Mt:u Heal Erarío; Conselhos do Ultramar, e Almirantado; Real Jun-
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la da Fazendn.-4·a Marinha; e a todos os Tribunaes, e Magi~t.rados des.:.
1es Reinos, e seus Domínios a quem o conhecimepto deste Alvará per- '
1'en·c-el·, o cumpfilo, e. guar-den~ , como nelle se contém, sem embargo
ub quaesquer 'Leis, Alvarás, Decretos, ou Resoluções em contrario,
pbrque ~odas, e ,todos Hei P?r bem derogar para este fim sómente, fitãntl:0.·a l(as em l séu ·v igor. E valerá como Cartá passada pela Cbancellari·a, postb que I ~oi• ella não passe; e •seu •effeito haja de durar mais de
hum anno, não obstante as Ordenações, que o contrario determinão;
rém0~t-endo-se o 'Üt1g·inàl 1hra b Met Real A.rchivo da Torr-e do .Tom1
h'0. Da.do nó' Palabio de Qweluz aos 15 de Novembr·o de 1802. =Com
a Assignalura d(> Princi pe Regente, e a do Ministro.
-
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'

· Begist: na Secret. deEst. dos Neg. da Màrinha, e Do'lninios Ultramarinos a foZ. 149 vers. do Livro 1."
·de Alvarás, t; Leis, e Patentes, e irnp.1·esso na Jm .:.
pressão Regia.
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Eu

REG~NTE

O PR INCIPE
Façb saber aos que este Ah·ard éoril
força de Lei virem : Que ha.venuo-Me representado a Junfa da Adminis'fraÇão da Con1panhia Geral da ,Agricullura das Vinhas do Alto Oourb
·não terem sido bastantes todas as providencias dadas, para impedir in'te!rament.e o perpicioso àbuso da mistura dos Vinhos inferiores com os
]egaes d~ EmbarCJue, princip<llmente aquell_as nos Paragrafos hum, e
do1s do ' A !vará ôe quatro de Ag-osto de mil setecentos setenta e seis ,
·que mandão estabelecer A rrn aie ns Geraes de Deposito na Cidade do
·Porto, em lugar de Arne!las, para nelles se recolh ere m todos agn é lles
'Vinhos de Ramo, qbe 'os Lavradores, e Comm é rcianles para eJies transportassem, para dos mesmos os exportarem com as com petenles Guias
para as Terras deste .Reino fóra do exclusivo da sobredita Companhia,
·como lhes he pennittido ()ela Lei de dei de Setembro de mil setecentos
cincoenta e iH3is; para que delxa ss~ m de illudir-se estas saudaves p ro vi dencias pelos ditos La vrad ores, e Negocian tes de má fé, tran spo rtando
- os mencionados Vinhos de Hamo .dos referi dos Armazeos do Deposito paa Cidade de Lisbon / e outros P ó rtos do Reino, com o simulado preteNto de serem al'li con s ui11idos nas Tabernas, mas éom o fiin de os reexlwrtarem depois clandestinamente por si, e por terceiras pessoas para
onde lhes he prohib1l!o ; tudo co r! m~nifesla t1;ansgress~1o das Leis, que
'relevátào, eill beneficio da Lavoura, e do Commercio, a decad e neia,
em que se achava a Agricultura, e a pureza das suas producções. E attendéndo .Eu á necessidnde , flUe ha de fazer ce'ssat· com as mais efficazes providencias as ref<:>ridhs fraudes: Sou Sei·vido determin-ar o se·
guinte.
'.-,
I. Permitto, que a Junta da Administração da Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Dour0 p,ossa ter nesta Corte, e .Cidade
de Lisboa. os A 'rmazens, qüe lhe fore!ÍJ rtrecisos, para nelles se recolherem por Deposito ' todos os Vinhos de Ramo, que da Cidade du Porto se
impor.tarem para o consumo das Tabernas dest a Capital.
II. Os dit.os Armazens serão estabelecidos e·m differentes sítios d <:' sfa

ra

·.
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C idade, para o coti iiiJ QÚo forn'ccimento .das T.ah~rna.s, .;~u.e col1strm1rqn
Vinhos, que ·sahirem pe lai Bana d.o Porto.
.
-~ o ·, , .
,
III. Determino, que todos 0s, Vin,hos de J~J a.m9, q~1e se 1)ave,g,aren1
p e la dita B arra do Porto lpara o cons·umo das Tabernas desta ,Ciqade d!:l
Lisboa, sej ã o r e co ihidos .oDs l'efer~clo s Armazens dos l;)epositos,J devenqo
.:vi r acom panharlos ·COmi as com r~tent ~ s Gu ÍCISJ na fórmru de,tei:tlninada. no
Parag rafo dois do Alvará Jd ê1 quabro de A g osto de imi·Lset~eenlps ~et,en{a e seis·. .
·'
' · 1
.
• , ,t
.1
•
.o• c·
,'
JV. A s referidns Guia:s serão passadas rela i11<1;tlla1t àa Administração
'<Ja .Co·mranhia G eral da Agricultura .das ViMh:as dó,.Alto',Qouro, .. assigJ1ando primeiro os Carregadores dos Vin·hos termo de apresentar~rn Certid ão do Feitor dos menci~nados Armazens dos Depositas, de terem nelJes entrado " 08 Vinhos declarados rias. 'mesmas Guias .: ~ Ficando os ditos
Carregadores, em caso ·d•e contravenç.ão ,- sujeitos .ás penas estabelecidas
no Paragrafo tres d·o·sobredito Alvará de quatro de ~Agosto de mil sete·centos setenta e seis.
V. Mando, que dos ditos Armazens de bepósito não saião Vinhos
a lguns, sem que primeiro se mostre terem-se pago todos· os Direitos impostos sobre os Vinhos, que se consomem nas Tabernas desté'l Cidade de
Lisboa, para as quaes serão transportados 9s mesmos Vinhos via recla,
e em quantidade proporci0nada ao seu diario consumo, debaixo da pena.
me ncionada no Para g rafo quarto deste Alvará.
.
.
.
V I. Os novos .A rmaz·e ns de Depúsitp· esllapelecidms nesta Ci·dade 'na ·
c onfor.mid:3de deste Alvará, serã.o ,gpvernados como os. esta,belecidos n~
C id a de do Porto, sem ~lfferen ç? ajg.u_~,na, tanto no seu regimen, como
a , respeito do que se d e ve paga~ P(l.c cada.P•i ,p~,· que .neJles entrar, . ec~n
forme o tempo, que for ~m occupados; selildo este alugpel regulado pel<;>
:que se paga annualmenl~ em Lisboa por cada huma g e liàs. '
..
.
VIL As despezas, ,que excederem á precepção dq§ alugueis das
pas, que entrarem, serão supprid ~ s .pela C~mpanhia Geral dà Agricultura das Vinhas do Alto ~ Douro,. tanto para a importancia da rehda ?n_n ual dos ditos A rmaz e ns, como p<11ra os sala rios das pessoas, qu ~ nell~s·
devem ser occupad as, qpe a mes q1a Junta arbitrará.
VIII. A Junta da A Jmihist.raçi~ o .da 1~1 e stna Comnanhià poderá t~m
hem ~stabelecer nos outros Pórtos 'do Reino, para onde se hajão de ·~ m- ·
portar Vinhos ~lo A l.to Douro, A rmazens de Deposito, ou dar out1~1s
R'!1aesquer prov'Jdenc1as para, acau;t elar toda a fraude, que n:os mesmo~
l)órtos se possa praticar.
,
E esle se cumprirá . tão inteiçamente, como nelle se contém, sem
e mbargo . de quaesc1uer Leis, Resqluções, e Ordeqs em .conlr~bo, qu,~
He i por bem d e rogar para este . effeito sómente, ficando aliás ~udo o
.m ais de term i nadél ne ll as e m seu inteiro vigor.
~
.·
.P~ lo , q ue: , )VI ando .á Meza do Desembat·gq d<? . Paço\ \ PNsídflnt e· do Me.u R eal Erario; Hegedor da Casa da Suppli,caÇão; Conselhos
da M in.ha Real F a zenda, e do Ultramar; Governador ,d a Relaq ão
Üa7'
$a. d9 Po rt,b, o u qu,e rn se u lugar .serv._ir; Junta da Administraçã~ da Cot~1p a nh ia G e ral da Ap; ricullura das Vinhas do Alto Douro; e a todos o>s
.Dese mba t g·a dore s, Corregedores, Prov·edores, Ouvidores, Juizes, e fl?ais
Offici aes, a quem o c onhecimento :deste Alvará pertença, e haja d e pe Ft ~ nc e r, que o cumprão 7 guardem, e fação cumprir, r ~ guavc.\ar tã() in;
;teira, e in viol a ve lmente, como l'l l~ l!e se contém, sem düvida, ou ~ m
barn ç o a lgum , qu õl lquer que e.lle s~:ja. E valerá como JÇ arla passaria ,reJa C h an~:e ll aria, po~>tO qu e por ella nã o haja de , passa r, seil? e 111bargo das

P.i-
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l)rJén:lC(t"'e~, qde o

conthnlo lleterminãó. ' Dn~~ no Palacio de QueJuz
em 7 de Dezembro de 1802. -:-'C~·om a Assignátura do Príncipe Reg~en..:
te; e a do Ministro.
, ,
I

~

1

'

~

J

~

Regist. na Sec, de ;Est. dós Ncg . .d9. Reino 1ÚJ Liv. 4. 0
da Junta, da Administm}ão da , Companhia Geral da
.1

•

•

I

•

.A gricultura das Vinhas,,do Alto Douro, afol. 28,
..

l'f(Lpr. na impressão Regia:.

e

f.

f

Eu O PHINcii>t: R.EG~N'f~ Fa.ço . sabet;~ aos qi;~ e~te '' A.l~ar:i vi::.

rem: Que sendo da maior imporUwcia assim Lpara a defeza extern.a ;.
ü(illllO para a mantHençã0 da o~;de1 m 1 interior ~los., Meus Qomini9s da A-

merica, que as TropAs Milicianas ôaqilelle Esta<J0, tenhô'.o. tgda , a ias-=
t~:ucçào, disciplilila, .e petriciai que a su,a , con.~titui<ção permitle-; ~ nàô:
sendo praticavel ql!le os diversos Cóq:>q~; que\ actualmente compõem a~
·mencionadf!s ' Tropas, ·cheguem já :tpa,is, ao •. gr,áo.• cJe ap.tidào necessa.ría
pam o desemflenho .de ,tão importantes , fi,J~> , se.m q 1~e .gs O.ffic.iaffs, que
os commandinen1, se.Jfío oabulltJC!ill.e.• instruid:os -nos diffe~ent,es, H~amos da
serviço LHílitar, er_n que os mestnos Córpos pódew sar 7e!npr,egados, ,e ,serri
(jUe nas suas . pessoas se achem unidas a es ta indi spensave l qualidadé
todas às outras, que para 0- exerci,c;io de Pó:stos d~ tanta consideraç;l.o
se requerem: Smu Servfid·u OrâeAar o seg.u·i.nte . . , .
,
,. ,
. \
1 L · O V:ice-Rei e . C~1pitào " G,eneral de lVlar,e Terra dq . .Esladodo~ra 
zil; e vs mais CapiU'íes Ge~er~es, e· Governadores das.. diversas _Capitanías ·,do mestno Estl.ldo, a . q tJetn co·m pet e pro pôr-me •os .CoH>neis, Tenen..;
tes Coroheís, e Sargen·!os Mó~es dos Regir11entos Çe MilíciAS das mes:m ás Capi~anías.," Me oão1 propot'i\o ·~aqu,i em . diantç pa.rá · o~ referidos
I J)óstos ·Official algum; :que não ten hn servido cotTJ 1dístinçfio ··na Tropa
1
-Regular, ,e em <')nem não concorrã·o todas as ,circumstfli1Cius 1 necessarias
para o digm> Jesempenho das· obriga,ç@es; quq .!jH!S s\J.<i?, ính\'.)r.en~~s. 1
. li. Não sendo porém Minha,Jnten<{~O augJn~n,tar0 o 1 nur]lqro çl~ Üffi-"
.ciaes hahejg nps' .Re.gi,mehtos df} ,Mj•l,it:Í;ls, .em:; ~elrimen tq do~ . d.~ : ~inha;
a•nles sirú gtiere<TJdo facilitar a tod,~JS Ç>s rrue tem a, h99n~ de . ~erv, ir-Me n~
Tropa Hegular noyos motivos Je, estímulo; . e 11ouva,.el emuJaçFio, ·que os
de,tehninem a prpcurrir e!'lica_:àmr,nte' distingu'ir!{e.1 ~ ·ha!_)iJjta·r-s_o' para bs
· róstos .da ·nrai<.lr 'conii;·H'lça: Sou8t;rvidu .(}eterminar,, q.ue para Ccrr~nei~,_
·C ~fenentes Coroneis de Milicins ··:\~e n~o ~ sej~lq Je hoje emíJianle pwpÓs'tos se· n'ãp .·a·que1Lles 1Ten.e ntes C0i"0:(lei$; Sarg<erííq~> Móres, ou Gapi_t.ã.t:s
da: ~ropa .,ReguJ~r, que não se [(çhanclo i~ 11\:Jl'.;· Ídaf]e;. ou m,oles ti as no
gráo ' de actividade militar, ,qJ~ê na ·d.ita Tropa':s,e.Jequer; mas. pod.en.d o
ainda pres(ar·,me Jãlg·um servi.çiJ; estariãp. aliás. no c~so de rn~recerem,
q_ue E·u ho.uvess.e de os pr~miar, · passando-<'s .a o.utro exen;ici9 menos ac,tlv•o, ou · e~mce,dendo-lhes a..SJJi\· cumpelehte (tcef§JJ il)<l.
III. P~na que estes Officiaes, sendo despachados para .os CórposMi~
licían os, não•. venhã-,o a:· ser ,de ~or le alguma prejnd'ic<\do..s
seus interesses,, os Gover,nadores e Capitàll!S Genernes nas Propost·as, que de.lle.s M~
· fizereru - pMa 9s , Begirnent:os, d~· Milicias, os proporão semp:f_e C0t]Tacçes;
· só de Postos, ou .-@.rarlt:la,ç:ãllil'! e cQm L {i) . vencimento do z:~olJo~ . que ·lh es.
,competi rifl 7 se fossem " Hdo~mi\dos·, . na confc)rrn iu:t,<k~ do ~A IVfldl Lt!'} ~lcze.-
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seis de IJ'ezein bro de :úH •s etecentÓs e oov t: ~fa, cuj as Patern'a(is Dispo~
oiç.ões H ouve por bem f<il.'e l' 't.ranscm'Hlentes aos Ofüciae's da Tropa paga,
dos Meus Domiilius Ult.ramarino8, pela 'Minl1a Hes(.dpç.fio ."le vin.te e·nove de f?ezelllb~o ,. d e r~d o11ocçnl.os e !1um, loJilada em Consulla do qon- ,
sell!o .Vllr·<imat-rno"de "ünze elo mesrno u1e z,· e anno:
·
,
lV.- '.~E porqtl', a ' r< ilâo de ücordo co l·n us pri.neipivs da •h onra e brio
M ilitàr, ' pétle quh o!S· Tem!ntes CoronP.is, e ~argent ,g Móres Je Mili·cias~. que lVJe houverem serviuo na Trop·a Hegular, é que rwla continuaç:io de seu 5erviço se tiverem cunslltuido bene111eritos da Miuha ~{e
gia Contemri<H~ào, não sejão preleridus nas (utura;; Prorno((Ões dos seus
Regill~enlos .por Officiaes, que ai, tempo e-m _ que elles f(,rão tirauos na
sobredita Tropa, se ni'io achassem jrí em maior Graduação, ou em n)aior
-antiguidade, tlS Gove.rnadnres e Cnpit;)es Generaes, sempre · que houvere·m -de pmpõr•me os Póslol!t de Coronel, ou Tenente Coront>l de. al~
gum Regimentos de Milícias, ·nltenderi'io ' indefectiv-elmente a esl<\ tc-ir'tLins,l'a'IIC'Í'a nas su.as ProposNis, p10por~cl0-nfe de p1'e(erllirl(fÍa com o <cnlmpeten·le accesso, müs sdn novo atlgmehto ele Süddo,'
r·e s·pe!!tiv_o ·Te'ner:tte· C~1ru1~el, OU .:Major, loJas as \'eze's cj'ue e!Jes tiv.crt!m-l em estl)d0
de poderem -cóntinua·r o 'Meú He<ll ServiçO'; e qU'e entre o·s Oftitcjaés Ja
Tropa 'Reg,úlar das Gra'dua'ç ões és•pe'cific:H.Ias · no §. li., • qtle cotn('çarem
a=d'eclinta'r·1d·o-' g·l'áo ·<"..!=i a c ti viilatle' }n'd ispensa1vel Ml(j uella Tn,pa, ou ·q ne
por es'Pe ·mbt'ivu se ~él~drén'l já Bêfúrruados, nào houvél' algmm n<ts )árcun'stancia-s que ntãó -'eXJfres':>adás, o qual por <l;into lHes deva ser 'preferido . .
V. Téhâo porém' considera ttão 1a 'que alguma vez~ em razão do gran~
_ de nrHnet·o de Regimentos de 1}1 ilicias' llos - Meus Dorhi.nios do •Bvaz1·'-~
)loder<i acontecer, éspeciàlmente ~~a·s Capi.f:anÍllS do fn l'er iür:, que enlre
·os· Officiàes tla Tropa Regular já fHormüdos,. ou que i.'!s-tiV 1{1lem 'nos l~:r. ~m0s de merecet· a ·hon'm da Reforma, ~é riã'o 'achem tantos, em quem
-concorrào as ·precisas circumstancias rara ~ passar a 'Occnpar Ós Pósto§: dé
Coroneis, e' Tener,l te~ ·Doruneis d ~ •M i lié'Í ~H> , · q,u;lnlos. serão. 'nec~ sari.os.:
Nesse caso os Gu"·ern'ado.res, e qap'i'tâ;ts Gerie_ra~:~s,. !-tlepb!·s 'd é . e,onte~J.
plarem com o copmpetenPe accessq na foFma acrma determmada., 1ês 011iciaes ·existe-ntes do 'Rstadó Maidr dü's. Hegimen((JS, em qu.e se .houver
·de prover ~lgullf, 0\l amb'os os re ferid(,S Póst'o.s,. poderfio
·o.pôr-m_e. raTil os q_ue moda ficarem Vagôs, ·ou deverem vagar, os C.aptl:\es mars benet~le:itos · dos respectiv~s H~~i~mer-tos, _vJerificarid~ . est s prim~ü? · ;1 s~1a
a·ptH.Iao, f•lélo que _res()eJia á Jntell1gerH~J<t do Servtço, e ·conhe.crmenl«!ls
'Sçiútincos da Arte' de Guerra, J·)(lr ·e:x:ímes pú.blieos, a que ~erão :id~
mitt1dps · todo~ aquelles que vol11ntariamenle quizet·em enlr·ar em Cqnc.urso, e mostrar-se hah1Jitados _para ·e,xercer . ós· Pó~>los S't ,perio-r~s, gn.e
neste caso setà@confer'idos ,a.os qú\~ m_ai•s d·ignosse qu' al_ifi:c<ll',~·m Q\~~s, stfJn
venci menío de Soldo·, ' pois n:ão he Minha •Jnlençào müila·r ~~ hat'~reza
·d-esté.s Pó~tos, neln faze'!lôs. gravoi>Js ao 'Estado..
• '
· ·~ ~,
. VI. Estes Exariü~s sef.ão feit0s n'a pre1se·nça dos Gov;ernadolre~ e !Ca--pit~es ' Ge .neraes, ou . na •d'otp.lelle Oilicial .Superior,_ li)Ue elles ~pan'i~ ess·e
elfeito delegarem, o q1ue ·só Carã'Õ, quando lhes não •s eja pcssiv.eL •as,si·st.;ilr
pesson!mehte ..a e~tes Ac'tos.
,
,,}
·
VII. •E pard que ·por est.e meio se possa formar priulente:conceito dh.
apti<lilo dos Capilâé$, que forem l addmillidos a Concurso, e ·ein conse.:cp.lehcia os GoverríadO:t:es. e Capit~és Oerre'raes ·poss~0 .prop)'Jr, m'e os f~Hl'Ís
" benemer,1to~\ ·se ·faz !ndrspensav~! que elles ~omeem ~ pa~a E~ami~~ ··
doresosOfficJaes qttt:l 1J lllgarem ma l'S capaies, ass1m pelasu:a wtelhgencJa,
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p.ela s.u a ,rectidão e1i:lil'tuirezap com tan:f.o r q\:~e o seu n!Úme.ro..não vá
além de cinco, e que nelle sejfio incluid.os 10s :omciaes .Soperi.o·res do
· Uegi~neutp," · em qtJe , t.iver lugarr o Concurso, os· q<uaes só poderão exirnir.se,;t 00 set' e"elu;iJes -destes A:clos por inuwdâ<r~ent(l) .de molestia, -li}Uan.do
.en 1r e .e lles, ·e algum d·us Co.nconet~ t~s h~m ver relações td~e pla•rentesoêj, imi. miz;\de, ou·· o•l:ltfo. algum nwlivo, qme 'possa indlíí::Í.r Sl!lsp.e'ição Jeg.itil:tl>a.
V'LI r. ' Os, E~aminadores iotx~rtogatão pa(Ü~ •h luln r~or s.tla v~z lOS Exa·. Jll·ir:Ja!Nlos, fazeudó~lh.es as perg1mtas que bem ·!h.Bs pat·ece:r sol.n·eos Pri·alt~
.cipio.s da Tactiaa da· Infantaria, Ol!l Cav•a4la-ríal; eoFQptehendidos nos. Regul~tmemtos MiUtares, •e .mrs .Direcçt'ies .p·wra <Os Coroneis, T renenteil GeJ'on-eis,, .e Ma}01~es_ dias , M~nfuas /fr0pas, ' o.u em oulto~s .quaesqoé<r Livros,
.que Eu pa1·a.o:fiuJuro .-.fot· servido Ar~prova·r par~ a Jns•lftuoção -dé.ls O:ffic)aes dos Meus Exe·rci:Los · segu .lil~O a arma" a qiUe os Regimentos pm,rteneerem. Simil'hanternente os interrogarão sobre iddo que dill re-speito afl
.Eervi·ço ass.ir:o: dà, Praç.a:,, êomo11clo . Camp.o; .e sobre (i) Gbver!Flo econonliqo dos Hegimem't!9s, e . C:onipallllfu•tasfj e i\nlílag:ar.ão ·se ell..e.s .t.e'n1 o':precisp
._qQiíl;hecimento . cl ~ts L'e·is·,Militaçes, :gne tem ampl'i'<Í\do, restrifig,i.clo} ou altera·do a~ cJisposi:ç5es do Regul:amemto, 'e Nov·à s Ordena•n"Ças. '
• 1• JX ..:· C.onel,ui.do >
qLr<i! seja eite t',Exa.Cllm de Ga~ir\ete, ·o 'Go\7€tnadm e
.Ç a:Jt>itãp G~ner1ll, ou o. Officia·kp.dn :J elle d.e.l~gado· p.ám lat:>sist~t a 'estes
'Actos, marydará formar o Regi'mento, e cada h'um'rdos Ex:atH~na.fll<los ·por
~.Ma vez , se porá. á té's la ·delle• e mandará ,a:S E·voluções·, .e Manobras,
qHe pelos: Exa,Qiina..cl()res lhes forem J ind ieadas; a ·fim de .q.u.e~ assim ·dem
-o mais, p(tqJi.ap, , i:f.P r.n:,ais.: authenticÇd:est-emunho da sua apticl·ã.o-, désem·
-haqlÇO; e· p1•eS:e1nça: de es.pirito . .,
~
, ... u'
.;x.. ·Cad~ hu:n~·· dosl Ex;nni nado.t es :e·s.cr~v:er·á · o se1:1 VGto· ~tn p:ape1 .se-.rar:ádo, ·no qua·l -clará ·exelusão ,·a~~oJ'ulp taos Exa:.minJalcl•os ,q;u·e julgà·r 1ih·
J~1_abeis, e .gr·ad~a;râ os q:ue ,c onceüuar 1habeis o
peU.a·oN:le.rnJ do ~e!m inete-eiJillenlo relativo 1: e sem comrnttnicar a sua ".(i)pillli~o , aos ohtros Examinadores,[ enlregar,á- esle papel fechado ao Goverro•a dor e Ca.p~Lã0 Gen.er.aJ,
ou ao Olficial, ique n~, sua falla .assistir . .aos Exame~, :·;p.ara que •lhe ~:>ejra
pre~en~e.
f',
:
-~.ri,·
, , _
Similhantes Exames, : .e cori1 simiJ.han.tes fórmalidadê's se Nati.éa1 XI.
,r·ã o sempre qpe se houverem , de [m:>ver ;os1•Póstos de .Sargenib M.ó r, e
Aju.danle de qualqHe·r .Regimento de MiJjcia:s ; ·só com a diffe:r:emç~., qh'e
:~o Concurso para o PosUi> <de $argento Mór serã0 a•cln~.iHipos ÜH]IÍ!Sl~-n·ta
.Jllente todos C(JS Capitães, Aj,uda·ntes, ·e .Tenentes da Trop~ Regl:i~ar,
que volu11tariam~nte qui1zerem concc;>àe:r, e •assim rnesruo •o A-.~·adanlle
_d0 ,pt·opt·io Reg-imento de Milícias: e que ao J.i:oncut·so par:a o .P osto ·d:e
Ajtulante serão admiu.idos :todlos os , Alf~r-es, 'Sargentos, Fui-r,i eis, e Portà-Baadeiras dos Reg-imentos de Liruha, , que:. :esp®n.Uaneameihte .sre.otferb_çerern para esse eJfeito:
.
·
.r
'
XIL O con[cmso p'~ra estes P6sbus se falfá púfiHco po.r ~d1i>tae.8~ te .só
1
serão a elles admittidos os Pertendentes, que dentro do p.rart:.o oohJ .trintla
.djas,; ,contadqs ,:da ' dala dos mesmos Ed1t_iíes, ~pp·r.es~ntar.em ·a:o
.cti ·v·Ç> , Co-rp~'el ·.<r.J;>esp,~~ho clé. A:dm):ssã0, 1q.u® .t:o~IOS' devre~rrão !re-q..u€tr&r .ào
,Gove,t'f\adyr~.~ C~pilãlo .,G~nel!a-l· ~da C<ipilâmh.
'• ," ~"
;' Xll[L Qs . E~,ames j~af~H;>.s P,ôs.tos de .Ajud'Rn.tes seN\Q pre·sídirclqs'P'eJos
,;l'eS nec·~Í V·0S .Co:rGne-is.,s,e)rn .assi·st.encia dos 8-:bv~r:nad~res, .ôuílselts· Oelega.dos. Os E'll<-aminr:Jdpr,es. SEliii.i,0 nóme.a<ili>'S' pe-l:os .;p.roprios 'CotoooH:., ha-v<e:ndo
.:f!IO.Sl .seus Heg,il~'i.en1 ~QS . QI preeiso . ntÚrníe'llo de Of8e'iaes; · ~ue te.l!ll:r.àti r~rervrircibo
,ll.a 1'ropa B:eg)ul.ar, ,ou, que ·l~o1· Exame.s· se .h.ajãiD f;)abilita-dd 1~-;.'ira re•xercer
<:lS l'óslns Súper.ioresJi- é n[a,t'~Jt{\ d~ ! ltum:s., .a ont.c.<&s,,. .os meeillos G.own.cirfJ
c,()mp
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r e correr[(o aos Governadores, pava que lhes nornêem' de fóra do Regit~efl.,. _
to aquelles qne lhes faltarem.
· . ··
~· ' , ·, ' '"
'·· ,,
XI V: Os Votos dos Examinfldores serão entt·egues em pnpel sep;:<r;t""
do ao Coronel Presidente, o qual á vista delles furmalizará a sua Proposta, que remeUení. com os. mesmos Votos originaes :á Secrelélria dtJ -G é'verno: e O , Governador tenqo tudo rreserite, decidirá a favor Jo Elb~êór-.
rente, que julgar mais digno, e lbe mand_;uá passat• a SL!a. Pat(·m6e sem
clependencia de nova Proposta,- que haja de .subir á M inha Real P.res€ri'ça. Estas Patentes porém ficarão dependentes da Minha Regia CónfiflDéH(ào, a q.ual os Provjdos .deverão requérer no Meu Conselh0 Ultra f:na-·
rino denl!:o no termo prescripto para os mais. Pósl0s '..de1 Milícia•, cujo
Provimento he da compet~ncia dosGovérnadores; e com, a mésma coJilrninação de que -não O • fazendo assim, se ' lhes · rlará baixa, e f1!taràó ·'r:éL.
Juzidos á Classe de Soldados.
· .J.
, XV. 1 No caso de nã_? haver Ofliciaes da Tropa Regular, que se a~'
presentem a Concurso, serão a elle 1 adnoiltido's os Capitães, e Ajuddrit..
tes ·dos proprios Regimentos de Milícias·, se o Posto vago for o •de iSarL
gento .Mór.; ~ os ~Tenentes, e A,Iferes, se for o de 11\j 'n úante: para escta Admissão porém n·ào s.erá necessano Despacho 1do Governador e Ca.pitão General, bastará qúe os Penlemleiltes fação certa a sua lVon'lade
;ao respecti1vo CoroneL ,
>
~Gi .• • •
·-'- '· '
' . ' ,:"'J
XV i. Desta generalidade não será exceptuatl0 Reg:frnénto algum~ àe
.homens brancos ,: S e ndo pore m muito 12onvenierite aG• Méú ·Reá] 8e('v'rçó~
-e inteiramente coQforme aos pr incipias da Razãd, e c:Direit0 natuJ'al, tqüe
Eu procure como Pai commurn de todos os l\1eus- Va·ssàllbs âeslérràr de
~ seus animas a odiosa preoccupa--ç ãp, cbm que muitos ~ ainda conside.rão a
di.fferença das cor.es, iaomo_h.um •prir-JCipio, de que ·devem resultar divéf· SOS direitos enbre ·nquell.es, enl que se não dá a unifo·rmidade deste <íe. cidenle ;. e querendo Jl0t ' outrat<pa·JJte d~r ra todos os Méus Vassfi llos 1prêtos, e pai'dos h uma prova irrefragavel de que os Considero habililad@s
para todas as Honrns, e Empreg s Militares, a que serão e'ffec ~vamen=
te elevados, segundo o seu pessoal merecimento: Sou ServiJo '0·rdenãr
que para os Póstos de Cll>mneis, Tenen·tes Coroneis, Majores, ~Aju
dante_s dos Re_gimentos Mil~ciano11s de ho~nens pr€los, depqmina?~s · ~e
·Hennques, e Igualmente para os de horl1ens pardos, q·ue\ acl.ualment'e
existem, .ou para o futuro exj s tirern em q.uaiguer Capi·tan'a do Bra~il,
·sejão sempre a,ttendidos de yreferenci~ os \)íB?iaes •:de suas r0prias t~
res, quRndo .nelles concorrao as fH'ecisas cJrcumstancJtis par o desem:.
penho dos ?1esmos ,Pós_tos, na co ~ fot·r~ic,lade d o q ue F ~i ' Se rvido ?r~enar a respe1to dos Reg Jmentos• de homens pardos d /\S C1 dà des db Rw ' d1e
-Janeiro, e Bahia de Ludos os ~antas, pela M inha · R esoluçã(j de vinte e
tres de Julho proximo passado, torrada .em Cons ulta ~do C o•psel\{w ·tUJ.tra- mari:no; de treze de Jan~ir0 · ae mil e :oitecentos, e de vinte cle MaiÔ do
. eorrente anno.
I
:·
: 1 :.XY1 L c E porque nos .Me-us Dorninios do BraziJ não ha Reg.imentó's de
Lmha de homens prelos; 0u pard s, dos quaes possão s ~ r tÍ'Fadosí os'~OJ:
ficiaes _Superiores, e Ajudant~s dos, Reginrentos lVJilicia~os ,des.~~ ~.u~\
.~' <lOI'~_s ,-o I?rov. ~mento dos refend os Postos · se far'á semp1'ê· po1•' Oppós'J(:ao
- ent·re( OSI O ffi!C iaes dos Tespe-ctjv-os Regim e ntos C<:>riio fica d1ete nHinado a
· res·pe4to .dos: Regimentos Je . branc<~ s no §• :X Vi . 'Quan'do ' porém. aconteçO.
(que -el.llJ'0 · os ' OCfiúaes dos·'Reg i men1.ds; de r p·t·e tos, "Õt~ . pard-os fse não' eticotüre•twli l.ant.ós dignos de. Q-ce·upar· os P.óstos Supétlotes, rede Ajudau!el'l,
.. q.u;ru1ilós s.ejffe' necc·s siHÜós; ;1;ess·e IC~ts.·ol,os 'dHos' Pó$:t0$; se1'porão a: OonGúr-
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!!e por· Edi taes, ' e se, proverfío ell) Ollicines hr·ahcos tirado,s c~a Trop0 dq·
L inha, pela mesma f6rma que fica ordenado ~(c~;rca dos H~gi111enlo:.> de,
Jwm ens brancos .
' XVIII. O Prq virn ento dos Póstos de Alferes até Capitão inclusivament6l de tod os os I{ egtme nJos de M i,licias, sem excepção alguma, so
·fará por Proposli:ls, que· os ·respec tivos Corone is farão , sul;>.ir á l~res~I:JÇ;l
dcís Governadores, obse rv~ndo ne ll as a Ordém g radQa] . d~ accesso , de
maneira que nen hum Officia l seja proposto [;ara Capitão serp qu,e prece~
dentemenle tenha sido Tenen te, e Alferes.
·
, X f X . E par'a que desta ·Minha - ~~egia DeterminJ~IeflÇ>, se n~o .sig,a ,q
jnco·nvljniente de ser ,promovido ao Posto de: C?p,jtão, QOJcjal ?~g llm ,_, fl,\lC
não tenha os p'r_ecisos meios. pa_ra llla!l(er o rleco,1ro ~e hl}.n; tJ'osio. tã~;H!~
t horizadQ, nenhum Coronel proporá par,~ Al[ert_:s . suj~ito a.lgun\_, h-tHt~a
ve z que não possua bl;l nS, OU rendas sufficiénte~ para S~ - OlêD_ter, ~ Corp 1 ~
deeencia conv eniente ao PGsto de Capitão.
.,,, /
'
xx;, As Pa!ent ~s de tod os os O.fliciaes .çle l\1 iiici.ah á exeepçffo dos
Ires ,Qfficiaes S uperjo res, serão passadas nas ' Secre~arjas dos respectiv-os
GovE: rhos, e a ~si g~adas pelos Govern(}0ores;, con1o :~.~ é agora. · Os . Offi- . 1
ciaes, a· qu e m forem concedidéls, enlr~não Gm virtude del-las na posse -·.,
de seus respectivos Póstos, ficando poré m dependentes para a con tinu a- .,,
(~ão elo ex ercieio delles da M.inha Hea) Confirmação, que deverão requ e- '
rer pelo lVleu Conselho U ltramari'no 'd entro do prazo; que na·s mesmas
Patentes lh es será assignado.
,-·~.o. XX I. ~ Os Q~ciae~ de Mi lici.as des~e. Alferes '.· a~~ ·_G~:r~i~{iA 1 : q':e~J R~{
J ~ac!e, ou mol~,st1 as se aGharem l, n ~,;.t,pazes . de ç0p.tmua.J.:. 0 ~ !}'J.e;,l:·t; ~e aJi .§1J v·
v1ço? l\1e ser:ao prqpostos para refo rri1f1 do~ .nelp§ G ~v ~ r Bêfi~ rqe · ~a -mr!t.
_pe ctlv~s .~ap1tamas, com acce~so de Poslos, ,se. os s~p.s ~_r.r-v_~ 1Çp~L <cHJV..€~)~
traonhnanos, -ou se, não o sendo, Me fiverem · serv1çl'ó .ma1s j. a~ v1n.~~ ~ e,,
Cinco annos ..'Quanto aos Offibiaes S uj.wr'iores as suas reformas
se .'·ea.~ 7~.
1
~rão na con~or~1Ídade do 9-úet se àch~ de.termina~o par.~ ?~ ~Q[Vt i~-~s;.d(}~
1 ropa (! ~ -~lnQ!l no_ A Ivara d ~ .d ~~ese Js de Dezembro ·de1 np ~ .s. .El~.~ .cer1L<?~ ·HJ
11oventa, á excep_ção ' tão sór?_e nte dq casp e~ qu_~ . ~s·~es .~ -E.fp~ O r~fofpUf~ f;
dos ·corn Postos de accesso,devem vencer por Jntei,ro o sqld'o , dol;'~s.t <l \d'}:
~ita Reforma; o que n~o pód~ ~. et: lugar FIOS Regi~eA to _~p',M~Ii'c.i.~h 1?f-.
não haver nell ffs pr<;J_pnamente Postos _com o vencJme.plo do sof~o,, se~};'lO,;
ps-d.~ Sargentcl,s M{>t·es, ~ .Ajud ant~~ :
~.;. 1 ··~!
.XXII. ~o,dos os Offic1aes ~e M tl1c1 as~ • q,ue, d~ · q,o.J ft epl1 4I ~ O\y) P)rte~ ~ .
derem De m1ss*o; ou Reforma, entreg<\rão o~ s.eu.s, fi,~q ue,p~lJ~pto.l3 .. ~1Jot~-;
vados, e cloc[1rnentad~s aos ~o,;ern_a dor,es das Caprt~ nt~~ ao Rde . sery1rem,, :
para que estes .os façao subt~· l\1w_ha . B:e~L Pre~en~~· ,com ~a~ Prop~lsta:,
Cj ue dev~rão fazer-Me pe.la ?ept;etamt ?.e Es,l ~ do competent~, .e ,Bu . hap.
de d efe nr-lhes . com~ for de JU StJ ça . . ·.' . ,
,
.. , ;
,. : .,
. XXIII. Para ev1tar po ré m a mulll'plicJdade de, ~~qu.enmenlos 4,est<.}
na(ureza, Hei po·r bem' dec-larar, que só a impossibili<J.a,d e -ilbsoluta -de
continuar o Méq Real Se rviço, prove nieqte de idnde, · o~ m~lesti~s ha ~
bituaes, e incuraveis lega lm ente verificadas, 'será cQnsiderad;\ .ÇOfllO mo-..
tivo suffic iente para. ~ Refpr,ina d<;>s OflJciaes Mi lici.anos :.,e quf:3 .todos os
que de outra man ei ra per lenderem esta Mercê, ser~o não .só exclu ídos .
dos P6s tos·que rHtcu pare m, lf!aS perderão o oireito da rer~u i:ieraç ão d.o~ '
Sen·iços, qu e Me houverem fei to. Es te direito sed porém conservado
:10s Oaiciaes, que por motivos de pãrt-icular interesse, ~ i g n ps da Minha
Regia A ttenr;'ão , l\IJe pedirem . e obtiver€111 demissão de sjius Pós tos.
Pelo q·tie: Mando ao Me u Consc'!hq U'ltrarnarino; Vi.ce~Rei e C~ 
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pitào General de Mar e 'terra do Estado do Brazil; Capil_ães Get"!eraes,
e mais Governadores das diversas Capitanías do mesmo Estado; Chaocelleres das Relacões do Rio de Janeiro . e Bahia de todos os Santos·, e .
mais M inist.ros e 'Pessoas, a quem o conhecimento deste Meu Alvará
pertencer, o cumprào, e guardem, .e fação 'cumprir, e . guarda.r tão inteir'a rnente, como nelle se contém, sem embargo de quaesguer Le1s,
Alvarás, Hegimentos, Cartas Regias, Decretos, ou Prov:~õ e s em contrario, as quae's todas Hei por d~rogadas nesta parte s6rnente, ~cando
' alicís em seu inteiro vigor, como se de cada huma se fizesse aqut especial e expressa ll)eflçào. E Quero, 'e Mando, ql!le valha como Carta
pas~ada pela Chancellarià, post~ q.ue por e!Ia não h a de passar, e o seu
e.ffeito haja de dur<;1r mais de. hum e muitos anpos, não obstante a ()rdenação do Livro segundo, Titulo .ql!larenta, que o contrario _dispõe. Dado em Lisboa aos 17 de Dezembro de 1802.= Com a ·Ass1gnatura do
Príncipe Regente.
·

:I

;!:\

· .Begist. a foZ. 90 vers. do Liv. 51 de Offiáos da Se.cret. do Cons. UltrarnáTino, e lrnpr. na Imp1·es~ãr1 R egia. '

.

I

Eu O · PR~NCIP.E REGENTE Faço saber aos que este ,Meu Alvat:á

virem: Que send0-Me presente et? Coósu1lta do Conselh? da Minha Fà~
zenda a supplica dos 'M ordomos, e Oiliciaes da Corpol'ação Marítima d.a
Caza do Espírito Santo da Villa de ·cezimbra em que hpunlbi'ío, que
havendo muitos ddles, que l comp1·~vão Pescado no PorCo <rlaque~la Villa
para salgarem, e escalarem a fim d'e o transportarem para esta (!apitai,
e outras terras do Reino inteiramente os desanimava a continua ~~o daquella industria· supposta as despezás dos preparos, e grandes Dí e.itos,
c1ue aqui viBhão pagar por não tirafern humacompensaçãocorrespo ·d en1e ~s suas grandes fadigas, e. trabalho, e que por isso Me . t;oga~ão~gue
ass1m como o Pescado do Remo do A lgat·ve não pagava · mai•s DtreJto algum, além dos vinte por cento de Dizima nova, e veJ\pa co theuda
Fora! se concedesse aos sdplicantes ao menos o mesmo indul ,o de que
o Peixe destinado para salgar, pag9sse só- os mesmos vinte por cento do
Porto da matança, podendo transit:)r livremente sem ser obriga ~o a pagar mais Direito algum. E querendo por e.ffeito da Miriha .P<\l.lerna1 Piedade favorece1·, e animar ·a industri,a dos .N1eus fieis Vassall,os, e p,rom~:
ver os interesses do importante ramo da Pescaria de Cezimbra '~ m 1 utili
daq- particular cornmum, .e públie,a: Fui servido Ordenar ~J'>Ol' M,J,nha.
Resolução de trinta de Out'ubro deste corrente anno, que todo o P ~ixe
do P?rlo de Cezimbra, .que for salgado, esc~la?o, secco, ów im1)ilhad o~
depois de ter pago os vtnte por cento dos D1rettos do Porto ' da matança
na fórma que os pagão os f>escadorr s d? Algarve pelo Alvai';Í de quinz ~
de Janeiro de mil setecentos se te nta e tres, seja livre de Dirgitos na
entrada desta Cidade, e mais Pót·to1,3 deste Reino, vindo poré ln acompa nhado das competentés Guias, para evit,ar as fraudes, e dolos que do
contr:-~rio se poderiào seguir. '
Pelo que: Mando á Meza 1Jo Desembargo do Paço; Presidente
do Meu Real Er~rio; Conselhos . d~ Minha Real Fazenda, e Ultra~uu·;

\o
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Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes
Reinos, e seus Domínios, Regedor da Casa da Sopplicação; Senado da
Camara desta Cidade, e a todos os .Julgadores, e mais Pessoas a quem
perten cer o conhecimento, e execução deste Meu Alvará o cumprão, e
guardem, e fação cumprir, e guardar como nelle se contém, sem dúvida, ou embargo algum, não obstante quaesquer Leis, Regimentos,
ou Ordens, e Estilos em contrario, que tudo Hei por bem derogar, para este eíl"eito sómente, como se de todos, e de cada hurna <!eUas .fizesse expressa, e especial menção sem embargo da Ordenação 'e m contra ..
rio. E para que venha á noticia . de todos: Ordeno ao Doutor José A Iberta Leitão, do Meu Conselho, Desembargador do Paço, e Chanc.el ler Mór do Reino; o faça publicar na Chancellaria, ,r e'mettendo-se depois o Original. para o Meu Real Archivo da 'Torre do Tombo. Dado rio
Palacio de Queluz 90s 20 de Dezembr.o de 1802. ~Com a: A::.signatura
_1
do Principe Rege'o te, e a do Ministro.
I

Regist. na' Chanr;;el. Mór da Corte, e Re'ino, no Liv.
competente , a fol. 44 e nq Cons. da Faz. a fol. 287
vers. do Liv. das Leis, e Alv. e Impresso na Typografia Silviana.
'

l~

7!1 -- l!: ~*--ll:

I

-

Ma•nda o PRINCIPE REGENTE Nosso Se~hor: Que o Desembar~
gador Intendente do Papel Sellado fiqúe na certeza, de que o mesmo
SenhOr Foi Servido Ap·provar as·Providencias, ·que offereceo nos set~ Ar7'
tigos, que com esta baixão ,por :c0'pia .a~signada· pelo Contador Geral Alberto Rodrigues Lage; as quaes cleverá pôr em observ-ancia, com a faculdade de se fazerem públicas pela Impressão. Lisboa 23 de Dezembro
de 1802. = D. Rodrigo de Sousa Coutin-h-o.

' Registada afol. 260 do Livro 2. 0 que serve de similhantes na Repar#çao àesta Cidade, e Impresso na ·
lmpre~sáo de Antem1'o 'Rodr{gues Galhardo.

P R -O V I D E -N C I A S.
Para que a pro'Videncia cleletminada no Artig-o IV, do A1vará de
Q.e Abril se possa executar em lodo o Reino, evitando-se a desp'eza,
e incommodos de serem remelticdos á Fabrica do Papel Sellado os Livros,
em que . deve recahir .o Sellq:, Vm , executará nesta materia os Artigos seg'uintes,. eomformes á disposição do 'Artigo XXXV J.I. do m_e smo
A lv.a'rá. .
· ~·
'
I.. , Em cada hu,m·a das terrias designadas para Depositas Geraes, o
lVlinishro territorial, que for por V m; encarregado, rubricará nos Li- ,
mites do mesmo Deposito Geral os Livros, que lhe forem apresentados
na conformidade do Artigo IV. do Alvará, e nos quaes deve recahir a
contribuição do Sello, segundo a disposiÇão dos Artigos 1, li., HI. do
mesmo AJ~ará. , .
27
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, · u. · O J)ep'osit ario Geí.-(\1 de, ca·da distr1cto 'rece.ber~· o val01~ dô S'eHó;
qbe se deve pagar _r eló·s li~~os in.dicad·~is ho, Arri,go nntecedente, e segun-

taxas 'deterrnJnadlls ·; no·· A:rtJg~ -I. qo'·A_Jv'ara.
.
III .. A arrecadação: d és te'·~Hjecto sei·á re.gulada pelo rnesmo metho wo,
CJÜe se obs'<Ú va na Pabric:\ á re:,;peito de -papeis avul süs•, que vem ao Se i-

t!l·o a~

lo, e em virtude ..<.lÕ' -~ rti.go :XXV liL' ·das lnslrucções de 25 d~ Agor:,to
clb presente ·a fi no ~. '
•' ·
·
I V. Nd J}l'iineira semran~ .ae cada niez os M inistros f>ncam"gados .d o
rubricar- os li'Vros ca-nnut!'ciados ·nos·Attigos antecedentes deyem Pemetter
<{LJn'['endenb'ia ]~u rfia relação dos livros, .que tiverem rubricndoem o mez
âri.teJdor, e'm virt· ~de cht p_1:esente' regu l a.~ão, indicando no dito docum l' n:1
to a: pessoa, 01,1 éorrC!.raç.ãó ' a q~·~m.. pe·rtEmcerem os ·]ivros· rubricados,
ninnero de 'folhas, e · valor das suas competentes ta:«as conforme a Lei;
Ütllro similhante docum e nt'o s·e tá re"mettido pelos Depositarias GerMs,
q ue fic ão respo nsaveis pela, remessa dos productos deste r~mo, se-gundo
a determinação do . A rti go. Xll. das Ioslituições de 25 de Agos to.
V. ;;·_A inésh~à p!'O'vi.clt ncia (leterrnimlda nbs Artigos an-teced entes será
exec tffnda · à ]·espeitó ''dos' pape is v'indos de Paizes f:' strangeiros, e nos
CJIHI€S '<:d e \ El r e·6'â'ht1~ a con.ttibui.ção 'do ~~1]1?, conform~ a JetermÍDél(;ão do
.... · ·
·
A rti go XXVlii. do A lvará.
VI. A presente regulação durará sómente por seis ·mezes a respeito
a~. rubrícn dos livros , e deste praso em diante deverão ser apresentad os
na Rea l F abr ica para neila "Ber~ru s.ellâ:Ges: e pelo que respeita aos papeis vindos de Paizes Es tran gei ros será nelles permanent~ , para o futu ,.
ro o sopprimento __das T!lbrícas etn to.d p s. )l~. Pro:vipcias .d? Reino.
'1 -\ltH. ~< O I-lüffnd'e bf§1Íd1é~e ~prc1p8( ao,'f>res)aente .do Reál Erario moprin':..
o.ij1it.'P d~; Cél1Ôtf àn n<if, a~ "ajuciJétS de CUStO
q-ue merecem. OS I\1 Í!ílÍSli'OS e n- ·
Càrreg<i<Jos cla ·reubf'rcll ',n6l anno antefiàr, •segundo· a pres~nte ~eguJação ;
qae será re'g istada' etn as Oalnãras · do Reino, remeltendo-se-lhes ~xem.,.
pJ.ares i<thpr.essos. ==·.J}:JbeF~o iRodri:g'\leS Lage. . . .
'\
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Tendo· detef~íiri~~O'~'por···'Detréto 'de' vinte ·'e no'v e. cJ'e' Dezembro de mil
oitocentos e hum, que se puzesse em exacla, e. ri gorosa obse rvancia o
A !vará de vinte e qu,a.tro de Dezembw de ,mil setece~t@S sessenta e 0Ít6, que mandou e rigi'r ' huma Regia '( HI:idná Typog,rafica; e H avencl ó
c:reado para e:'lse fim huma J un.ta Administrativa, Eçonomica1, , e t.itteraria, , F uii,gu~lm,t2t;~te S,e r.vido porou1lro Decreto da mesma .d atade . reunir
ã:. ditâ., 'flil p·Fe'ssã:o· Rêgia · a R~al Fabrica .elas Càrtas, corno· dois Ramos
da Mi ~·ha 'Real ~··azenda . .E po~·qu ~ s'e ' tem :Feito Hotoriq. a n:\e l_h6ria des-.
tes d01s Estabe!Jme~lLGs, fabncande-se boas Cartas , Habr.JnU'Q.,s.e qxactos <ponções; e justifieando-se 'as matri.zes de b0ns Garacteresí, o ·q11e do
1
pr.eteritG ·se não pratii::ay.a·, devcmdq-se ~sp.erar. a ultima peFfeii~fto • assw~!l.
do tempo, como da . experie-ncia, e qas discretas medidas da Junt.a , ~
que o encarreg'uei : Desej ando : dá r . to.dos favor~ e em oon&ideração clo
l'nsign€ P rü fessot• Bn1'thol0ZZÍ, c{ue· c:lom 6;'seq muj~o apro\leitado diséipulo G rego rio F rnncisco d€ ,Quei r<iis ·se · achâo. empp·e ga'dos. no Meu Heal
Se r viço para o fim de·:se ab,ri t:eÚ'J Est<~m pas tão reoo~nt:r;Jendr<td a s MO Para g rafu on.ze d'o' Al,vará ·da' lnstitwi 4ã0., pe.rfteiqaflqo.-s.e. 1n~ma Eso0la brilhante, e luminosa, que orne_as bops Edições,, e mostre em vúa r;e:pre-..

a

:Se!l11l~ção a-s r.J1nrfk.w, eí g}oi·iosas adçêies; que obrarãb os Purtuguezes ;" ;e
:para d&Ji '.i\.lltlãníl~ente 'fí'um )testemunho :nranif~sto <b .Mính,a: Real' Bene'Vo-•lennia, e ,d!'l qu~, Me são agrada·veis.'.lo'él:as as1 .A:ppJ·ié-à~ões l...il·lerari·a s,
-q~e ;po d.en~ c(j)ncor.rer}ara ~ue~ s~ pu·bliquem ?Om digr:.fidáth~ ·os bons

Es-

. cm'tQs Nacwnae,s . ~ Sou Servtd'!J Conceder a todas as pessoasJ gue etfe-cU.iva·menle, se empragat:enP iiJaJmpressão Reg-ia, e forem a ellàs adj untas,

...os lPri.vile.gi&Js·, >iEacilldades, . e· Isén<;<i>es; qu·e ' pel0s A1vat:<:i s de tri'n ta e

d)um . de Ju.Jho de mil setecerüosYe .sessenta e r:Jbve, e de seis ' de Agosto
,de0 mil ,s.e.hécentus _. e séLenfu a l for.ão r ~Dncedidos ~ fa'vor do~ émJ:fregá dos n•a
- Réal • F !élrb1'ÍGa djas.. Cat·t'as, ·de Jogar,. e. T·econtá.cfos '·nas ObBd·i ~Çtes, e 1 f!rtéfagra;.fos,- ·q ne·.os qi:to.s ALvarás .se 1 re'fe'~elÚ; re CGHD . a ~ua devida, ' 'e l'c or{gd:Uetole. applionçã0, JÍla-l'a ·O que ' ba·ix.arão com este!. Nomeio

píára·:Çofl:se.r-:-

:vadb!;s;'e, J;n.i,z PJ!ivaliw- Civé l,. ~ Crirpes de h111ns·e éutros Pri ryÍIH~g iàüos.,

.as.~ im t'da :.. 1rup.r-essão 'Regia, com'o da. R€al Fa:bt·ica das Cartas.r ·rao O'fJ: s.&lmh~rgad<H Dcomin.gosd\'lontei.ro de Alb·uqharque· e Ama'ra l o 1Cft1a'l sé.ni ; t.amb.Jem Juiz E.xe.cut0r ,de tomas as diviGI.as; e di,reilos das 1 m'esrna.s-;

· . e~ercitan,do as di.J•as, Jar.isdicç.õ es· priva~iva, exclns ivà, 'e ilm1'lro'rogavel:mente,~ avoç á ndo quaesquer Autos; <Ju, ProcesS'0s dos Juizés~ l em que se
.:.1char~m;, deba.ixo das .pe.qas · contra •os que· :nã!i)- eu·mpriren1',' dee.làradas
:..nf.t.s mesma s Condições, . ·é Par~g;rafosr e <esla' Conserv.a:toria noa!'lldúf1 se.:.
-.p!arad;.t da · Re~·l J unla 'do Comrnelci·o, se entenderá' sempre a.nhexa ad Lu::g~~:r. d.e Director ·Gerah da ditçr Im.pressão Regia, quando este tiver a
.ci.I•eu.msJancià de se,r Pes:soa habi.JiÇ~pa p'a ra sir.nilbante Bmpreg·o na c1ar·reji•a da .Magistralur'à , venc~ndo ·de Ovdenad'o an•nua l o me$mo ~ue ven.:
·Qe o dito Co,nser~floior da Re.al Junta do, Commet:c·io . 1\J,an'do, que sirva
rde JFisqal 11a Executaria;, o Gotlrlaclor 1Joaquim José ·Escopezy, péfra reque, rlet·d·~l'do o que 'ce~t'lvi'er raJ mem.,cla.' .R.eal FaZJenda ; ·e 1•Nomeio J~ara1·Escr1.;.;
viio em arnbJs as Repartições·,: e-.iJuizos a José Ignacio .de Frias·. Da Con.s.erxatoria se de1vei'á ,ággTayar, ·e appeldar . para a Casa' da Supplicação, ie
.qa ·Exe.é!,l{<M·ia . p_ana o c0,1ilse~hi!Y.., da Min:ha Real Fazénda, "visto ,se a.cba·rem os predito&' dois' Ramos da mesma na imtile'di'ata dependencia •d0 Méü
Real Erari,o, e ~ nós expressos t.erm.os da Le~ de ·vi.nte .e dois de Dezerlibm. de rn}l.se-tecenl~s. sessenü . e hu_vn~ Ti.tul0 prirn,eira., ~àra~rafo pr'i-.
.tt~e;1 rq, e ,fJtulo l!3l'C~Iro; Parag:rafo' pnmetr.Q; e do noviJ.ssan'o !A~vam de
. virtl~ de Maio. , do presen~e anno; exercitando· o mesmo Coriser'vador, e
. E.x~cq to r as duas J f.ll"Ísdicções. na .fórma >Pdas ~:l1e.ncionadas Condições, e' .
l)ar.a.grafos , sem e~nl?a.i"go de quaesqué1r Lleis, .lou ' Privi legios evn ·contm'rio; porque ~udo Hei por ' derogadu .' iAssim ·a 'Fenho ordenado ao Pre'·sident.e·, do Meti·, Re~ l Erario, Inspector Géra·l ·da Impressão Regia, pa:.
.ra o fazer executar. A Meza do Desemb<~rgo do Paço fique nesta ~i·ntei:~
·hgencia, para .P. cunl))JI"Ír na par·te · ~f~e possa 1to-ca:tr-lhe. Pa la:cio de Que. Ju.z em ,24 de DQzembro de ,Isoi.: = Go'm a' Rubáda do Príncipe Re:..
gen~e.
· 1
·,
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.Eú .o PRÍ.NCFPÊ ~~g;~N·~fu: ;~ç~/s~~ê r ·a~s que

1

estel Alvatá com.

J~mp • tle, Lei ·vi'rém: ' Que t:êddoO~irifôrtmlÇãol q(:) âa'm'n o; que segi.te ao
Cam.mercio d irecto dos ·Pól'tos:·tlo ~Brazil' co-rri b·te~; Relr:fo, . piúlicàlarmen:.

te-.aC> Cip Hio 1de Janeiw, por tse ·'have'i" •abusi 1vá'n'1eóte int'roduzido ocostume de fazerem e~Sca!a ·p~lo Ri0 de ' J'anei!'o'·os ' Navio's •da· 1\.sia'na' sua
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iJ~•, e fie volta pela Bahia; o q.ue foi principjado ~ prati.car em parte

. por hum justo prin.ci p.ío de humanidade a fa "O r d~s Tripulações, que ):;e sof-

friâo .menóres mole'Sllé\S refr.escando nas .scrbr.edltnS péiragens; .e em rarte
pela ' nec.e ssidade da Guerra, que obrigava os Navios a irem em Comlmyo, e q1)e lambem fazia, m~nores os Riscos, e.Segm:os, quando os N'wv~os liião àchar no Hio ,d e Janeiro os Fuudos conver1ien.tes: p<lra as Negoci,ações da Asia; o que tudo se praticou· a pezar do .üisposta no1 AlvaJ~á de doze de Deílernbro de mil selecentos setenta ·e dois.; e havendo
tamhem representado a Meza da hispecção "d.o .RiC!> ,de 'Janeiro, que .os
. Navios, que sahem de Lisboa para a Asia com escala por aq11elle Pórto, . causào hum prejuizci), incalculavel ao Commerccio;1 á Ag-ric,ulúr.ra., r e
,á Minha Real Fazen.da: Ao Commercio, porque todos os Sobre-ca·rgas,
Çaixeir.os, Officiaes, e mesmo alguns Marinheiros levão Fazeni!las 'qu-e
'lhes fi{ío, e para as apurarem a dinheiro nos dias que alli se de.moriio,
as y~ndem com enormes reba.tes, e perdas, e de que resulta o empate da~
qu~ll,;&.s 1 gue mandão vir os Negóciailtes, que fazem o Comerció direç~Q, e que mão podem ·resarcir, com outros lutcros, similh~ntes perdas,
ca~,~s-adl,ts . por esta -especie de Gomm issarios vulanles: A' Agricultura,
pol'CJU.~ est~ N umer3rio, qu-e sahe repenlina:r;ne,nte da circulação, tam- b~ll4 ' produz h urna estagnação nas compras dos Generos, qu.e daquelle
Ppr1q $e .remeltem p.ara. o Reino, e M.ercado Gepd da Europa, · e diminue,m <'!~§in:~ a valor dos mes.r:nos 9ene.ros, e o augml!!nÜ.:l de tào utei~
. ç~ll~ra,s: A' l\1i·nha · Fazend.a Real, fporque estes Navios lhe fazem perder o hum por cento do Ouro, que vem para o- Reino em direilura, ' e
pr~femm E?~portar Ouro em barra ás Peças de Ouro· Cluinh.a·clo, que lhes
d:)o fl!~nor )t.t çro; a ·qne tambem accresce . a maior· f.a .cilida.de, que tem
d~ introdu.z ir Fazeodas tioadas inél~vidan.Jente' do Porto Franco, al.ém lile
qulr<ls q~e .c,lespa:ehão por ' Baldeação para a Asia, para ~'·~nàerem depois
n9 meamo Porto do Rió de Janeiro; accrescendo finalmente que por este modQ fica menos sujeito aos convenienteS limites o Cpmmercio Ja Asi.a, pois que os Negociantes de Lisboa, e mais Praças de todc a l\1ol,larquia não podem conhecer a verdadeira extensão .das-Canegações, que
..se ID!_tJU!ão vir da A.si.a, freio sauda.vel, :e que he jndispensavel zelar eom
p m~i0i' Jigor· nos Paizes, onde o Commercio da Asia não he man J:ado
por hum<:~. . Companhia exclusiva, e onde podem acontecer cr..ueis desas~res, ~ ban·carrotas por hum :éxce~sivo Commercio, con~o tem ·sucd~di~
.í)13 a muitas Nações Commercianlef: T~ndo ouvido sobre tão importan, t:~ lll...a.f.eria ,~1inisL~os.do Me~ Con~elho, e Estado, zeloso~ do Meu Reál
Servtço, e Bem Publico, Hei por qem Ordenar o que va1 <!leclarac!'O nos
seguintes Ar!igos.
'
,
. 1. Em beneficio da saude cbs Tl•ipl!llações dosNavios, que và'g tfazelr
q Comm~rçip da rA.sia, s. erá licito aos mesmos fc~zere.m ekca.!l.a pelo Porto
. do Rio de .Janeiro, e voltar pelos Pórtos d' A1nerica, ou 'A f rica, que
mais lhes convier, não obstante o disposto no Alvará de doze de Det·elll· \
· bro de mil setecen(os setenta e dois; com declaração porém, que estes
Navios serão considerados comQ Navios Estrangeiros, que entrãu por arriba forç~da; nada poderão desembarcar, nem te1· despach'o. algum de
g-eneros, que levem da Europa, ou que tragão da Asia, pondu-se-lhes
.L?go Gu,artla~
borçlo1 qn13 vigi~rp ~Ul que, n3p b'aja coõlravenç.1o .alguma ~o di~p9&lo n~10.t~ ,A rt.igQ, .fic(\nvlo. . Jhes só Jj·ci-to fúerem a Aguada.
l)I3CI:lS~aria pfll'a pS stras Trip.qlações, e corupràrem í>S Mantimentos, <lua
.lve'? p9ssào ~er india,p~':'J·~a:;eil! par~ íl .pntin~ação da .s uaJ·viagem ~ hav.e'I1Ào LR-o~pen• ijl\enrifXo ~e ,se lht:s IQc\IHlar a .AgUiada1 e Mantimentos a hor-

ª

I

·'

('!.~ , pil~"<t ~-vi,\~ r,,to_$~ ~\ H"~t~~~~ .o b~., P~.s~~- .i_1, av~r: tWh~,. ~~~Çâ~ga ~ie)-1' flf·
z~:f1da-s, _ q_~ e,:vaR~~} - ~~1l}[p~ ,: o,~ :-·':~m. (~a A_~-~a._. ·,. ·~ .if. {nr..•) ~ ."' ,, ... ~·~.rr.
q'uE.r J:t.? ~o!}~~~Ja d(),. de._ sa~)· ~a ~>~ .. n aoJ d e., J):_eSjj>a ~~q . ~ li,~
·N

r·.:.·. If . _:. O l•à'ef! o; '

· zeri&i-- al g"ulllfa (l. que-· Mti '1-~~~:. N:avlos._ h~J.a d~ coi1d-uzir- se _ ~p ·Ji{io,,.dYI .J,a:..rfeJro;; e' na;' A'lfar1dég·~~ _d~; t~~lo;"- ~.é ' Ja~;,i í;d ~e· üão. dê- t~n)be~t-.Desp,-Jl~~-~
::~1:~·u;l-n:: 1)arà etnba .r:e?e ·de o.~.so, :;o.ú H~~ ~;".Jitç~: t?~1ja de, (~,~ar-$e ,a . bqr~?

dos ines mos Navws par~. -a~ ·Negocp\ÇO_!;l's da 4:s ré~., e~~1 y~ rtu 9~ -9e !k~;~
·e Ordens, ' qu~ dhs'(â ,'é i d'â~d;E;. S@_ ·h aj ão . nà~saoq' .,.pa·~~ ,OS N,eg(j)c_i,q,ny.
tes. do R:-ió' d tf-Jane i r.o~ o)L~·d _g · <lJíflesq~n~r outqos.. Fun{:fo_s·, _GJ-lJe p<H' ~· tp.~l

f.N'ls{

q·ü~e'tí' 'rnÓ'd() ·se haj ão ~all'í j).roc:!Jlt!dq. "'
. · ' · · ,_., ~.,"'~ . , .. ' . .
~·· .7
\ IH. -A Ju)Ha ~?~ .eorri"~n~rtiQ·:~~a.m tp~ç/i daq,ta'"i ei~ qin.fi) te. ! ~ow- ~- w,~J~

,<I?

~Jgo;r na ~onfot'ml,clai.lt::
~ n,~ se r..ch:a ' d,Jspq~l0,, Slf; _ l'e~luJe?_~e, ,4l.~l wa~:~~
<]ile · r_arte!u par~ a1 As)i'i J1·v.~p ···~es~e)>o rt.o , Çl~. FuQQN,s:<· f.lll~ ?·~ç)1~i5)P:?
qua'ndo por~_Con~l.ll ~~ 9 {-'~~stn,;~. J u 9 ~a I hes ·~-~nce,t1q. LJpfln<i\a IYJF~ _h~·t>~r
r e_in_' é~ tas N e.g:ocr:açoei!_S: " ~ l.ílC? V.a,r~~ tHé. rd·~ l e,J;rp IQfJT ~g_u~· l;l,,J u,nto. J}t-~rPJ:~. ~!"
f l:sl ta$ ·.d·o . esu h, .·pro~cü.t~pd? q,u~ é;ls, ~-~sn~~s.J.~çh~o J. ng,~r: q!J,•.n ;_\fl V l?tJJ7~
~a do. d1a da.parti~ a. dos s9lir.~p~to,s Nav~1~,s.,; . o~ ~s~~ff9 r,q~~l v
;l;l~ )!H1§r.ÚlO ··d:ta, para _ venflca,rLse·.~qt,te· Je~q.o 1 ,qs :J\u t~.dos~ q.~e ppr .e:~ tl1 1 , 4ol.v in4n!l.r
éãn irihihi''dds ctê ií·em · b(~scár ·ao ~'Rio ' de''Jaii;~íf.oh :._: ·cn 1;, ,;. ,~:1né·i~ry~ iii.l:j!
I V. Novarnen_te, e debaixo :de rigôrosas penas;- â que estão ~ujei t as
as F 11\Zen,da's. d.e Ço:ntrâ.?an:qo,~· Rep,o..yo. - nã<;> .~.P ~· ~~!!~t~ ·, o bserva·i1t!i a ud
Alvar:á:· d~:( v'inte ·. ~_;cinço._€le ~~-.y_et'l;i(i~o de miJ.::.oitpçel!l9s , que probi be o
embarlj"iie;J-paiá
·Porto~ d ó.. ·Br-~iiJ:: (:J:e .to~l~~ . a.sd~',qi"l!Ü:Ias, que do Por- .
Jo Franco se e:xportão por BaldeiÇ~J·; 'üí~s- tãnibe'íú Pi·ohibo' qne peld
Consulado de sabida se perm i tta o Embarque de Fa zendas pbr Ba ldeação em taes Navios; cmn , o destino de se venderem no Po~to do Rio de
Janeiro. ·
·
V. Igualmente Sou Servido .becia rhr, que a junta do Commercío
deve vigiar daqui em qiante _não ~;) em gue se n ã.o :\ccumule ~m Negociações para a Asia, tanto pa·ra as Costas do Malabar, e p orom endel, co·mo para os Pó r tos de Be n galé~~ e Maeáo, que possão fazer darn no a hum
Comrnercio, que d en tro dos seus justos limites tanto ínt eresse dá a este
Reino, e seus Do minios; mas lambem deve sustentai· na ~lais rigorosa
observancia o que se acha disposto, para que nfi.o venh ão N ·avios arnlados da Asi.a, e se augmentem assim as Ca rr egações dos mesmos geri~
ros, com o risco de produz irem g ra ves empates, evitando até os pre.lex tos que se · tem ' Ultiti)a ment e pí'aticadb, rnandaríd1o os Negociantes pequenos Navios, qu e depois lá vendem, - e cumprilo outros de mai or lote,
em que trazE:'tn muito maio·re s C arre gações~ do que se jul gnva houvessem de traz er 1 seguindo-se d e tudo hutü g ra ve damno ao mesmo Commerc io da Asia.
.
V L Para evitar toda a duvida que pqssa haver . sobre a é poca, em
·que ptíncipião a ter vigor· estas Minhas Re <1es _Disposições: Ordeno que
todos os Navios, que houverem d8 sa·hir para a Asia, logo depois da
Publicação deste Meu Alvará, fi(juem obrig3:dos a sugei0r-se a executat· o disposto no mesmo; pa ra cujo effeito a Junta do Cotilinercio expedirá as convenientes Ordens ~~ara a observação do que Tenho disposto neste Artigo.
· Pelo qu e: Mando á Mezn do Desemba rg o do l'aço; Presidente
de Meu Rea l Erario; Regedor · ãa Casa da Su pplicação ; Governador da
Re lnçilo e Casa do Po rto; Conselhos da Minha Rea l Fazenda, do U ltrarnar; l\1ezá da Consciencia e Or·dens; Hea l Jun ta do Co111.mercio, AgTicu ltura, Fabric-as, e Navegação deeteti Reinos ) e seus Dom ini os, Vice-
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Ueí, e Capilão General de Mat· e Terra do Estado do Brazil; Gover-

/

nadores, e Capitties Generaes das Capilanías do sobredito Estado·, e do
da ' Jndia; Mezas de lnspecção; e a todos os Desembargadores, Cor),'egedores, Provedores, Juizes, Justiças, e mais Pessoas a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprão, e guardem, e o fação inteiramente cumpt·ir, ·e gua1·dar como ne'He -s_e contém, sem dúvida,. ou embargo algum, quaesquer que elles sejào, e não obstantes
quaesquer Leis, Regimentos, Resoluções, Disposi-ções, ou Ordens, em
contrario, que todas, e tódos de M eu Motu-proprio, Certa _Sciencia,
Podei' Real, Pleno, e Supremo, Hei ' por derogadas, e cassadas, como
se de cada huma dellas fizesse especial, e expressa menção para este eCfeito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor: E valerá como Carta
passada pela Chancellaria, posto que por ella não hade passar, e a·inda
que O SeU effeito h_aja de durar rnais _de hum, e muitos ann@s, não obstantes as Ordenações· em contrario: Registando-se em todos os lugares,
onde se costumão registar similhantes 'Alvarás: E o Origiqal se·. remetterá ·p ara o Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de
Queluz em · 27 de Dezembro ue 1802. =Com a A~signatura do Príncipe Regente, e a do Ministro.
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I)re zas, ficando salvo o direito- dos Litigantes para hum a discussão orJinaria, instaur·ada perante o mesmo Tribunal, caso se-hão conformem,
' em que as suas reclamnçõc-'s se ventilem summariamente. Palacio de Queluz em 19 de Janeiro de 1803. =Com a Hubríca do .Príncipe Regente.

Impresso na Impressão de Antonio Rodrigues Galhardo.
*-- *<-<?•*--:-*

PIÜNCIPE

Sendo p1·esent.e ao
R'kd ENTE Nosso Sen-hor- os graves inconvenientes que se segui:lo do rnethodo abusivo, que muitos dos Commandantes dos Regimentos do Seu Exercito praticavão, quandorecebi;1o
·dos Ministros Civís, Desertores dos respectivos Hegirnentos, enviados
em certos delictos;, soHarido~ os ~_?omc facilidad~, sem se lhes fazerem os
Co~1se l hos ?e Guerra, q.~: 1d1e:ver~ão{ m~?-?'1· p roceder; · re,su ltando de~
ta lrregularrdade a repet1çao de factos rfo 1 ndecorosos para o Corpo Nhlitar, cumo oflensivos da Publica tranqui lidade: Tem determinado a todos os Encarregados do Governo das , Armas da Corte, e ProvincJas., que
passem as Ordens mais positivas aos Chefes dos Regimentos das suas
respectivas Jurisdicções; pava que .sem demora li'lanJem, pôr e1p CónÚ]ho de Guerr i:J. ,lodos qs S9ldad~s, sues~ aç__hªrem nesse cas_o, e f]Ue sell)
falliéncia f;içftó1 paÚâr1 là(6s NJ•i'n·i' slr()s,Oq'tn/l h~~~ envi;(rem os"IRéGs, os- Recil:Jos 'd~s : c &lpas; 1i:5ó!íi<~1Ju~r·os t{ne'sró'os ' Min·is~r~s os rremelteren), · declarahdo lo dia·, 1he_z,, ,-eLa fi nb',, em •que o's 'fece~)ê'rãoy ' Jbenciohan.clo _a .quaJidàtle' - ~las'. n~~ ~s Jna1s''ç'tb}jpá:s1;·1 clevej1d1o <bsí 1 'r,efert~Qlsr 1 M í Jllist ros eJ!ítr'a•hi'f. -ires
Cerfi'clões I d'estes rê'c ibbsr . hum a r para fiéarJ l ol '~e·ú iiespechV.o. J Jiz!Oi, r'<:Jutrà pa'ra I S~l' . r ern'e'Hldâ·~ a6 General' da I Prov:fnre~fa ·: •e á' 'l tetceÜa' á Se·cl1eta.:.
ria ae Gu ~rra, p1.1.ril- '.~e·lyJn.tàr; ho 1Confsellio' cle• :J~us~i~~~ ~ 'nell~ ·sJ ,·â v·eiJt i-

~ó·af ~~ ~ f~~t~ ,_::o:~~ .,~ã?; ~a~g:u~.~ · ~>d t~. ·tulpa~c~':.~~-~té~as' .1 o, ~Qe~· p~ rtJ,ci f?O'\a
·<ro.lnfeshl o>Sefihbr' ,J marii·· o.ue ':as~·tlfu << ófttéhha enl'é'r.rd rd(j
Vln: ' de JOrdem
I
r' .
' I'
.
'1
,\ 11
\
'
e haja ; de l. fa,Zet•
c,óns'eãlrJ'es'ta 1 Ré'al: IJisJMsü~~o lálós 'luJ!Ír<ÜS~r:os· Eiil' ua ep'-

march / 'p'f ra1 que[ se i córif~rme ,rn · ~ 'e'Hà,-·~Wà! · li~é'dutêffl lfd· pa,t·te ·q ue -Jl1es
p.ertericer. ~ Deos GtHíi-' 'ÇI. ~vrn.Z Pal'a eió' D~•ef:Qú ~l~z ·e1m . l9'1 de J:iilne.iL
ro de 180'3. ='V iscond'e 1 !dé'. !3áls~ Jhão . 1 ~;Sen. hÓÍ· Cdrl;egégor· da Coma-r-"
ca d.e Chão de· Couce-.'~} ,., 1ti 1 " ' '..:'Jt 'J;.:dw.~~ :L-.,\ !Jt~ , .._,,·,dl' ·, !lfl, 1
,
. , . JYos .. JJ(lanuscrito's de J . de,, JJ;~ello 'Freú·e.
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.. .... ·O PR INCIPE ' REGENTE~ Faço saber
'"'

\'

aos que este X l~·a.rá. c~rn
· força deJ,,ei 1 ~i.r~~~.: ~-~~, s~.ndo-~~' .Pf.es~p t~ ai u)ilid?~é, ,que dev ~ resul
tar . á ·.by,aEc~nR!~·.~A~ r, ~·9t!_~a ~~d~,:~.~istt~cf~~
· d~ M·1. n~~.' Kêra·1. Fazend;1,
1
tle, s~ ~~9. ~t:u·JN,m .!lílo'~~i .!·~~~~ J · de ?·rrl:!.u,Jla9:ap:; cdrn ,qu~ .no·' ~etethst> 'de _'c àda anno,, po.s::1ao melhpr régu·lar-sf' as6 Redntas, ' e Pa'gamdnt<'ll:i1 effect1}, o's
11
do Meu ; RJai Ertri~!;·arÚ1icip'an'áh , ·'e ig àalandb as11 êpucas' das •entradais
ás · c~all : sa,~J~~k~;·: .q ~~l~ 1\'{ b ..es'fp~~lec.i'me.nto de Bilhe:~s' dé' 1Cr'edíl!0 resga '"
tav~1s e~!,;:m·.~a 1 s;_<i.er.et·~~~~ 1(Jp r>e n~)(Jo, ' d.e 9u~ -~sa.o ~lf<f de qu~ ~et_n re•
c ~ b1d9 , I~<;> s~~~~~.~e'~}.re rtos ' aA NaRoes ma~s Jl~tJmJn~.da~ en1 Atllntnistra~ao 'da !< azenua : Tomando .rF8,!fl bf m em ConsJderaciaO q uánto hehe0ErVe ~
1

.'

.nli,ea'J;~e

']~;~-i h~t~

A:p~lices ·gra~dde-,s

h~

e~ b~h:>cid.o p~1·

:rr:r&1·
iás
'lci:qa E pnesl.itn·ó·, : ta
;A. .)w"'!.f ·~ de J(rctz;el ;'Qe' M:i:i:Jlçc;t' de.. fllih 1sete.c5:ento$ •'i'J:OYerita. ·e. , s~le,1 que t!'lhh·o
.n.fé ~H1u1 ; JVlàn:cMlltJ ift>:orseJ!Wái' abert01,l ls6 .pacua· supp.r~~ ·a·.falta. que. hQ.vi~
.d:aq uelle ·imre i0 l de~ oir.a11laç.ã.o ;, nssHn ·eomp Que:re.ruclo ,. evlí·Lar q.ue para o fu. -tl!lfl1i.CJ;1C'Ôntinu!3'fl1l' lÍCj\ .eü~cl>lina;r bs, EscritóS.l das :; l\Mun.deg;~s·, lq,~;~,é a;ctualmen.te
g~·n'io l .t'Ío ·•Cvm rne~·'Ci:'c;r; r~)(tendq ~ ao tM~ en~.( be'!eíicio C0.1lllllU,~Ur . e .da. Heal

J'iazen·d tqser pot·J ~!Ja 1 cnl;\ra•dus·,: apr,lieaâos lOS ,, seus fumlos á ~~xtit}c<:ão da.. q uolle.s; 'Íil)J'Leressan}eúBilhet:es: ...Tend.o a sobrJ~:~ tiie. im porlan te , matet·iá ou-v.:ÍC~0 d.\'l ;i,nishros ~,to M.etu .. Cotis,elhp. J de f!E~,Lado·,, zel.osos ·do Meu Real Ser·v·íço " e • bçm ru hLiço( •c!:;@;n\1'' C!JjOJ p,~:rec.lil/rr; Fu} ~et.v ido .eon(üt'mar-Me :, ij.e,i
/ ·j~()J: bem Ii>~!!et<J'OIÍin!aBf í. e O.rrlienarn que ,se · 9h~eive, G disp,>slo 1nos s~gu.in.:
' . ..' H , ·u 2<lis;·· .. ;. '~-'I. ':!<~:e ,u ·~·' f.H r. I ~~ r • ~~ 1 ' 1
Jes .A rt•tges•
i
i. f, •• .-1
- r Jj. ::..• Desd.d cà. ~~km1 -da:- .r:ublipação tdes.be ·1\1,etF.lHvaral s~".en1 enrlei'á, (eçh~
I

I

/

.dxko'J EmpreslÜ;~1oL: Üe.Jaomioado ~ afl;l•irgo; ,l :Ou :que · se.J fazi~ .,pPr meio çl~ 1,.ápo,_ .] i~~tes dé1;,rn·aÍ'o,.r ,v,,alol' ..~ ·e as 1q ue 'a·c t ~.almepl~ .st:d:>siiSté,lil:l'"Se , i r·âoj <Ulll!lJÜzan.. :G~1'Jl1êba •ma:neÍI'é\_Í ei f.un.JOS q,ue' pi-!··I'H, eSSe ~IÔffi. 'tenh(j) •eSf.abeJeddo.. .
,
. li . J) ,.j .. •
/'I
'
c.
~
I M
v
I E r,à.ri0
. a
~. : { '· 'ttsu·e,, wl) •m::..sma ep:<~<~a .utmra•1 susp.ensa. ,no s- ~u .1 nea .
_.,eí.r,J)issão ' dÓs Esc~ri1Los 1da-5 AJiti<ihdegusJ liT.e méHendo-se os que :~Xistirem.; e
~es1. 'q'hUi t:.s~·t fprem ,s""?ce,ssi voamehte 11'ei€llben<.hã>' á .J pnta• dp ~ P<~gaJJJento 1 do.s
JJortos~ • a0n:de ser, cobrará o, s.e a va~hill'• n~. t~mpo d0 v~ncüpento, ,gqarcla·Q· do-.s~~ 'os l'luieSI!f!CD's Eseri .tos,,~ om se,~ , 1 prod,uclp enl.n G.qJre. se,Jil.aradl!l[;' com:o
hypotheça especial, destinada ' unicameHt~ ~· áo "pagameNto .,d:0s -_Bilheles
·dté •ChJdito,J·l}U:e:·sé <h0i.velrem de'~emii!Ljt. l.
•u , ;, ·'~.~~;,. 1: f, .. ,
,
: nlH.I i- ·Vara ·~uelhCilr:.. n~g·ulatidade udá arrecÇld.aÇãb,, e disü;iJ~uiç$ío .d"\• Mi·~
I

~

·nb•a ·H:eaJ• Fa~enda ';; ; S.0~Ii:Servido t.ema.r i Bilhetes di:v Crecltt.o.~,ee.\ c~Íí'culação ··
·d~1 'v.laJg~r ,·cl.e c·éJ.11•to 'e .. ~iaü~ . mií~ .réti:s \qacl1a.hurn, que só ch,l r,a rão ...d€1LQ,~toJI1e.:..
·zes' ç~Hiltados · d~ datà d·o•.seu est~belecir~.ér.rto a.nntta:aJ, .e atij'Mq~~Q.t,is,lade ,
·fi~rlle'Í ~l~dos :os. annos e.rtLHec.re.tó 1J qu~ .fi'e~ , cl~ .d,i~líigli.li i1 ao .g'1~~il:le,.n tle t do
·1\IJ.e.a ~H~aLEr:ai'IO, · seg~u ndm ~H e iMe;• re;presenta:l' ,sen'Rco.p<n,ewnada, .e .. eo.n. .
1

:v.en'ietüe ~~ .eJ',pedi<~ão pe.>aQ .1~Qil>J ;r.eg.iu:~e ,•da nu~snra J;teaJ Fazenda;. deveu.- :,
do estes .{3ilhetes lavrar-se de. estampa com . os~· nul;I;leros; 1 ~ . ct;~~os. co,nve..
!J!lit)rHes,,f set' a·ssign~dost' por. esar,ito1cõm ·<rs tfi.np·.as do' T,hesm~,re,llo ' Mór,
OÚ~t1Sé·U 'Ájudan.l·~4Jfe t• qo( Esdr.iv·ão .rda·I JMeza ~() Refil. Era;ri~:J, •ÓJI!l 138U r .Aju~
cla• nt.~;. t te· 'am4.hot·i,zaaos ·c bm; a r11hricà tam9€Hl\) ·:'p or.. escrito ~ do~;~.eu i tesp.e ..
!e~i v:o,.Pire.siqe:g te· ~n~t.fl .~ial;!p@nte marc~das ·· ,n.o 1~c~o do.p.aga..me.ntp ·CÇHrl o .!;lei·
~h!~; oq ue-:d®'I!Hite e(t) t Jne:z~í e· a~n-9. da .em\s~@o'il ' k\'lrdo segu:nd€1 .,a , f(j)rmu~I.a~, q.ue
!bâj:X;\ ·~·~m taPa este ;AI·v,a·iá.•m; 1, .( L"· j, . "ll'~>~' . ·•~\... ''. ,
1 · . , . : , i"·~. ,
vq J.V\ td :!)s,! elitos :Bi•lhetes pde"0r5J·dit.m do ~.,:Real Er;uio ser~o . c.onsidera'dos

e,

• r1ãé} Gbltlo'-Mo·sma;'~ fm as si mrr domo ~à ti as• de :C';am bio, e •fundos; ~ ue. ·re:pté:s'errt.ão O a pi.tal; v1el~€endo ' dali d<ilta" em .oqtHl )forie•m em i ttidt)S!,. () lj ui'o
\d.e•·€•inco! pli>i' cen•td~ ' e~'tcoi-!'~l.ll:do1.cÔt}ll} os ;indpss0s do...estilt> ·para._.sere.tí.1 •·eis~
gatados dentw do L téfe~i1Glo ·terino)dtilr· i.lez.oi.t~ : ·vnezes:,. com, a im p0i:tancia
d<!l·•jJÚ•i'0' / f!!l\l)e .. ~~i t-~.eten1 -~elílc,idd 1 rque ··para • imaiBt I f~cilidade do ·calc\(lp se
'i''ég·of·~tá ,a, qui 'il~~ntolil.:t~iis :por . ,!hez'~· e não· .cheglà,J.lldo a--mei,·~, a é~dezfis~Íls
]léis ' j10t' cl'iÇli sernJ: frntc<~âo; • po<d!ciliilo tamb.emi 's.e r, dlt$OG)Jll~tadds,.>não .ko p~
:)os rpafti_G'Íila'rl3s ''(rue ·ros ~qui:2lel'elitl ' õescontal: lllil.âSJ pela 11J:ubta ido I?,~g~
t:Dlert tó b dus; J 11 rds? •q u~e ?A uthüJJ'i rm ; ~ar à r -ta:ss:i til\."t>; rpra1tiíéa1 r "~in h.r;.néffi·eiO.,da
Min'fn1 t l~e·ai 1 Fa2!érJda;'., pelhs futrdós .que :alli,.se•,arc:hlarern . ~stagq.a·dros, · p·a:Ss:m.dP'; ~sse~ ~..tilxp'à•m •b •119\!0 Célfre .a fSOill'lná l!}:u-til;juUgar Í'~cimía~ei,!' CO)ll
~t·anr,o b (fue .'o.J ~).('é'~n·V.& h fo 1de,s~~nt&· !l~u_ nca . <ilN.ceda .e.i nc:~) ·p0,r oen.t0 -· d0 v ~lo,r
dó Hilh'e·t.e',' •e ; que• se •l liio"l falte á J~IDBtu 'al. .satisfa(iào ' m'~)S J.uros de que ..~s
Üí •c:lne·av-rega tJa~ ..; e~ 1iJ1l!te a:l.~ve ·pi·.efer·iy ,ai to~0;:. e~1qtJalqu:et·~ o~t ro! obj'ec~o;. ·
V. A hmta logo que tlver: ' FtJndos re~lizados d_os Escrítos . tlas . Alfa.l~ ~
I

)

·142.. '.
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· <l~g as, fanl pahl!i•ca.r~ .··e..i :elia~i~r p~l~ or4e.m · d~s . f.lUtnJÚ~)s; cf.rn~qamla

pela · unidade, 'o:s J?dh..ete.~· ~!'l Gr:e<:lllo q~_e •JmAer.fcsgat;ar, _·q ue.. P'l.""a.l ~s
Porlndot<es ti'o.lles;- ·ou seJlO credot:es <ÜrJg·manos~ .. :ou. 1Gesst@rf[arLO,s,. ~;A<l
receb1Ú.. o se.u ~al)or, e@ Juro que se 14es dever, :rcom .a c/a.L!B.U!Ja expreBsa, d.e 'que ni'io· co·mparecentlo os cj.itos B.Jih:etes dre:fltro .clo tes.paço rdeH)J1lÍ1Rr
ze dias ···d epois que •O', Avi.~o r(!)!r Edit<Les, . e .na Gazeta -se tjver feif.o '·pu ...
blíc0, ~essa1· á <> vencime-n to dq ~-uro, e só se llles p_Agará oÜaJiital corá ·
o Juro w'enc-ido; .descle .a data cl·!l emiss~o até o dia que se hÇH!I!Ver in-di,cado ·pará 'o distracte: B:en~ en~enciido,1 q·ue a Ji:lnta if.á t.~u11 bet:n re.sga. .
tando, e reoebendo os Juros venddos. dos Bd'hetes qn'e tiver descontado por pair.te da Real Fazenda; . e dos i-n ter.e ssados D0 ·desconto, <i rroporçã~ ·é]t1e se acharem i?cluid~s na serie do~ números m.ani. ~estados.
,.
VL .1:4-:l:ave!i},(lro alguns Negoclalilt~ts~ ou •qua,esquelr Caipt~alistas de FJ1i0hidade, e credito, q l!le' q ueüão interessar . no desconto <los 1nenci0nados
.
Bilfu.e.t.res :· So'u Servido AlÍit•horizar a Jun:ta para Ieceber no Cofre com:..
petente .as so•mmas <]l!le, offerecerem, abrindo-se . n_os Livros 'da CoíiÜado"-;- .
:ria rlü mesma ~ n.n ta a c-onta. necessar.i.a a cada hum dos i~lteressados, e
entregando-se-lhes n6 fim d.e cana anno _b.um Extraclo .da EscritiJ!'a~ãJ,) .
-dE>IIas cot:H o interesse qu•e pro r.ata lhe~s pertencer~ os quae:s L11vros, .
·e col't'fn& -S'erfio p.ate-Ates aos .mesJiiJOs interessados ~odas .a·s vez~s ·qt,J ·e..lhe~
for necess·ari<:> ex:unina!Jas para soluçãQ, das duv.iclas qu.e puderem. o.ccorrer a· r.es.peit0 ,da &ua verificaçã0.
,
. , '· [
V1H/ •Em utilidade da Real ·F.azend.a., ·e do Pub.lico: Squ 'outtt>sim
Servi'clo _A,uthoriz.a.r os Deputados Negociantes da .Junta ~)ar.a aceitarem,
e reetí'Lher.em , em o Cofre, debAi.xo da sua resppnsabilidacJe, quaesqt~r@l!'
dinhéÜtoS . q.l!le a!.g;urns Coa1me'rciantes acredlt.acilos perte;JiHI-à@ Q•ellte,. deJi!:Ór
sitar, úpod-eqdo ·depois sa.car letras sobrte a · impor•t antia. dep@sitada t.n::e,:..
dian,lié~:;:hem rrJ.odico iuteresse, qual os ditos Deputados juJg:cweQi) co:n-y·eniente·,\ ·tte cuja -, ne.gociação ,se - farão assen~os em regra, para qu,e !a to-·~o o tempo ~onst·e· .o .est_ad0 della~ e se co'lílheç.a em hum g.olp.e d~ ·v~Slt<~l·
·e lt~cro que ~Jve.r produz1do ~
I
·
•
.
- ; ,1.
VIl L A fim .d~ satisfazer ao novo tra·balh\o q.ue acresce á . J .ota, r•e
~ua Cot:Jtad•oria: Hei por _bem cr.e1r mai-s tres Depu.t.ad~s, além. .d ~\~:~q~.a
tros .de que s.e com~oe a ,me·§ma :,1 onta, fi.c ando :t_?d_os mçl!lmb~cJos~,'r ~sJia
•circulaqão, .desconto, e pagamento, ·e sendo p·or. turl)o [liOmeadós 'Ca~-a
nez :.c.q Lla·.t'l·o dos dti t9s De.J'l-u radoSc, , ;assim p.ara .o pre.S!=lq,t e ~n: - ~/rgo, f.!Oll'Hi>
para ·os mais· fJ'u;e ·tenflO c0nfiad~r, á: su~ aâmini.~!t.f.açãq., de ru·anei~a ·<1 · ~
f.SJ~:Jbsisl'fí·o sempre rem Me;t;a· quat:n) "~qgáes, ,que s•ir:vão la 9 IíJesmo · ~e'tnpo
-de Ad m inis~radores, e CJa vicu;l.ar j ~s,, .na fóqn<L da .Lei . ·c;),a sua cr.e~}~;l~ ':
Ord~ar<tdo Igualmente que o Pre~,id'ente do M.e~ Real rE;.IiatilO nc~me1I~,; fD~ ·
·Of.tio.iãês ~de li}Ue mais carecer aquell•a Oo~·lach>ria p-ara 'li .- seu.expedirefl(e_,
h ;,\ · .·t,
e -i:!ilteir.a_ exectrt ção desta ··Mi·nha ·Paté.mal Proviêr:ncia. 1
I~. ' Ass~m no {Real KrarJio, . co ~lJ<!> na,Junt~, <Jo Pa_ga~lm~·lil dosHJ\~rli>-.s,
"S'e -procedera com LJJ€thodo, ;e, , clar:e.za ~;a e8cr-Ht.u:ra•çã·~ .prect,sà"' (;i-qJPi;la<~il ..
-do-se, e .cre·clitanal0-Se l11U.Iuam.é,l)lte Set.,~mdo as ·~l'(}!iiSa·cções que ~iw;e;re;pil.
-}u:g-a.r · 'énl.ve h uma, e o:ut1ra Gasa cle ~rrecad-açãío ;, Jpa.ra o que }1áy}3r~ tU~
~ ambas laíN-ro, e ,00Jft,,e ,pMticlula:r, lsaklan·clo-s(:l· a.s çot~t;;t\s ·1)\) , nm', d~ ca ~a
~serunf!str.e; e ap>rieseruf.rà·ntlo.:.se ao Pnesldent.e .do lVf@tÍ Reor~ Erar..io ~no a1c::to do Balanço, Genl, , para haver ·:de se fiscal.iz;n - a H e:c~i;ta, e - D~s'peZ,c~,
. d~ se C?ifA'fe rr~·e-Hr ws sa.l~os, e, d1 ~~ d:tlr~ni, nos. B,il.be.té$ resg~tados 0~
· cortes• _di:> -es'tll0, ·:tlll•~HldatJdo~-se cl_ep·<D:Js q;ue)un~r c.om : a.s sG>Iemn .J,dill~·e$ es·;
ta.belecldas, pvaücadas .a • &espet~? •das Apohces ·CiJ!I:le se Item qte aqut.
Mn@4:1.Ízado.
.
· : ·
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Pelo que Mando ao Presidente do Meu Real Erario; e a todos
os T1·ibunaes, Magistrados, e Pessoas, a quem o Conhecimento deste
Alvará pertencer, o cumprão e guardem, e· fação cumprir, e guardar
tão inviolavelmente, como nelle se contém sem duvida, ou embaraço algum
qualquer que elle seja. E ao Doutor José Alberto Leitão, do Meu Conselho, Chance1ler Mót• destes Reinos, Ordeno o faça publicar na Chancellaria, registando-se em' todos os lugares, em que se costumão tegís-.
tar similh:.m tes Alvarás, e guardando-se o seu Original ·no Meu Real
Arquivo da Torre do Tombo. lhdo no Palacio de Queluz eltl 24 de Ja...
neiro de 1803. _:_Coru a Assig'na:tura do Ptincipé Regente, e a do
Minislro.

Re.qist. na · Secref. de Estado dos. Negodos da Fazenda a fol. 41 vers. do Liv. 1.0 d,as Cartas, e Alvará#
e impresso na Impressiio _RegJ·a,

FORl.VfQ~À DOS BILHETES DE CI{EDlTO; ~ CIRCULAÇÃo
'

'

'

. DO REAL ERA RIO.

I

'.Lugar do numero,
e do anno da
Creação.

com o}

l

Luga·r do Sello,
{ mez, rtnno da Emissão
e claro. para o dia.

{

BILHETE DE. CREDITO
DO REAL ERARJO ,
--~-==-.-;···~~~~~~~~~~~~~=;·~====--~
,.
,

Por este se lla de pdga.r na Jttnta do Pagamento dos Juros de1itro do termo de dez oi1

to mezes da sua data, á ordem d

, a quantia de cento e

vinte mil rús, metade'Papel, metade Metat, cdm o juro de ctnêo por cento que tiver
vencido,- desde o dia da sua emúsão atéo que for índii:(ada pam o seu resg.ate; na conformidade do Alvará de 24deJaneiro dé 1803, e.doDecreto de 1 deFevereiro do
'
mesma anno. Em f/ do que vai assignado, rubricado, e sellado, como determina- o mesmo Alvará, Lisboa
(

{

Lugar da firma do The~ }
.~oureiro lUár ·ou seu
Ajudnnle,

{

Lugar da Rubrica , }
do Presidente.

Lu(JM ·da firma do
}!}scriviío, ou seu
A.fudante.

.-

}

144

1803
·..._.~/

\ .;

/•~-''-.'0:~

~)l:...~ ::'i
.. 'L-.

2.

",

... ......:.n .

\' ·:··-?.·' ... : ~ -: . .
,.::.

,

-

··.

..

·~;.:i .. •~,

\.

..,. · ~-

..

=. '~.'t/~·~"; :.':;;, _

_\ L.

. *r~ ---*~* -~ "*
·.;·r:·
~i: .':;.· :- -.. ;;:.;.'..:i~:~: .,_ ·?

(~.~~~ .... f~ --

_("' ,...r-:· ~-~J . •

·_-}

_.'h·

_ -.,.,,_~_--ç __

& '~-·~··c·· 1 •• • • ~

.•· -.

··-'

~:.·~-~··;:.·:. • :~::·;_.!·:--.:·I·,
~ '}
~
~
. ~

1

-~~-~·::·J'·"'"".

{:._-J.;r

!~ -~.....

ij~~- ~-~;}{·t.'Nç"~~:~-~-~~~~i~-~-~:',~;;~~~~:: s:;.h~;, ·~. Q~:~~-qil~ ~~t~-' ~~?~4. .· i=~~~

..
A,I
i
TeM; ; qu~ . ~e,rjo;;.l\1,~ :P;~"~,sen_t,e, ~'~ C~>;PS L~lra _dQ IYJ~~,~ Con~elho do;;Airui":'·J:.
rap,t{l;çlo J!.~ :d;:I.9C:? . âeJan.yno 9o .c.oqenle, anrro, ~ ne·cessHiacle, ·que-·b.à:J?S>
-v i ~,}l~ s~e?-:r, \\f? ;stabele.cer ,_h_um~:..E.se-ol8; d~ fJ~atJea, p~ra segur~nça- r-a.:,,;
~t)Y~~<}~Ç~.o_ d_~s Ços~a~ ,-~asÇap_Jt,a.~~as do Ma ranhaq, e ~)ara, ta~ lo em beJle-:-_,_

fi S~P q~s~.N av,\~..s ga,Mp1rya ~l~alt;;;oro,a, _·cofl)o-- ~i:Js , do, (JQmm.el'GIO; Propon-:- ~
do-- Me outl'o sJrll o P lano deste utd Estabe lecimento : E sendo Eu s.ery~d,Q J
por Decreto de doze do referido mez, e anno conformar-Me com o Pare·cer do _Ç<~-pselh_o: . l;I_ei:,~Jor ,bem ~rdenar que sé· estabel~,çà a , dita Escóla
de PráJ.J~~q-~ :.~aquelj~sy·:çc:s.tas_, - e _que .se~a : çç>_mpo~ta., d~ h~um Qirector~
hum Ajudante, e do-z e D~.~P)J?t1l<!s,_ ·, ~ q_IH~. ª\:la~ :Em:ba.rc:i:lçoes armadas a
Escuna sejão para este fitn destinadas,· e estacionadas no J>orio da Parnaíba, por ser o mais commodo, qne se acha a barlavento daquellas
'Costas : Ficand& a cargo do lVIeu Cunse lbo do A lmirantado, não só toda
a Inspecção sobre esta E~cóla., como prescrever-lhe as Instrucções, q·ue
lh~JJ1~E~~~!-~:1~. ' 'I1·~is _- pr.?prÜl's '-para o. seu b<:ll) .!egimen ~- ·4- ~; mP.nein'!:;J,]u_e:):
deba1x'o da melhor ordé)n, e m€thodo se cons1gão os progressos-, que são
susceptíveis deste novo, e.:._utjl ,:Gstab e. le~i;menJ,o.: E outl~o sim, na conformida de da 'Proposta do Conse lho: Sou Servido Nomeaf pata Director
desta Escola ao Capitffo de Fragala -lVhmoel da S ilva Thpmás, e para
seu Ajudante ao Segundo Tenente Jo Már José Joaquim Pereira, pelos
- amplos conhecimentos, que tem daquellas Costas; vencendo ambos,
,
f._.:lém -d-G>~L~ l-d~-~J ':..~'='ç__~l1_:.e~o~i~s:st-t~-·~m:J:fa·r-eJt:d_9_~; ·.~9!;resp<m.~:.e..nJe-S!-clf~~:ti!!Í~t~ .::.~:_!"'~
~ .;p~~~.nles,'·:•tambem . os So ldos de doze n!il réis cada_l1um\ ror 11 i~-~~j_ ''c~:rh,o .~ ·j
rranços ' ei)J ba-rcadgs: E os dozer 0JSCl pu los (que dever ao ter. . P.~~o~ me'.
nw~_::p~_Cursb_ 'de._ JYla tbematic. a, des'linado para os Pilotos Merca-ntes) --ve-n- - ..
f cerão oito iniJ réis, pCi!: m~z; e· In; ma r-açi'lo de Purão; deixando ao Meu
~onselho · do Almin\'?'hüio . a • ési~ú~ ha_r·) eadáí~s~'ãó -dést~s~ : e a _su I expull' sao, merecendo -a , tudo n q~. confomudade ,da-s l.nformaçoes, que lhe forem
11 ·l presentes.
. ,
·,
.
Ordeno outro - sin~ . aos Di \s cipu los, que se ,.hab ilitarem por Prat.icos_, tendo obtü:lo--·0:rtidào .do·,·pi-~éctêk da: Esc?la; ' pelo ·\Oo~selho do
Alm1rant.ado . se lh.e s passem sua~ Caretas, para podérem exe c1 tat:- ~ -sua
qui ejn' dial'lte fi·1
, .A't'te:~ "'·êõilio :-~ties Praticos d'aquef\as Costa: 'e que dà_
, -qUe e_m :reg- ra, que qs Prati.cos à a~ Costas do Maranhão, e Pai:á _qu:e f:o- · .,,: ;; :;
· rem admit.t idos ao Servíco· da l\1 1nha lVJ.arir.iha Real, (cujo numerG-fixo . , ,q
~ ~erú ' até doz•e) ~en'~ã~ ~rn' fet:fd" ~~i..s mi;J. ré is por rn.ez, e d~e\qlil réis _· · ..· :
l·-emba rCI!dOs., quan.diD .CO'ffi ef}~i(o tiveref}l exeTCÍCÍO ~ ~ratic_os:\ ·.\ :·i"",.,,,·' '•:
, P17!0 q,ue: ;.,M_ando ao Mea .Conse)hp do A lmJrant,ado, l;t~ai ').Jq!lta _ .,-~i
; (la Fà z.en:da da ''Màr.in]1.a ~ l''réside9te .. elo Meu Real :Erarib; M _E(Zé,l db J?e~ .
~ · sambango . do. Paço; Co.n selhos da Mwha Rea l Fazenda, e do Ul tramar; ··
r' 1 Vice-Rei, C~p it ães Genel·ae~, e povernadores. ~q. Es_ta:~o _do B•:a~il.; . f1
todos os 1nbunaes, Magtsl.raqos deste Re 1no, e seus bomJo Jos, e
1 a
I mais Pessoas , a quem o conhecir·n ento deste A lv ará pertencer, o cum' , ' prào, e g· u~rdem como nelle se contém, sem embargo de quaesC)uer Leis,
• A lv~_!:Aê ...D~.f['P._ tq_~,_- ou_ Res.oluçõ~.s -~-'-lJ .. f-on.lri!.rio ., porque. ..tQd as. ~ ..e .t.o_dns._
· He i pDJI ,,b.ém .d .eFog-a r para este 6rn ,só•u.e.n ~e { fic ~!t:J do aliás' ,ein ·seL1• MÍ-g-{)fii ' •
e valei·á- c~m.oCúta p~_ssa_da pe·!'l Ch ~ncel-laria, pos.to,que po'i·, e l-la ·.n·:to '•
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ç_ ~ hsea:v 1-1 !J. ·"''s Jf.c JriJ\gt!t.ca~ôgs ~'~ta 3nltt§,•u1~"<fL~ta~ ;p~fi~$ Í~ 1t~ (j,S1;'i~~r11iJ_Uu.))~. Qj s.-:
c1pu-l us; o fim a. qtle são .di:>sl. ~ii \•lh!.S ; .. .~'f.''!·' rl .:lf.[Í:)!Üt'IJ. o e·: i·~J· 1 •
Orllt>uara u q1esmo Drréctnr fi OS D1sc1p ulos ; (Jt H.~ furm.cni, .os SPIIS
resp_~c(i,v'os·l~u:t·~ i;ru~~~~'l'\ Qi ~ •ti~"·;~~ , Mt.!·. ~~g<;~ ~ú <J :1 ue tize rr~.m , •.t;i J"s ' ~uas

particulares, uhser·v~IÇO!:'S, e prat•.ca., . Cujus f{,, ~~ lros, "'1:Du~ r,l u examina • _
. d, e notará o que - t~rr dt~ feit u psll·, o.·~. er ra.t.h, a (im de ', q'ue' .c >1 1.\·, (.:':.. l a. '
-l!:ll:ieiçúc;~ . ~e Jtil.~s~~ir ~m·r i~ n;l~ cr1 1n r•w is' ~f<};~ l !)~t.l iC
·I/1~ ·r.~ ,,id é~._·~~cJ.· !~'<lil\f, I.Í':t''}' i·,e ~n '
oh!s.t:i'iV. a ~o, lé\n l!h n,<l,s . S.w:t.t}Üts, Cp_ r,l;~n:,t ~..s ~.. Ç\ ,o,n,Q~~1J i"!IIH?E'~<id!\~~ ·( ·ust ;1_, ~ c · o 
mu dentro dos Pón ~s., o p" l.u'g;Jr1~s, ..<!e ~ a_h fii g_t~ ; J~!o(. q~~~.~~.,!-J " lh t> s dt's,,.•tÜ'l ar · as
Cun~igurações de lles, e seu -funJo., t. assi·m co ltl o as vís tas, e ç~, , ,fi ;; u r •
çi'ít>s das IIH:'SII!<IS C o :s las~ pri'rlcipalmt:>n l ~ · nas entr;,,d as , e sa l-ll da!i d1is
_Pórlos Ju Par;1, e lVlarari iJ:''io.; :tiHrn ~l ~, Ctl· risc(f he nra ip r, a :;s iai c oriH> da.
enlriula do Hio das Ainazon ús até ' á V dl.a do Mac;t jHí.
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· tffi Comm'a.Íldanteg,rdi>s P(i)vtós. ~ fJÜe for ·preciso ai.r.ipar.;·'em 0S quaes pra~
":tjqarár tydast as <,l:eçé>b$1tle -oirv.i,lidade prtopría ·da Política: lVJ ilit.ar, levit'aó.- :do /.,q'tlan·~o~' fofipoi3SÍ-vie'l.fl queri0s Oi sei pu·Jos', 'e1· mais Guarriiçào das · suas
· 'Bni ba,~ca:çõ:és ~~e cõnd~Uz·ªo.<- de .jotitre. tnodó; .que não séja<o1 f>1'0prio ·-paral
conciliar a boa ordem, e o fim a que se destina est';t l (~u.íil"lll ·issào. ::: · li.,..;~
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~E't(:O - ~RINCIPE . REGENTE .Fa(to

S1lber aos · que este

,. ,,

...

Alvar~- coni

·

lfdrc~ i-de Lei v1rem: Que tendo:...Me representado a ;:Jtmta <Ja All;mi ·n'i.'s~ ..
tr11Çã6 da Qompanhia Gernl da AgTicultura das Vinhas 1Jo 'Alio Dourd;'

m'linida com a permissão, que lhe concede 0· Paragr';:lfu :éincoe·n la 'e Utltn ··
d;1 sua lnsti'tuiçi!o, para Me Con,sultar immedi<&Lamente_, o gue se lho
bfrerecer; ~ desejo&a ·de -ma·nifestar o zelo, com que sempre se emj)regoil
~111 promover o beriefici_o dos Meus Fieis Vassallos, estabelt·cidos mis .Pro:
'Vih~ía}l ·do Norte,-· que h:rvendn ·na ·Corte, e Ciuade· de ·Lisnoa ·m uitas
A8ademias, aonde a Mocidade póde adquirir Con~ecimentu de toil:.1s , _
asl Scit!ncias; e ql}e depois de ' perfeitamente instJ"uiúos, :l\-1e p0dem di_g:na_J~enle servir, e ser empreg~dos, conforme os Cr'edit~s, que tenhà~
'ádquuidn, ·como por expenencw· se tem mostrado;- achando-se no Meu
'Real Serviço Pessoas, que· merecem a Minha Real Conside:raçiio~ e o
ttlbbê~ito público; tendo sido a sua educação principiada, e 1dt-il.oaua
nas ;n'esmas Academias; devenL!o-se estes notori?S progressos aos babeis
Pr'óf~ss01:es, a que1n sé- con'fiou a Regencia das Cadeiras das difl'erentes
\•
Sciencias, e á escrupulosa seleção de Livros, que se lhes ac.loplou_. <?
lcujf~S Aulhores gozão na 'Europa· a ~ me'lhvr reputac;~o :" Seria· muito· con~
%rme aos Meus Patern-aes sentime-ntos Permiuir, . e Otdenar, que ná
'Cid,~~de do ·Porto se ·erigissem A-ulas - cle Mathemat.ica, de \ €omm'erciÓ·,
'das Lingoas Jngleza; e Francha·, ·a-ssim como já se achàvão creá'das nh .
'·(Ié ·~Na.utica, e· Dezenho; e CJUe do Tes·ult'ado deli Íts e'í";~· bem~ evid-enter à
1
ÜtiÍ'id'iiJe, que se tinh·a seguido ·á\' Artes, e- Officids; princip'almente a ·
~m:veg,aÇào; JYelos Pi'lotes, - que na -sobredita- A·ula 's e ·forndr,. l,, ·,e fJt'léní~}s~ ts'c apf?_rfeiçoarão have~do hu,ma, de Mathematica, onde se pos~ào ·
•·aagüi·t.ir maio'res,-e rmíi.s ·ex(ehsos- ~,Jonh-eei menlos: Que sendo a \Ci_dadedo Porto a do mais consideravel pommercio (depois . da· C;ipib'N;: nid)
hh:v~dn iWd"dch~si~ ?il'ecido _rara as p~·s~O'as, que _se Jestinavão ·a est: ~ I~,ro- ,
fissao, de adquwrem os mcllspen_s-~J ~IS Conhecanentos, elen ent~res, ~
ra a poderem exercer com pe-r-fe1çao; e vaAlagem do Estado\: E. que havendo mui las' Obras escritas, da indispensavel 1nstru ~;:'io, ·os iuiom·{s
lrygl~z,_ e., ~ra~cez,,~ a _ n•_a~~r ~avegaç:~o- que fi1z~m o~ \N avios d?- 'Por~'Q
:ôaquel1a C1~ade (a ex_cepçno . do ~ ~~zd) se destJn~\ · pab· os l?a1zes , d'o
·i Norl~, ~ frerl'~enten-rente par:~ o B'l li~I~d, ' nos quaes he: · rr~crso- ~nlendEl'C:

ra· '

Lilhg·tJ'as ·'V1vas; J')ê'lo'~ ~ll1enos 1ls duas ''referí'd'às~Jt pltécfsai1tlo~•ta· I~J- ~l!í·êm~ <~S.
Ocirnhfer:ê-im'ltes 1désre auxilio·,. .'pai'a nú~·!hót '.faze-1iem 1à é~l'ái''. Correspontlúi;,.
c·ci~ ~~1e~éà_ n' fi1 / não- h~ventlo l'até· l~ oje -' r~a- ~ila ~~~idadé Es.L ~·béh~ci'nwrttó ··
-algum ·;. •fwnde'· tse .. pos:sno· aprender . ~s réfenda~ LI nguas. R ~ me,r écen·do _h
(M'tnha Rea~ A pprovn:çào ó ·que a :~;obredil a J unta• d ;t' AthniJüs~ raçãt'l <La
·Cornj)a'nhin ·'Geral da" Agricutlll'r~ dà's N~in -J~·as do :AJto DbÜro Me rf'í)J'é:..
Sentou sobr~ fiStés ilhf'lótlanÜss4mos óbjectós, '- lí.ndto :nn.álh~OS 'rioS flH ,t.et:.
na-e~ ~u_idados-;-~qiie ':lV!e Jev·e,rn to~-?:,s o~ Me,il_s Flei·s.- V~.sshllos, para lhe~
subm;mstrar ·:os meJos ' de se· p0de re:rn·' Jnslru1r; e de ~ se babJ!itat·t' ill plennmente, para -serem uteis a si, e . ao Estado ;···:ev.i>t·anclo 'ttos Pais o incom modo, e ' g~andes ' des'pezns;~d'l:fr'\Irl~n-dl'àrelu ~·sl:ni-'s\f1lhôs ~-~r: Corte a procurar conheçimentos scientíficos, e a ~ uelles, a quein :•fkltarem os meios,
fic~rem privados de terem a devida in slrucçilo, que com ella muito apro~
vettarião : ' Hei por >bem Determinar o seguinte.
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I: Que pa Cid;ade du Purtp se erijào Aulas de Malhemalica, de Com·
mer.cio, das Línguas Ingleza, e Franceza, para governo das quaes Mandar.ei formar Estatutos proprios.
.
.~
·.
,
lL ~· Que estas· Aulas se eslabeleção por ora no CoH~gio dos Meninos
Orffios,. e n~s Cas~s, q'ue melhor proporç;1o lenbã.o para este fim.
.
I I L Que se proceda .s,em per.d.a de tempP: á ~~ificjLÇ<'io ·de hnma Casa
no Teneno .do Collegio dos Me ninos Orfàos, pr~p ria para as referidas
Aulas, que se vão erigir, , f:l para a.s duas _já cr~a. da~, para todas ficarem
em hnm só Edificio, facilitando se desta fó.rma o commodo para aquellas Pe~Ssoas, que quizerem frequentar huma Aula depois da outra.
IV. Para a despeza da cunslrucçào deste .Edificio, Determino, quE;
se iwponha, pór tempo de dez annes, hum real em cada qunrti~ho -. de
Vinlw, que .se vender na Cidade-do Porto,- e D.islricto do Privilegio ex ~
clusivo da mesl}laJunta da Administração da Companhia G~r(ll da Agri;: ·
cullura das Vinhas do Alto Douro, nos. mezes .d.e Junh<?, Julho, Ago~~ ,
to Setembro, Outubro, e Novembro; sendo esta Contribuição suave,;·, ·
iemr10raria, e pag-a insens ivelmente» e o beneficio resultante, do Estabe.,'
Jecimerílo das mesmas Aulas perpétu o, e da maior vantagem? e provei-:
.
..
.to para os Habitantes das Províncias do Norte.
V. · Que a Junta da Companhia Geral da Agricultura das Vinhfls do
Alto Duuro . fi.que encarregada da recepção, e cobrança desta novaContribuição, assim corno da constr·ucçào do Edlfjcio, .mandando tirar a · .,
J>Janl.a Jelle, para subir á lVJinha Re.al Presença pela Sec.retaria de .Es-.
lado rios Negocios do Reino.
.
. .
,
.VI. Que em atlenção ao louvavel :?;elo, com que a Junta da Companl,l_ia Geral da Agricultura das Yi.nhas do Allo Dou)rn, supp!Jcou ,a .l\1i.n lia Real A pprov aç<'ío para hum E,sla·b{lleci_rnenlo tão proficuo para ~ lVIo~
cidade das Províncias do Norte, de qu~ vai resuhar tanto beneficio ao~
J\1 ues Fieis Vassallos naturaes dellas: · blei-; por bem cónceder·· á me~ ma
Ju.n!a da Companhia Geral da Agricultura das . Vinhas do Alto Douro .&.. -·.
Jnspecção de todos as referidas Aulas .
.. ... , ·;,
·. ',;;:~·;
.VJf. Que a Junta da Companhia G~r{t-1 si~ A_g ricultum das V,inhr~·~.~·
,do ,Alto Douro f;lç.a ex.pedit· as . Ü[d~n.~, ...quG f.ç.r_em nec~~~&r.iS~..s ~q1 Jodo,~ .
os' casos occorre?tes, pelo s~eu Desen.ll~argaJor_ Juiz Cons~rvâdor ;_:)a.s<!~j[q .;
pe;_ly q~1,e tocar a cons~ru~ç·ao do EJif1,çw, com?. pelo que se otferecer ~aepois de abertas, e frequentadas as ditas Aulas:
. _ .. · ·
V I ll ., . QIJ~ · o~ Ordena_dos dos Lentes, Substitutos; e.. n1áis ' Pessoas
empregadas em as novas A'Jias, 's ejão sali~feitos por onde o sãq. atualm~nle os de Nautica, e de D esenho.
. .
Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente
_dp Meu Beal Erario; l~eg-edor da Ga$a da Supplicação; Conselho~ da
Minha Heal F:lze,n Ja, do ULt1·amar, e, do .Aim,iran,tado.; Junta da . Dtrec~ .
to_ría Geral dos Estudos, e Escólas. dç. Rei.no;, Ju~*~> da Administra,ç~o.
.(l~ , C.~>mpanbia Geral da .Agricultura das Vmbá~ .d ó Alto Douro; G,ov~r,, .
nador da Relação, e Casa do Porto, ou··quem seu lugar servir; e a ·t_o;-1 ' ·;
.dt.J S, o.s Tribunaes, Desembargad~res, , Corre~edo teJl , Provedor~s, . Jl!ii '
z·es, J ~~stiças, e mais Pessoas, a~. 9uem 'o c.o.nJiecHqeplo desle Alvará , p~Ç~,
t~ncer, . f!.U.e , O vu,;l1pJàO, gu_arqer_n,, ~ f~ç~O: _Çu~ripi)r, e g'~ardar, COIJ,l~
nelle s~ Contém .sem . dúvidílll 0.1) embargo • àJg~l\1 · ; ' não o.bst<i.nles qfJa~!il:-, I
qu~r _Leis, _Di~A.osiç~~s, ou O.rden.s, _é m,,contrar!o, ,que , toda~. Derogo pa7 ,
ra.es.te ._~;>Jfel ~o sóm~nle., '.ficqn;~o,, nha~ em 1seu v1gor-; ~ - valera com~.,Q.ff~: . , .
ta passada, p~lí!-,Çl~ar .ç~llí:l:~j€l.? ·P~l-7-t~"q_ue, pc>t; el!a .não passe, ,e o seu eff~•:l~~
fH!J.~ ~~ dl_.ll:a•:.m-tu .s .d,,e ht,~.,t,n:. 9.~ ..m ,91t~~ . apno~, ,,se~l .rrn:b~~r,go .d,as ,9rdr~; ) ''·
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Jià.~ões, que o com:tmrio ~l~tem1inão. p:a,do no. Paiae~.a ~e Que·luz em 9
de Fe~erei. ro de 1802. ===Com ~ Ass:1gnatU'ra ào Pnn.c·npe R~egeGJte, e
a do Ministrá.
· ·· ·' · · · ··
·
·,'
. .:.
· R-egiiit. •ríà -Hecret. de ·:Est, doi. J.V~goc. lo · Remo;· no -'·~
L1·v. 9." das Cartas, Alv:, · e : l-~at.entes ajol. 1'18 ·''~

· e irnpressà :iia 'impressão Regia.
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~·e~t~~ 1\_'!e)res~:hlf!~ qu~ Aii. AJfdhd~ga: d~ ,cr~áde do 'Por.lo,

se eobrão

IJ'Ife·llos 'Cólh iJ.'reguJar_Ida~e; ·: <'>â St:lJa p?rque a Setle do~ tempos
•Sià r.:~'~ 1trtr9ti·t:t~ií.io, ' ot1 _
s.eja 'po'f que o seu proprio Regimento a authoriz'a :
'!Reí',t.po~t 'bénf/qtre n(-dita ~l'faridega se observe inteiramenl o ql'.l·e se
·l à~lfu ~ (Jispàsto p<tl'â a arr~cadação ·dos direitos rla Alfaridl'!ga d_e Lisboa;
-ec ' iri'·uito particularmente Ordeno que os generos, _qüé dos · Portos do Rei_no de Hespan~a en~rntern ·pela Foz, p;\g-uem o m'esmo que pagão os ge" jí~tos-' que ' v'Únl( üos ' Porlos das oulras Naçõe~ detogando nesta rarte o
.. -, 1t~gímento de dois de Junho-de mil set.eceutó's e_ t'res,. Item quarto Capitulo . oitenta e nove; que estabelece h uma ·oc.hosa ddfeten·ça em con·triltio: E para que tenha effeito a sobredita iguatdade de Direitos, Sou
·servido, gue a siza q~•e a CamMa da dita Cidade cvslunia cobrar de qtlâ., tt<f por Únto,·· se réâuza 1·a ·dez po_r cento, 's endo p<:>rém este acresci mo
. ::~ttn• hene·fi ffi'o·· da Mi'nha Heal Fázenda, e ficando entendido~ que por esta Mi[}h,l Heal..Disposiçiio nephum novo Direito dou á Camara, ficando
· ~ . f<\V-or"'d_a Cotôii suhs'ist~nte , o Direito ' que lhe possa assistir eont~a . .o
·_;ii'sp;,:. ~)j_~~ti~:::(da Cam~ra dedúz,id~ 'do Alva_fá_de .ví.nle~ e seis 1d.e Novembro' dé ttuf• ·s etecentos setenta e quatro, ·CUJO ' effe1lo nao he M 1nha Real
;,·Jp"~e'!ç~o -~- ~;etb?a~ pe!o presente; Decreto: ~ Conselho
F~-2enda1~. o
~~etr~~'- ~·ssi~i\~?tendl'c.l'o: ~-_ f?~a exee~t<~r, sem embargo de quaesqu\r ~;;-i~s,
lt oif'' éhsposJÇOes,
em contrano, exne,d mdo as Ordens que forem n'ecessa1
rifiS,. ,Pala.cío de ,Quelqz e~n ,11 de Jllevereiro de Hl03. Com a Rub~:'M. do
1
': r·r-inêi,é~·
I" · '
' •
I~
I
\
'.
· ·
· ·
·
· lmJn-esso na Typografia Silvianà'.
.( J. ::>) fi ' 1 "
rj·
'' ~"l:f'gu' n·s·
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Ü Pf\INC\~K.E~J~E~. EN.T,,~ Nosso .Sen~or ~~~ Servido, . q~e ~tp_ ' bá~d1\

. ~u.~a _qasDJ~J~oes ~~- ~r.J~~Qé~ ~l Re; al dfl lVIan~ha; a s~per, n~~ Pnm~·lra
~- ~egQnd~ haJa daqu1.: ~~ dl_<:l!lte ~um ,CoropbeJro, e hum Es~. wga:~J~~~~o;

e que caüa hu:m destes Art_1 fices lenba o soldo de cento ~ (jez. r~ts ~ p.or

q,e

· .~ia~ - e , o. c?~p,etente ~ -~n~itll_~nlo
P:io e ~ard,at~ento. E cor~r? r.i-a }1\;í..
· me1ra DihS<?-O ·se ach.aq, co~no . aggrega.dos Ôo1s sHnllhantes A rt11ic~~, Se
õutt~o sim' S. A. " R. S erv~~ó~ ·.-<Jue V1~. lpe mande assentàr Praça de e
\t:~~·ctlvos, j·,araqu~ n,.a ' ~o~_fo_ti~-J·q~~,é, .~l.a · s~\;i~e~·lta Real De~~r,t~inaçã,o,~fi
qoem perten_~endo a me~ma Pr1me1ra 1;}1,v1sao. Em quan~o a SegupiJa
. Di vi·sfi.o Ohlená o l\iesri;J"91Se*hor, 'qt~~ Vin,:1 del:,aixo da mes.ma in'te[li~
~epcia mande' às's et)lar 'P+'a,ç·a dç Çoh?-'il:Jej~o , .a "JoaqtJim' ~Qse ' Fern'ân·d:ês
~obre c·nj'a apti·dilo in-fo ..!nou'; p_or 'c$t_a~ S~crp,íâl"i'a ~ d~· E.!ita'do", n~ 99-,1a .: aé
I

·: )~:e~ . d~;_ .:cor~'e~l~!.=l~ ;,_le ·.oo1nd:ê ·~~p~í~_' ?úJp:~ ~~- p;í~~i~ideü~~? ; q,i~~,-~~~.,~ ;:~~d~Bil•
'j~f·-1,·
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: ~~r~~ !erv;i.r ·~a\ di-f :f :Di vAs~o. Dee.s. g_~xrde á ·y.frl~·. P~ç?• em
Fei:rã de 18·03.
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. :.lY.I.p~da - o' fRIN.ClPI!1. R~GENT~ - Nos~o -Sêt:Jhor~:J:q~.u.e r o , l)~~em-bat· ...
garlé~ Sõper·JIQ1endente Geral da I)ecfíná· da ~Cbrte- ~ !-l:e1:no faç.á re~eUa'r
_a todos os C?rregedores das Commarc· á~·. es • Mappa'~ Hil}i)ressos, ' que cot~
<esta ~~se · J.he , rení~'fte'm, para -:que·faz'êndc;>-'oS' e't)éher todos -os tres mez~s.,
. os .rétnettã0 'a~srrrhao 'Era1rio ·-Regio, ::.-camb á >m'esma lSuperintendencia"Ge.. ,~rál~ pa~ra·tcons•tâí' :em amb.as estas Reparri-Çfies ~ssi'tnlt d-a. responsabilid!tde
.·deJ ~11tla hurn.1Jos •_ Miri·i stros Subalternos, •co:n1o:d0 estado do Cofre ·geral
em càda h.umà .âas Mesmas ,Comarcas' : Recoméndàn.do· ao mé!!rno Super..
intenJ_ente l!- r,romptidão, com qee os Corregedores,_ e mais Reparti;ç0e!f "de~ern ' fi•,z'er•' reg_ist'à'r ' na· ~sl~a · SufYérinte'n<léiiõiá' -Geral ·os Conheci ..
~illern· to~ 1do !Efario,· ·
ou Cer.tidãos delles; 'é )sol;>re "q1ue ;· liávendo demora~
mande . logo averiguar a causa, pela suspeita q'ue têm ;(at cas@ he presu ~.
(mtwel.• ·E ·ro!~ue â •Correição ·11e· a parte p·ri.ncipal -do. Officio da Superih·
. ~t~t1denéia Ge'fal ; pl'escriplo no paragrafo oitavo, Ptov•i dencia teréeira das
l.t1st ruécões ele dezGito de 'Üutu hro de mil !-setecénl.os sessenta e dois t '
lJe o Mesmo .SP-nhor• Servido ·mandar t.eca'mmef1ular' esta mesma Correi"' ·'
tt;ão ;.' e ·que fi·ã o se pod~mlo fa~er peSsoal_men'l:e~ rfaça ·aver-iguar nas Co~ ·
IIÍla~cas os A rli_gos ~eguintes.' . '·
·· . · , •· . 1!: . • ! - ' :
1 J
. ' j J.;
Porque •maneira se fazem ·OS La'n çamentos',- e -qual a sua Escritu.. :
ra9ão; se se procede· a elles annuahuente na, fórm·~ da ' Lei, óu se se co·b""~a a· OeC'imal pór méros extractos dos .áni.iges;~ :Se'ín' atteflçã·a ás altera.;
4ões·, ~qrue -terão swcced:i'do nós obj.ectos dos mesmÓs Lançanfenlos; Se nest.
~t~s: se . soneg~õ,~~gur;s Predios ruslic'o s, O~J urb:a1~o's ; rFór,os)· Censos; e.tC.j
ou sé· sa ·om.tlhttao- Pessoas, o~u Corpora~oes obng·a das a mesma· Decuua
por :sei.ts Maneios, Officios, ou Rendimentos. '
· ·· ·
·
·
:'"ll.f.:"' Se ha .f.:ivros Mestres ·de Arruaineliltos ··co·m a numeraÇ-ão dos Pré~
d!os urb1!~os, numerados . p~la Ruas, com declàração' dos q·ue os habi1
Jtão, e das süa's ocC!upações e Officios.
' '
• • ,
,
•
· ··Ill'. A fórma, com ·que se lanç~o os Manifestós, e distrates n.os Li -'
vros cotil,petenles.
·
_ . ·
.
' JV. ·.'S e •aMí'iP d'os• Livros lv,festres se faz'em -os tres ·de ReceHa para
'Préd,ios,' M;aneios, ' e Juros, na: 'f€mnà da ·Lei; e se.na conformidade· do J)a.:·
ragrato primeirõ "t!lo A'lvar:i de onze de Maio de .mil setecentos e seten-.
ta, e das Resolúçàes ·do PririleÍJ'o de Junho~ do mesmo anno, paragrafos
primeiro' e segu'rrd<0; ·se exami:nárão ds'Livros das Notas·, os .'fa.bellié\es
r~rneHem ás Su f5~ri n lendenc·i>ãs a's R ela~t·õés onlenadas nos ·mes 'nos· para'gli'a:fcJs, para se' régulé:lt·em ·ós .Maói~fe'sto·s,, e -não se fraudar a 'Real -F a. · zenUa. ·
,
1 • ·" .
\r. .,.f
·•
r, V: • Se ·na; €abeca da ' Commarea ha hum{~ofre'Geral ·seguro, e fecha-·
doi com' tres cha'ves'; Sê nelJ~ se ..,recoJhem .OS dinheiros p~rlenGe·ntes ao•
-'S~:tbsi· dio ;lVJilithr. Ôfl 'Deci'(ba; Qui1nto; e novós Impostos na fót·rna da Lei ; .
·é se'tos m_estnos· di'nh~iros são iimrmeiJ.iatamente reoaHúdos. ao ·Gofr.e ; ·l(l)gfl
·q úé se rém ~ H~Hil ' das Súpedr:Heníier:lCi'aS ,subalternas. ~ . .
l. ' •. 1
1

e

J

'·
•. ,Y,I,

.~ Q·IM I 1he

Q,.

dinheiro; qu·e1se,: acha: n~ Q6,fr;e. ;n.1s~'éslf)~~ies,~~'!e~n kc'q..t~

~nfl . ~s,;e ,Ç,Jllt;ctlf • p:e-rt~n~.e; -~ a. razàÕ de·. s~·. nã-o ~ ~er r. •'met tido' <.!O . ,E11;:m:j~ ·
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Senas a.berturas doCufré assistem os tredClavicularios, equaes
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sao es.t ~ s.. •'
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Vlll Se ha no mesmo Cofre .Livro .' de erllr'à.~a ::.i.e-J~:ahida com .as clarezas nec~ssarias, .fazen!J.o p;~ra 'tudo ,o refer ido Auto do exame no llJeS1110
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Cufre. .
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·
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Se ha humà escritu..ração ,cla.ra, qu.e indigne as ·Contas dos Su-

perintendentes JYarticulnres com - o Cofre _geral, e a qu~ p Corregedor
deve. ter co.rn
E_rario Hegio; lanç~41ndo·se en1 d,ebito os co~put~s, e . em .
crl')d,l ~o -· o~ . conh eoH~) ~fltR~·!'? o .·· ·.. ' '• .~ Pí ' ''c TI! H··, '> nhwJ. j_.
4 X.r,n ,s~):;) I);y. a~Q _de r~trí:st.o <1~mpetente _flll.Ta) f\~ ~ ,Q)idens,·a"'~~é· se. e~

o

.•

pe~ei'H J I'el<,~i•!·~fiS

..

S ,id)tflS 1 fJvlf~~tas.

l

'·~

,

f

,

~ '\ ~)J~

'(ri

(').-~L·)

S

, ~~ qsJ.L..~úiça:d~ r~!l ;p;~;c>c~tl~-~ãp, ,com o am,o,r , .91\,JjP.<lliP.. ]:w~.flfl1çl.o JlJais
Dêc.i.1:na &Qrt1que ~le Y.i1i0'l l ~a:.!m~'nps~ .e •• m~n·qs aos quer.d~v·Í· ª~ l ~ll ,ÚHJ,iS. ,;
I X.lii i ._i,; S~ l{f(?,r.;;iq;-; ind IJZ'Ípos,, ,, S)} ·bvrnado~., •, !!lll• : n~elllw ljipuJ,os l nqr ::::~lg li m. fl~ .
pes~H·>as Qom ~áv ~Ja~, .at•ue;lr_Xl~, .- o ii ~respei!-os_, ·páv~l i td'io jço·ps,ervw.eém~.- La
.-) (.) · l

tlevi9a f>.l\Qpü,F(tdo,

l}:\!I·.C · ~Ó

p9.de constituir . o j111slo equi.li.bri,o; ·<J..(!s~· mestpos

n'.
.~ . -, _,.olh.~·l ,, .>q ~·
0. '•Hl~d, i.
~e a ~ cbb n <t'nq,a ;se faz , .sem ' vJ~;~I_en q~a ')11,Q at ~ tll:pq ~ de,v. HJP·l P,e1a~.· Ca;
-sas-~d~ ca~a -h~~l'm ; _te.~~ Jo p.reced icJo '.os Ecli ~h ~~ ~ifà ~~rapa; ._Qa. ·Lei-, r,N.~11U:J I!~
P fl!-("IH á;· bti.c a :do 'Cofre. ·, f'
l , 1
·, ,. , s< '·· _, .1~ 1 · ~ ...: 1 : ·t ~ c , 'l 5b
:u
. , XIV. , Se . Q~ Qohru.d'o r,e~ ,lev.ão \\OS Çol,lecla·d !í> ~1f (Í.J'H.ii" s.i 1pH\ÍS Bo ~(}ue o

Lanç:Nífenll..lS,

·.X 111.

•

•.

.. .... '\, , · ,,

. q.ue lhes he 1JYres'c;l:iJo pel~ trahalh~· cla' c.o.@r~~-n ~<~,,~:.eJ.~·~·~ osJ),(rf:é:i<Hi!~J <Je; .J ~ut!11.Ça ' rece;b.en~ os·· dlnllelr~o~-,d ~J11ec_ttmn, e}ex! ra tl·ao: ~- ~! ffiçlp dos, lJlesmp!J
Gt,brarlorel;l ~~~.compeleq_lt?lll~l'}le 1 e ~em le.g,.Ptmar:.n.iJ ~1 eli<~ fio.
1 ' · n :. U
. X V.•t' Se
.mesmos H~,cebedores, e üJliciae~ nq1 acto',9e· se ~exiôrr;J.a
Collecra, . o ~ ~ o d<is pihhoras, e execuções, ~JgtJ e,m ç ,i;r,jtirb ~ ·rrsi-~t~
: 011. lP4ll,rata; ,e ls~ d :IJes q~ \R'*~ !!lelatt\o o::t~.auo são~ o.br;i géf.,clus né;l J"óraua T da .
~e.V;~ u I' ~ f'i.
' n 'I\ \ '1 ! ; · , I ~ I
I '.
..
l. j,_ '• ' (
~. · 1 l '1
.• XVI.,, S.~ ps. Sup~ ~n,,te.ndJ.~nt~s, ,Rec.e bed0r, Escrivã~,·~ OUuQu•ltG•S QQi,.
ci.aes · rel~m , ri,a ~Ua ·111il.9 r <'jl)<iesq~~ ~ r quanlil;lS \r,e.rtenc,en ·~es , , a e ~( f\ í~.IIJ~::i~
~10, OU - ~onSenlem qq~~~ as lenll<'ío
p ~ IO~ (,as, . d ;t;> I~H ~t~~do-:.s_e:l lf~1f(~~!~.
~ ~as ' no le tóliJlO 1C< >Olpe!e·nte; ou se os da,n1aeiJOS se achao .for;a;, 10U: se~ Jar;to
.d_us .Cofres para .~ les tinos cri,ninoso~, e illegitimos . .. ~ ~· ! ·l~
... ?.": .,
•·XVH . . ·~e p ms, e outi'Os C4:>fll lllleltem erros, ou 'pr-~ISlJtue s~us . Offi- ,
.
. : cios. ppr qualquer fórnw~ ·ou maa thl·a qt·le st>ja . , .. 1
t
XV I li. Se . por simulaçào, dülo,: &úbormo., CQI'J,Ioi<il,.....q.u q\'1 ~\ln uN oul_r:,l
,ró.n neir. a , se ~ teúí Cra,uclaJó este Subs·iJio nos Lanl{amen,t(jls,. c hr9t1Ç~as,
ou remessas,. , . .
.
. ,, ·I '11 · · • 1 ' ,. 11
;1
·E sob-ré os referid·o s Artigos ,conhecerá pO.r1Dev.assn Le~ D~núncia .
~v pe,la maneira or d.e nada na R,eal {Otrde tt' <) e ; de~uitp " d~ . F~~e1~1t ~o 1 'd,e mil
se tec,e ntos noventa e nove. g d e )lH.It> q; •e 'se achar dar.:1J.i. €f/ h la q~ . ~1 Í;·nisl a:os ·por e ~sa -~upp e rintendenci a~ Q~ral, t r~ mel tendo par~ p xem pio 'à Cópi~a.. u~\ hum L .anqa.mento inltúro - ~'I( • C)JJ:~Iq,,u~r '$up~rj ar(~·~d ~ÚJ·çia\' ,dp .< ~·r~ n?
proximo passad o, que não ' esteja· 'tmi <'c,,brança; e Copia;.d.o. J,..i·y ro, d~
Co ü t ~ls, !"lf] we ho uv e r na .Ger~·l ~il Goa:m,rca., · pal:fl á, yist .a de tu,do r~r~·'v~f
o gue ac ha r n~ cess ario sy hre to dos os referidos objeclos; remettendo'jun,.,
.·- t-aurerHe>os A ~·tos " de De\'ilss;;~, e Summarit JS•~ in'fua'métndo s~ohroe ·JIJdo ; u.om
. o ..se.w parece·r, pa.rf\. se segt,~ire i'n · os :· prp~~dimento~, , 8ue!., ps Leisrtrequft:r
.r em ; prou~0 }' (\1H,lu logo .o <(tJe, n_ç!)al' n.êq~ss<Jrioi f>àra C(!)rrigir, ~~.s - abt.Jsps, e
S.IJ.S-lr~n/a r. ,tt, Le.i, ' faz~ ndo l C<,Jlllfl<}.l.ive;lb·~dwil )á, rreoati:a~ào, Ja He~J ~6az~ Qr
.J:"t co~n o alivio dos l?óvos .;." e _cl;.l n~11Qipit'IJ.l. 'a1.S:. A~. I} .,1.,d9. que , tüe~,~ac h<y
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· ·'s a ·Couti 1nho .

·
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Regist. a fol . 337 do Liv. 1.~ quê nesta Cmitadoria Geral da Provincia da Estremadúra serve· de Semést'res;
'e ·impresso ·1 w Impressão Reg'ia1
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'f)OM JoXo ·:pd~.·GhAÇA DE ·bi~bs r!;in~!pé Rege'r~· ie ·dePortú~

dla.~uerr'~, e d.\dein Mar, em Afriéa de Guiné ,' e!t :
'FacÓ saber 'a vos Prb'vedut da 'Corrí'arta · dü Cidade do Porto: Que ' ten'-

gal,

e ,9-C!s .:A1gnrv~~s,

1

~d:o~l"!é ~eq·u.eri,dq ;(gl_.l_fi~ J~e_n,d~({os.

do __Su?s:idio

L-it_e rario, ex_r>ond~ . ~Ú1e

;:'\ lV!wha R<ila l He~olu-<'(éH> de _6 de 1\~àlo . de 18Q2, que vos foi pnrllclp~í
'd a él~ _grç>Visàó _de 26
Jur~hó do .di lo ánno, "Jhes parecÍa se1·- eon.ii"ai··hi
às cú'n,d'iÇões corb., que havâo . ahein".a~ado . aquelle contract.o; fraudando"~
0.~ d.ó 'intere:sse; qué Jhes podia 'j)rOVÍl! das denüncÍas qué Se entendi'ã·D
·jh;à"h.ib:ídas ' ne la _m e.n óo.nàua ' P/ov·isão, ~omo sobre os sítios ein <]i) e · podi.ão . d~1r as n1esthas â'e nunêias: E .torh'ando-Me tlldd a ·.ser J'lrese nte éih
·Q?Jiisu!ta do Conselho <;Ja,. .M1nlp Real · fazenda de 22 d<: Dezen; bro d_ci .
-.~~le~pio - ~pro: !' .~i ~ervído d.-::clarar ·r.or M i'nha Real Reso1u<;ão de 30 · do
, )'r,fe~iâ~ ~.~~z: Qué_!iS De~t~i1é'i ,as pro!1ibidas pela _dí.ta PI'ovfs'~? . fo~·~o s~
m~n~e~ ltqnellas, _ que se ong 1 nas~e!n ~o do·Jo e mal 1cm dos Oenunc1a11tes;
~:ye por meiós ' iri"çotnpP;lent.es ' '~njií srds 'r'ír~cu'ra:vào ._.por aquelle m~d;o
augliJentar ·a sua• ambicãó'·com vú<i'me e bp'pt;essào dos. Meus tieis·Vass'a-l1
'Ib~; r)ão, '!_1guelb~s qu~ foss~tn j~'st ~ menté ' dduas perarúe ~s J uiz esj dbfs
p'rGpri,os Territorios ná t ;(5nfor'rnid 'a de dil'i;;et'ih1a Condi·çào dos seus Cod.trac lçs, e respeclivas. ao ' ler.nj~o' delles ' Cuntract<Ülóres, e .assirn tem 's'q-2
·~enle aquella~, co i1w repog·fúwles · :ao$' dictames de <lin:iito: Qu.e final.:
'tp'ente tüdq se levia !igui,dar perante os conipelentes Juizes de cada'Tef,..:
!:i ,tt~rio,sa lvos os meio.sde Ape ll~~à~~, ,. e Ag·g+StvÓ. O que assim ficar.:e~s
entendendo, e cumpme1s. O Pnnc1pe Nosso Serihor o M11nüoupelos 1'\'lltrlislros abaixO' assig·nad0s do Seu Conselho, ··e·do da Sua Real! Fazenâà. '
1
·
José IVJ~uia de Í .<:irà a fez em Lislvcà a g' de' Março de 1809 . .:.._Bel_é hior Felis R~b~l l o a fez escrever. (1) ·· Goiri
Assigrú:itura d~ Bo\s
Conselheitos da Fazenda .
' . .
.·
··
1
·
•
l'~lôs Manusc'ritos ~e· 1T. de lí!lello Freh;e :
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·Q·tier~nJo e'$t~b~l~;cer' h.uni methodci, paf~.:-~ p"ôr e'ln ' hoa i; eguléiridad:~
e

a Arrec~daçã·o das JugaL!as ,dos Vinhos de ·sanU:u·em,
evitar-·, 'por esre
1.uodo os Cl.aocJ.,esti rtos róo bos~ ·e ~X:t r a vi9s; 6om q_ue se esls1o fra"ti dand·c-J
,os rendimen tos da Minh'a RE!il Faze~da: .. s·o\l Servido Ordena/ que ern
.~üan,to Eü não nHii1dar o cqp{r.~_rip, ~;; adfn i nis,~rem as mesmas J~gaâã,s
_por conta da' n1esnJ,a ,R ea l fazVI1d~~, e q11e iia .: sua Arrecac.fac(ão, e · Acl''~ninislraçào s-e çbsed•e . o~seguinlé. · , ·
. ·,
·
,·
·
"> ·J. .: ranto''que 'find.ar-e'n{ as ... V~ndin1as no Terrúo daquella Vílla, e1 ré:~ ~ ·~·!' · . ~ f.,· _·· ,' ~:r~- ~~ ~~- ~-·: ~---..,.--~---~--' (1 )· Vid . a P'rôv. de 'l deAbúl'deste ·an'no :" ··
~.. ~_,.,,.._, .• , _, ..,,,.. , 'lJr.... ,
;;

•.
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colhidos os vinhos nas Adegas 1 passará logo o Almoxr.rife ,clns Jngada,s
com assistencia do Escr iv:1o decnda hnm dosrespectivus Harnos, e lambem acumpanbadu de l.1um Adwinistr:Hior Geral, que Eu Fot· · ,-.:ervido nome:l.r · para a bt ía :-~dministrat;ào clas IIWSillaS Jngada'r; , em quem con~
corrlio ns qual1dadt'S Je intelli~·encia naqt~t, lle negvcio, e de nutç.ri;1 pro-_
bidad e , a t:-.~ze•· !Jum rig-oroso Varejo em todns as AJ~'gas, proc t• dendo .
(j!i[lll do o julga r 11\~C l~SS/11'1 0 ,
m e didas dos Toneis, na fórma, e modo,
<JUe Tenho mandado prütie:11· pela Administra<(:io das S1~te Casas, e fazendo exigir a cada lltllll dos Lavradores, uu de seus F\.'.itores, quando
n:'io assistão nat[nel!e siti·o, lll1111a Jeelara<;ão em p:qwl, · e!<pedtlcando o
Viniw., <]Ue tivedío, e S·Ít.uc_: ilo da.s Vinhas, de que llu~ proveio, ct.·mo
tambem .se fur· al4·um comprado, de quP.m; parn pelo dito Varr~jo, e Mat:~il'csto .fazer o E.scr'1 vào o Lan<; aruento em hum Livro, que annuall!lt'nle para isso ·se fM:l p;!ra cada Hanlo, sahiodo ;Í margem ep1 hutl!a co]umna a quantia 't otal do Vinho manifestado, e em oulra a parte. que
'Vem á Jugatla: e ·no casn. que na declaraç;'io do Lavrador haja dólo t',lll
occt~ltar a·lg11m Vinho ao Varejo: poderá proct>det· o Juiz AlnJ·<,xarife cu'ntra os Tran.sg 're.ssorl'S, e .ninda acJmittindo Denúncias, na nwsma cutJfor:
·midade, que se acha Jisposto a respeíto da Collecta do ~ubsidio Literario, e 1uai~ Begimentos da Fazenda no qqe for applicavel.
.
11. Que Jas pon;ões, qtw r.~aquella conf~,.rn.idade pertenct>rem á Ju.g.:nla, se extralm;Í du Livro do LarH;ament.o pelo Escrivãod~) Bamo huma compelen!e Folha com os nomes dos devedorfs, e. qu;~ntias resr,ectivas, assilll em !J.11ma columrfa o Vinho, que devem á Jugnda, C<•t~ o
em oulr~
sua l'educção a dinheiro !lo que perlt>nee a cada hum dos Lavradores, fjlle de p ois de se r conf'erid_a , . e :ISSÍ~Bada pelo A lu)tJXarife,
se enf.n:'gar ao Admini-strador GPral par·a com o dito Escrivão fazere111 ••rrecadaç:'io, que nunca puded prineiptal' o seu recebinwnto a\nl.es du pri ~
meiro ue Fevere iro do anrw seguinte da colheita, em beneficio, ê1ue Sou
Servido C.!Jnceder aos Layradores , para poderem a esse - tempo ,tPrt·m já
recebido algu·m pro~ueto dos seus Vinhu:s, com cowlição purém~ . que
fillta tio pr·ompto pagamento ser:i p Devedor hreme:ssivelmente og<' pénhurmlo, em h11ma pur<_;i.'ío de VI.n llO suiTic1en~e para o pagamenl ~ ' e na
sua falta .pelo t1>J' yí. . consunHnld p, ou ver:dlllo, nas va?t,lha~, ou , qualquer outra mobilia, gue se repute mais competente, pa~a CJUe . I<HJio,
c.p1e for julgada: a r ~ n'h(,ra por Senlt'nça, se r~roced .r na Arremat:., çilo
breve, e summ;u·iam<>nte, sem st~rem aJmittiJus E11barg s, que llão
sejào o de ter'elll j:i sal1s!e ito, mostnn1do reciho do pagamento.
Jl(. O valor, que ::\ou Servtdo f st;rbelecer 110 pre ço do Vinhq em mosto, para o pagame n to; · do que montar a J uga1!a a ·c ada h4m 1.lps C(Jlle1
clauus, seni u wedio do que for e\>lahe-lecid·u na Cat:nara da 'vil! a de Santa rem, Qtwrendo nesta parte tandH~m por efl'eitos da. .Minha ~ H~al Piedatle fitvorel'er os mesmos Lavradpres, e esperar que esta le·moranç:• lhes
sir_va de eslimt~lo a nà.o se suhtrall.ire.m , a. criminosos exiJ';~v'il.Js: E~ p;.1ra
evrlar álgilnl dolo, que sobre o arbitramento do preço do Vr~hQ f'll1 '111(lSto pus~Sa haver: Ordi70C) . outí·o sim, que a Camara da Vi lia de Sanlarem,
st·~ja l,brigada no dia , qne destinarrem pàra a regulaçiio di•CJilelles JÍre ti s,
a convocar o Admini~trador G e rn 'I, · l}Ue for das ruesmas Jugadas para.
assistir :lrp~elia So·ssi'ío, e poder ·rr cprerer, aJ'vertir, e allegar tudo q11e
en tender ser necessarío <tquPlle re·s p·eito. __ pata .que se ni'io faça hum al'bitraulPnto doloso., .prPjudicia1 :i M1nha Heal Fazeiida, e ainJa -- mesniO a.
tantas Parles, <_JHe pur ou·t ros respeitos tem nelle interesse; e quando
o mesmo Administrador Geral entenda) que sem embargo das suas ra-
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z()es~ rlãO .COliiCOr.Ua.r~0 IN .ÍU$LO ~P.J>~ÇP, <J~v~r4 9a-r Cont~ _119 Çop~~JhQ d.a
Fazenda, para mandai' fazet· as av(;!rigld.a,çpqs~ ~ rliligençl!ls ,t;Jec~s~ari~~,
e mandar procede1· a Camam <~ n;guladdade do pr~ço, que. de·v~ra estabelecer. - .
,
.
IV. As Porções," que na re!atndâ conformidade o Administrador Gernl com assist.encia do Escrivão do Ramo for recebendo dos Lavradores,
se irão na Fulha averbando çum .a r:w.til ~ pagamento, que será assignada com os appellidos do Escrivão, .. e Administrador, e na mesma conformidade darão ao Pagador huma cautéJa assignada por nmbos, decJar.a ndo ,por letra, e ;1lgarj.smo -~ qu<\ntia reçei)~a, frlra que depoi~ sendo
ne,oes;sarri~ pp-r c,<))ljlsa d~ alguma d,úyi,p;t,,. ,se vo.Jer co9f~rir ,cqm a .ruesmS!F.olb:a. E .~edo ·o , re!:~9ir;n€nltQ1, 1 q.v~ ,n~sla cop(or.lui_diiçle !'~ · 1fi.zer, ,·s~ , e~p·1J;egad, ao m13nos I);O · .fiiP de _c.àd1) .s~ rl}an(;l, ~o Al,~n9x.a,rife da~ ,,J~ga~h~~,
sc,mdo-lne;peJo ,S-?M ·Es<;riyi'io, ca.rr~g-a.d .o em I}eçejt<J, lle qufi) se e;x~rílhi
~:.( cp-nh~c:i.r.~J~n~{Í ,«?-H) iÇI,rm», pa,ra ,d~s.t;~l'~ll ~P: Adm_iní~tra9or: Be1n e.~~ teodiJ,q,, qu~ .ai,lílçla q,u.e s.~ tenhíl ,fe ~~Q . ·~'Jl .ruro,~ Sy,man~ <t;~t,ran ,ç~s d~
di•tl\:lre·nLe$ Ha·mo~, ou B eceita~ ~eri(o seJpilr·ldasD,do que p.erle,Qcer á çada hum de).les, par4 se fazet· d.isljtJcla !iq.qi,daf(âQ cio recebimento de ca·
da h~l·l~·w das F~.Jiba.s, <I,S qu.St.~S · a~S.Íl.P cor~w se.r.vem para liquid"~· .fl con.lf\ ,d~ A<JI~lird~tr;aJ}.J r pil(ra o Alowxal ife~ serve tambym desl~ rar.a:. a.s ,gpl;'l
pe~$ ·da:r 11.0 ·l·n eu H~;d ,E,rado, pa1~::l onP,~ ·de v~ req1~eHer com ,a su~ ·Pon ·
,f a l\SSÍ m os Li v,ros do LaQçarnento, C0l·Í::f1> as Folhas ~la sua oqb.rqn,ça'
tfHltl'a s~ ~11,QSll'.ar se hoQv.e a devída.Tegutal·idflde .I)OS m.esmos L~H)Çjlmf(ll•
·lOS, ~ sua . At~re(i:adaçã.o.
·
1
~ . · Terá P·.I.U.esmo Ad.min1stl';ldQr Gera.!, e ~odos o,s ma~s Officiaes
<tias m,e smas J ugadas tofrla o p!Jidado 'em -;averi.gnãu~m, ~ ~:1\flnlirHlr_em s~
.algum Lav·rador vencl,e mos.lo parar fóra dos ,Ramos, transporlandp-o lo~o ,a·n~e~> ·do Varejo, sem que pr.in,Je,ir<>menl!'l p VE)nh.:ji 111an j fe~tar, e d~le
.ú1:r _a€> Escrivão do Hunio, ~ ~ A.drni n i~.ll~ad9~· Ge;ral, porque ql!li)O\l<? ~SS.irp
.ac,Q nleça,, se prüce,de~á qont:1·a 9 TraQs_gr~ssor, , com as penas est·a,l;>elelcidas !pelas Leis Fiscaes, coul.ra os qu~ fazem E~,travios, em fraude çlos
J"1eus Heaes D ireitqs _; pois quando algum L~vrftdor queira vender Vi("
.Jil,[~ill, ,que .s e ' hi~J~t de ·trans,port,ar pa.ra -fórp d~ .::ma Adega · ant~s ,do , cor~
IP,ell;:ln.le \"arejo; o deverá pri;meiro 'ir d.el.~·lar . ao Escrfvão .do Rarpo, ~
-Administrador Gera.! para este Jançat· no Livro do .Manifesto a çompe·
.tente quantia; em cargo ao Lé~':(rador vendqdQr.
·
Vl. . 'Se·rHlo o Ram.o de .S. Sibr~ó , hot;na p_at:te _das me.s mas Jogadas, e
) ~ue pe!(~ ai10Lívo de lel' estado pm ~l.gl)m tempo, na AQ.,mjnistr.ação , ,.de
-D.onatario dep_ois da SIJa Incorporação na Coroa, sempre se ·tem cnnserv.ad0 com .Jislihta A rrecaç.lação,, e fa-ze h_d.o,se, as spas arr~m.atações separadas das mais Jugadas dos Vinhos: Sou Servido Determinar., que e!~
lese .un{\ à esta Adníini-~tr;IJ:<àO ,Gf!ral ·9.a,s Jqg·adJl_s,; porém ' que o seu
Lançamento, e Folha seja sempre . il'}t~ir-aijJente s~p·arada como de hum
distincto Ramo, sem mais )nnovaÇão ·alguma, para no Real Et·ario se
poder fcuer liquidação dos Filhos da Folha, que só li verem Direito ás outras partes da Jugada, sem prejuízo da Mi,nha Real Fazenda: E visto;
que este Ramo se ach;,t arrematado ' para principiar no corrente anno;
Hei .pot· bem, que sómente depois de findo o ten1po da presente arrem,.a_ta.ç ão -tenha eff.eito :a re.spl>i~o d-o mesmo Ramo, o q~e por.e.s le D(:'lcreto
.fica determinadq . .O .Oonselho da F&zenda o tenl;la assim ~ e~tendi.do, ,e
,f:1ça el{ccut.ar, ·sem emba.r_go de .qu:a~snner .J--eis, 'Reg·imentos, Res.ol.~J
ções, ou .Orden,s .em -contrario, a esla. Minha. Real Determiu:aç.ão <que
.tudas Hei J)Or ,t.!erogadas no que .a el!as fot ém opposlas, fion.ndo tudo .o
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~1;:~-i s- em seu vigor . .S~ Iv ate rra . de Mag·0s
Gom _a R~Jbríca d9 -Princ1pe [le.gerite.
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;Em 18 de Março de 1803 Tendo-se apresentado neste C?nselho 'sue'::
cessivas representações dos Officiaes da Brigada Real da Marinha a tes.~
peito de antjguidade, pert.endendo huns preferir a outros, principalmen~
te aquelles, que sendo Cadetes e Porta-Bandeiras no Exerci to, é 51iat.t.
gentos, e Furrieis, forão pr~rnovidos a Segundos Tenentes ~rn Decre.:.
tos das rner>mas datas: E querendo este Conselho terminar as questões'
que continuadarnente ,e ntre si elles suscitão: fundando-se o mesmo ConJ.
selho no que se acha em pr<\tÍca Il.? Corpo da Marinha Rea} respecFvf'
nos Guardas-Marin.has, e Sargento~ de Mar e Guerra promovidos, ~
igualmente conformando-se com o pàrecer do Chef~ de Divisão Boclrigo
l)into Gueàes lnspector, e Commandan'te da pí'irneira e segunda D1v.í. são da Rea l Brigatla da Marinha: Deliberou em Sessão da data deste:_,
qü.e es Oiliciaes de Patente despachados em iguaes promoções, tendó
. sabido dos Postos de_Sargento, e Furrieis no concurso de outros, qüe
ti·vessem no Exercito praças de Cadetes, ou Porta-Bnndeiras; devem pre ...
ferh· os- ditos Sargentos e Furrieis na antiguidade: E ig'ualmente quacs ·
Sa1·gentos, e Furrieis devem con~ar a antiguidade das datas dos seus
Numeramentos. Antenio Pires A~vares de Miranda o esereveo-e1n vinte e- seis <,lias do dito mez e arrno em consequ.encia da repre's enta<tão clo
Inspector Com mandante da Brigacl'a da data de hoje, que dirigio ao Con~
sejho, se fez o seguinte Assento==Que os Fur_rieis, quando 'forem promovidos a Officiaes no concurso dos Porta-Bandeiras, e Cahletes d~
Exerci to, devem preferir áqlilelles., assim com? os Sarg:éntos. :é~ que. n\)
'concurso de Sargentos de Mar e ,G uerra com os da Bngada dev'ç- rn -~n -·
tre $Í contar a anti-g uidade tamh1.~m das datas das suas Womeaç~€ s, o,u
Provimentos: Outro sim que sempre se fique cousiderando\ que o Porta-Ba-ndeira do Exercito he Superior ao Cadete, ainda i ~ ferio t aos Sargen'tos e Furriei s; o que se não deve entender coin Ós ' ~ orta_- ;andeiras ~-a
Brigada Réal da Mar-inha, pois que são c'onsiderados ~ omo (S) fliciaes de
Patent-e, ainda que a não tenhà p. =Antonio P,ires, Alyares tle Mirat;tda o escreveo. Com qualro Rubr\cas dos Conselheiros do 1~lo- irantado.

JYrt Secretan:a

'

da Inspecçâo ·da Brigad~ lf. daV,Jfa..
rinha Ma$SO ~- Jy." 245 .
· _
..
.
0

I

Sendo- Me presente em Con-sulta qa Real Jun-ta do -Commel'eio a escandalosa relaxação, com qu-e --a bordo das Embarca-éões Mercarúes' se
-~~stumão omittir os Sag rados ·Pre.e eitos da 'Igreja, udndo a i,sso éaus~ a
~~ndolenc!a, e falta de z_eJo dos Ca~1el l àes; ?ujo importante lV1 inisterio. he_
pela mawr parle exercido .por _Sac;erdo~es Jgnoranles, e que não tem ou-
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Iras visfns' mais que .. o inf.et;esse. dn.s Soldadas, e lucro de al.cr uma clan a~ prevarica:..
<)i o dos co~ tume_$, e a offensa da Helig·'ii1o, C]Ue se ·d ev e respeitar: Querendo e!n npterta de , lanta ponderação dar as Providencias pro prias U é\~
Pjas, e Paternaes ) ntenções, com que em todo o tempo Procuro promover a felicidade Espiritu;;1l, ' e Temporal dos Meus Fieis Vassallos:.
Hei por bem cotnmettet á jurisdicção do ÇnpeJlãg; Mó.r da lVlinha Armàila [{eal a qualificação~ e approvação dos Sujeitos, que se destinare m
para Capellães da Mari'nha IVJercante, devendo o mesmo Capellão Mór
estabelec_er, segundo as RE!gras Canonicas, hum methouo facil, expedüo, e u.nif0rme, pelo qual se · habilitem perante elle os referidos Candi(iat.Qs, que. seri'(o obrigados. a, oqmparecer na Real Junta de> Commerr
éi,o cdm 11urr.Cf;.itulo â.u,thentico da sua legitimação, para poderem 's er
matriculados _ nas Embarcações, em que devem servir. E porque não
pfl rmitle a indefectível Justiça, que sempre administro, negar o recars.o .d e qualquer oppressão possível! Sou Servido outro sim, que no caso
,(]ue algun1 Jos mes!nos Pertendentes se consiuere agg·ravado pelo sobr~ .,.
dito Capellão Mór;_ elle possa recorrer ao mencionado Tribunal, para
que este ou lhe defira conw for jus,to, sendo em ma terias da sua com-.
petencia, ou Me consulte o que .parecer, tratando-se de objecto, que
exija a Minha Real, e immediata Resolução. A mesma Real Junta , do
Çommercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus
Domin.ios o tenha assim · entendido, e execute, Palacio de Queluz eu~
26 de Marf~O d~ 1803. =Com a Rubríca do Príncipe Regente.
- l'i'•,t
destina Negociaçi'io; seg uindo -se de abusos tão intoleraveis

JrrnpTesso na lmpTessáo Rerf?:a,

.Eu
O PR 1NCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará · de
Regimento virem: Que em Consulta do Conselho Ultramarino Me foí

presente, que havendo Eu .Mandado restabelecer o Lugar de Ouvidor
·da Cidade do Nome de Deos de Macáo na China, Nomeando para elle
-NJinistro Togado, por ·DE!êreto de vinte de Fevert!iro· de mil seleceHtos
oitenta e cinco; como tem sido os mais, que lhe succedê rão, e deve,_
·r ão ser de futuro os que successivamenW se houverem de nomear, não
só para melhor, e mais prompta Administração da Justiça aos Meus
·F ieis Vassallos residentes naquella importante Cdlonia, como para maior
- ~ecóro de lla, e maior gravidade na deliberação de- Assumptos Eco~d
.lll icos, e Poli licos, que segundo ··a s ·Minhas Reaes Ordens . se tratão, ··e
decidem no Senado da Camara 1 da mesma Cidade : E constando na • dita Consulta, ·e em Officio do Governador e Capitão Gener-al, que foi
India, Francisco da Cunha e Meriezes, ser muito antiquado, e irripro.prlo aos tempos presentes o Regimento dado ;\quella Ouvidoria '· em
de:&esei's de 'Fev'e reiro de mil quilílhentos oi teJJt<i e se te;· e ·cohfó·r mando'Me com o Parecer· da dita Consultá: Houve por bem em Resolação della tle dezesete de Marc(j de mil oitocentos e dois Ordenar, que se fi' zesse novo Regiment.o, '. que sirva de R~g ra legal, unica; e invariave.l
·para o futuro, comprehensi~o· da Jurisdic ção ·' Ordenado, . A lçada, e
Er~ofumentos do dito Lugá~, pe )a:. man~i·ra, é fórma seguinte. - ·· :
I. Que o Ouvidot de .Macáo seja taíhb:em Provedor, e Contaddt-- Jü-1-z

·ua
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Administrador_ Ja AJifarHlega daqnella ~ida'd:e ·, :Joií' dns Otfãos., c&mó
.fui ordenado pelu <fapitão ' Gencr)J':~l d~i f~diei,- para o Se:o,ad~ d<~ CàH1à.ra·,
em Carta de··vi 'n le e tr~s cile Abnl de nfll; se lé.centvs'oltent.a e ~er.e., cua..
fiTmad·a de Or.denl Mirrma de dote e! ®i'tb ' clte ·}reven\iro Je l'llil selecen-- ·
tos oitenta· e nove'. Exectltbr. da ' Real Fazen<h d:\t m:e'sfMi Gic.fawe; pôr
Carla· do mesll!O Governo dé €Pfl!CD ~le M<~i·l!) 'U(;l m-il seWceFJlfos oitenta ü
oito, que Hei 'por ·be1'l.'l' Contir1na·r; • e>'1fi ~í"Á · de A·J~aUàl 9uzer.1tos ·rwil í'éis
nos• Bens móveis; e. cerlto e 'eiPJc'oetlfrà '·rnii;•téis F~~s ~i·e l raiz; e tdez ' mil
réis nas• P'e:nas; e levará' 1 as Assig;!ílal·ulífll~ ;" e E:rl1o'.I Óm·e1 n~os, 1qo.e. eslàQ
c·o.ncedi,dos aos Ouvi·do.réstfde Comaré · ·Q!;e Mi1ras Oera~s no·§. V·Jt ·•Jo
Al.vará cle dez d~ Oml~lmro·· de rnil. 'seteOlehtos cinooêQI& ~ e.. q•t:!Íilt'l'o; e co.:.
me Juiz dos. O.rfãos, é que Iw declatadó- no <J~ ltJ!t.rcle"Jie. ;·
·' ·
.· . 1I. Conhecer~ por Aeção Nova d~ todàs as CCausàs · G~v•ei ,, ' dt:! •qtle
po•dem conhece~·· os ~or'regedores1 das {;om.ar.cas ; · St)~tH1dó a Lei cl~ I~ei~
110, s•e nteóciando ·a final, · e exeéutando, ás suas Se-nJte:t:lças hü's 8<fso·s ,
qu·e· ~ouberem enif silira: AI(Çadla; e nos ou~ros·, . que e~çedei· e111'Y delta, da~
.fá A pp€llaçilo ·rara a Relaç:Yô 'uo Estatlo t 13; ' co-fiéedr.m:f A ggrav·os dg
hls~ru.~1k ntos das Sentelll·ç·a s ir'J ·tel'l!oôíH(Jrlas[; ·09' cóll,o for Diretto ;· c·onrde"c!ara<,~l1> 'pol-ém, qule nas Ac!'(Õ:es- pesSdites ' l~avenJo Condcinwatçào ·de f}'jl.;nheiro, oú · Restit~1ic~ã!o <oFé· m0veis, &e e ~eG,.utarào as fSéntenças, rosto
q t:Ie üdlas ~e tenha a:ppellado, na 1amnt ·da Ordenn~fi.o Li v. Jl L T'it.ulo
34. §. 6fla1, ~· ue .IM•an{IO· se gHa rdé nas ditas· Appdla•ttÕ(;Jis,- •a inda que só, me-nte trata dos Aggi!avds Otd'i narios·, ' ó que ·com tt~:~lQJ'Ü' se praticará-,
· não exceder:Jldo as t.Ülás •JU:ções.i e ' ~aloí' de móve~s da ·qunnU ia de se•iscentos mil réis, e não possuindo os Conde~nados Bens de raiz desembaraçàdos, a.u não daFJ.do Fialnça idonea, bastante á dita Condemna·
çno. Mas . nas Causas sommarias, ern que se procede por Escritura pública, ou particular, ou por Credi~os reconhecidos, Letras de Cambio,
e Risços, ou Seguros, e seus Prot~stos-,-comprehendidos na Lei do Rt~i
no, se executarào as ditas :Sentenças, sem embargo da A ppelln~ão: Puré.rn nas ·~ausas das Dividas .l\1~rpa~tí~, e Vencimentos de .L~. trns, ·e
Rrsu.o , AJustes de CatiJlas, ~Lt<'pnd .áçdes de Io~ereS.ses, Carnbws~ e He. é.a mbiõs, que · Üeí:plelil.temen'le occpne m: na rli'ta , Cida-de, prbce erá a
Louvação perante si• com Arbitras jurmnentados,, na, -f6Hu.a do As~e'lílto
de dez.e-set~. de Ür'l~ubro de mil sey'ecerr.tbs oitenta e hum\ conlhmado,
·· e_ 3Ji>'JHovad0 por M1m e_m Or~l~m ~e. guJnze d.e Mar<zo \rde m I sete·oelll ~O's
oHerlta e. três: formando es ditos ~: rbltros .se1~1.w~ htJt ·a C? :ta volan~e,,
par.a JilTaJro r certeza do·· J w.lgado, e para ~b-v1ar ouvidas., ~ d1spl:\tas s:obre
a inll!eHig:encia dos Arbitros.
~
· H-I. ·Nas Causas Ordinarias fará ahb.t:eviar (i)S Te,rmos, · red~zind:Cl-é.HI
ali> esr1aç.o de lu1ma só, Audi.encia \~am CJ•uinze d~as ile hlim~'' uni c-a clila·
ção.,. para mais prompt:a decisão, final; porq~te sendo 0s NJ.or ~~o\:es da
1
dELa Ciua1cl•e· dados todos ao Comme'l'cio,. c, á Navegação, nã_o clellem con •
·àJ·I!lmiv o t.e~po em De1mandas, e: di)atado,s F'ro:ce8sos, ~0m F<:'rmaliicl'; rdeJ
d·esn:ece~_sanas, colllo ~?sta va ~'rde-n1 do .. ,por ·Cn·rta do V lCe~ Rei M.ar·q u~z:
do LotH'IÇal, de MVe d·e Ma10 de .Mil S@lecentos quare:mló;l- e ~o1s, A\s,.
f!ento elilil• G::onselho do Senn·d0. de <(uimze de Outl!lblro de mil setre·t:eutd
ql•~·álre·nta e seis,., Cú1nfirmado J10li Car•ta, do Vice-Re,i Concl·e çla Ega, (ile
vin~e e tres de Ab.ril de mi'l s·e teoenlos sessenta e tres•, as qHaes Hei
por bem Snsc~ta-v, e C:onfi.rnHtt·, .Mand:rmlo lij•Ue se guarde a dita fórma.
nas Acçi'Jes pess0aes, se.ja por fnlltrcilnento dos De. ved.or~·s, ou por ·stJa
morte. E nas Exeeuções (tas Se~:.~~te-JiÍças .s·e gu·ardará 11 f-órma ~tfl'l'llinarià
e~tabele.cida nus lVli.n·bas Le•is· ·
·
1
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Conlwcér:í. das Api)ellações; que sáhirerh, d'ante os Juizes Ordi-

barí~s, na funna da Lei uo Hei'no, fJile não foi derogada pel t'Le i no-

/

vissiwa de dt'z ~e Julho de in i! selecentos e noventa, rélativamente aqs
Ouvidores Ultramarinos.
·
V,. N •• s Causas Crimes conheeerá ctimidJilivamente coth os Juizes,
l!ecehendo as Qnerélas, e proced.·ndo -em lodo o Prepat·atorio do Feito,.
€O mo está dt'Lei"mrnado na Lei da HeforuJa(Jio da J nstiça, e sPgundo
outros pustedores Alvarás, fazendo ahbrevi~1r os Pror,f's·•os, sC'gundo a
pr;itica u!lilllalllel!le Ordenada no Alvará de cinco de MÍ•rÇó de mil seÜ:>ct·ntbs e novenl;f l · e em f<~lta de parte, que accuee, <•hservar~-1 a Ordem cuntellda no dito Asse nto de dezdete de Outubro de 111il s'etecentos oÍ1P nta e hum, p1roferindo-se a~ Sl'htenças em Junta, que Sou Ser~i do Mandar {:'slaliekeer na di·ta Cidatlf', para lodos os Casus Crim~:>s do
Paisands, é M ilirares: mas nos ferimentos 1traves, furtos, com furçnhlento de Casa, ou Esturro \·iolento, será o Preparalorio priv;tlivamente
do · Ouvid·o r, sem intervençfifJ . dos Juizes, CJl1B n:\o conhé<.;erão ddles,
para - os sentenciarem em Juntn, e se executarem as Sentenças, fJile
nella ·se proferir·eut :' Com deC!ara(;fí(i) porem; gue sen.do os , Béos incurSDs em pP.na Capital, serão remettid2._s com os Autos, e Sentença á l{elé1Ç:'IO do Estad0, para se revereiii nella, e executar-se.
. ,
V I. Succedendo porém ha•ver wor!e dé f' h i na, I rHhalhará o Ouvidor;
·filara fJile o Béo seja prezo, evitando-r;e assim o risco', peJ;(urhaçÕf'S, e ~
' incomwodiJS, que se sfÕgue á Cidade, e ,ao Commerciu dns s'eus Moratlur"es, da parte dos .Manda rins Cltinas ;. e furrnado pol· elle o Processb _
cum a ntHÍur exacridfio, ddigencia, e inda~açfio da verdade em termo
.su··mm-:úio~ o proporá em Junta eom 0 '-Governador, e Vugaes . na CHsa
da Camara, onde tuJus ser<'lo convocados para similhantt's St>s~ões; e
sendo o Réo condemnado Clll pena ordinaria, se executad a Sentença
de Mt•rle, por ser mais decoroso, que os Meus Vassa!lws sej;lo j11lg-adus
por Minhas Jústif(as, do qtte entregues á Barbaridade; e insultos Jus
dilos Mandai"ins;
VIL E porque Hluitas vezes acbntec.é que os Moços, Cafres, e Ma·rihheiros comrnettPm perr urbações, e ' excessos na. di!a Cidade, ou se
travil'o com os Habitantes Chiuas, que: nella ha, pelo que süo prezos pe.
ft1s J lJstiças: ManJo f]lle na fôrma do di lo Asse·nto de dezt'sete de Ou.
tubru; sej;\u senten_ciados em Visila da ' Cadêa, a que procederá o Ouv,idor com os Juizes Ordinarios; e o Vereador niais Yelhtl, ou o Procu·
J"ádur da Cic!aÚf', fazeudo-se esta Visita de tres ri tres . Mezes, para setem snltos os f]lle não 111erecerem outt·a pena, ou na occasiào da Viagf:'Ol
de Timór, para serem degradados ás ditas Ilhas; pelo lenipo que parecer competente.
V I li. Cou:o porém na dita Cidade ha muitos Vadios/ e Pessoas ociosas que nfio t>llllJÚrcão; e despi·ezando os nwios honestos par;-i p11derem
viver, se entregào desordenadamenté aos Jogos prohihiJos, rwrdenJo
1wHes o f!"e nào tem ; viv~-~~~ alitancebadds, e praticão olllros vicios Je:.
testaveis de Lt>nocinio, prodiçfto das propria·s Filhas, e Mulheres: Maneio, que nestÃ CitSO prnéeda d Ü11vidur a pr:izflo,. e ~uiumario d·e Tt>,.!e, muHh'as ea; O.ffiâo, ou por denuncias, que lhe sejão dadas, e ouvidos
os Hét•S 1.:>rn lenuo breve;
sen'tencêe em Junta, e filça t'Xecutnr logo
.a~ ui tas Sentenc;ns ~ mas setúlo (JS Réos fll(ll"ildOI'f'S, dos qlle tem esse
Privilegio na ~Jita Cidade, por ser~m da G •. vemanc;a della, lhes dad livramento em Jõrma ordinaria, para• depois serem seritenciados na· dita
Junta como for Direito, lendo o mesnHiJ ÜtHidor a ·necessaria 1Consi-

os
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d~raçà-o no casoU·@·achar· compr.ehendidos· alguns Jus Esirange:ros :das
Cornp.anh ias que alli se lolerâo,. em regular de mo'd0 o se·u procedimen~
:to oo~11 qJI.es,. que n.er,n se .· comprqmel.la 0 . Gov,erno•, nem se arrisque ·a
g-ravidnde, e respeito, que devem ler á Justit~·a, e á o·bserv.anda düs
):_,eis eslab~lec,:icl<rs . naqoella Colo.nia;.
,
i:·
, ~,.,
· DC . Tirará .o Ouvidor éiS Devass~s , a que peh\s Leis he o1Dt·.ignd0,
;-segundo permille o --E stado da dita CiJade. P;lssarri Cartas de Seg!Jr:o
:nos Casos; em que as passilo os Cortegedores . das Comarcas, bem ,como
nos outros Casos, .< que as . pnssilo ·es Corregedortrs do Crime da Corte:
.-n1as , naquelles ell) que os ditos .Correg.ec.\ores as pass;ão em ReJação , . se
p:u;;sarão ·sómente em Junta de Jnstiç<l. · ,
· ,, 1 · · •
'
X . Proverá a Serventia .dos OtF.cú;s, ·qüe' H1e eompetitem·, na dita
.Cidade, para com seHs Provimentos. reCJUererem os Providós ao Go\ler-nadpr, e Capílãü' ' Ge.nera:l da India 1 e aos que por Pri'v ifegios . do Sena~ Jio . della .fo,em por. elle nomeados, pé\'ssará Cll:lr la de €onfir111açi'io tri.ennal,
n.a fórma do .Al.vará. quinto dos ~dittos Privilegios, segundo as Clauset la ;
·:·com que foi ppr .Mim co·nfirmado.
·,
· :
J
.c
. , XI. Concederá !j uda de braço Sec{t.da r, que l.be fmr requerida, se--gundo a fórma das l\1inba:s OrJena1;Õ6:ls: e nenhmm 1\l:!gistrado,,. . oú Pessoa oulra a poder'á conceder n:.\ dita Cida.d e, senão . o clito Ouvidor, o
qual conheeerá de toJos ,os Iiteeursos, que se int~rpoze.rem á coro:\ na
_dita CoJoni a , na fórma do, Alvar.á de dezoito de Jalleiro de . mil setecen-1os sessenta e cinco, ootri. os Adjuntos .n0.meados p:elo Governador, e
_Capitão General da h1d:i.::l, em · Carta de dezesete de Abri l· de mil
. (?.~o los oitenta e nove.
· 1 ')
•
•
:' XII. Cotno o dito On•vidor he 1tnmbem Provedor, l!lsart:Í ·da J urisd1ié-.
-cão
declarada na Lei d1o Reino aosI Pwved<ores das Comarcas, e da q.Je
• '
_e,s.tá_ c'oiicedida aos. O~vid0res,, e fi'Qvedoves ~os ·1\~eus tDorui~lios_ Ultra- ,
;mannos pelos Regu:r-Jenlos de oez d,e Outu.bro de mtl·setecenlos CJncoe'r\ta e. quatro; Lendo especia l cui.Jado na Arrecadação dos In testados,
Defuntos, e Auzentes, segundo ;+ Ordem prescripta no Regin~nfo, 'e
- ..~lvads postóriores: E comu Juiz dos Orflios, \ Ordenar4 os Inv ntarios,
- ~ Partilhas na fôrma da Lei, pon ~o a fazenda dos Menores em egulaL·
arrecada<(ão, inteimndo as Legitpiras em propriedades de Casas, que
são -os unicos Fundos estaveis, que lija na dita Cidade, lil em Joias,
que fará recolher ao Cofre; e porque a experiencia ·( m mostrado al~u. mas vezes serem prejudicados os ~Vlenores, porque set s Pai deixão em
si o Dinbeiro das Legilimas, par~ o arr.isca.rem n0s N~vios , RUe algu mas vezes naufragão, dissipando-~e, e extinguindo-se as mesmas Legiti-mas: . Ordeno, que querendo os ·Pais usar ·dos Dinheiros da~ Ueg itimas
dos Filhos, dem Fiança no Cofre no Capita l dellas, de fó~·ma., qme
.-Gf\n<lo -lbes os interesses do Dinhei1;o, se segure o principal de~~as 1 ' como
foi .or~enhdD por P~ovisão ?o' Co~selho Ultramarino de1 <:,ilo de A~osto
~J~ mll srtecentos vJ~le e o1to, . mip obsla,r.J'te :)s Ordenaçoes do L1.~, ~
. .f1tulo 88.- §. 6. e L1 v. IV,. Titulo ·9l. §. final que a bem desta pa.rttctil.ar pr0videncia, necessaria naquella Cqlonia, Sou Servido ReV.ugar.
XBL Como Juiz Adn)'ini s Lrador da Alfal',lflega, usará (!) dit0 Ou~,j,...
dor do ' Regimento propl'io, que polf Ordem Minha se formou no .Esta.be·!ecimento della em mil setecentos oilenta e .qu atro , e do Regimento do
()uvido r da Alfandega de Lisboa; e do de Juiz de Intlia, e .1.\-1ina, nas
Cnn~a~ pe StJicladas, Fretes~ Avarip~, e ·outras flUe occ_ol'l'em em Portos
J\,1:nlllmos, como h~ o da -d1ta C1·daae, ·no que fur appllcaveL
· )(!Y.·.· -~ porqne o antigo Regim.e nto no·§.· 23 . isentou os Ouvidores,
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1\tl a'g1Rii'à\;}os:;) ·er õútró's b iTi'cii~es. clc· Jw;; üça

-aa JH~i~dicÇão

(!os C a ri !fif'S

tliis - ~!YoPI• Hit•Z<J'S J·u:u, Fs·Ja.Jo , o qu~ ll'~jll~l,.jallr')ente fl,j ilépiJis H'Cf·Jiiltn( •t1datlu pu'r JVfi 111 eiu· llitr.•ren t ~·s ·· or_d~~~~s , priíltij'faltlli:>111e' FJ;\ Carlil · Hegi<i dá

.<f: rc'l:'z,e' -d~ M;in?l' 'd~' Mi l >set·(' ct· tl·lí!ls e doze; e Pr;o.~is:'í'o à<• Col'"Hlho 'C IIra·<J:r~a'riAv> dt} ísel•e · p.l'f~ Agt)Sto de lllt•l l ~~~~·cet~lf~·s .';i'i-lrt'!l e CJÍfo: ll' t~i Jllir bt·ll~
.:~IISCtl ·a :('od cll . (I 'd ÍtljH)S(tJ .. rlil•S d Í Ias "Ü rderw; ilt·t~~ J:\·lllt1'éf'<l,l\•e gu ~ lf·'dt•IJl, cu-:
1TÍo n•dlá'iil' S:é O@'rl't Blll r ' r(~'Cullllllt~il d:t nd u-ke é\ !oiS i lf . 'h as l. Jr~,.. ~'•: ÍH't; Õt•s, q 11(' 'p'e.;.
fij~ . G·•v<~t. nadore • G-t;ral
lndia: sú d<tJrem · aos' Gtfvér"nadu·re·~, ·€fUO 'ãu 'á
1
rdii::.1 (" liJ!dfiÍa~ (:ill'f.l.0J ivg)t~jTÍf > S~ flrat:it·:l': ,, • .x l " !.,''H'
'
'"' ' "
f
ô: XV. , ~v:euoe~á:SiiJ'·l Ouvidor ó:~-<.hu~nado Je •du'i·ennil 1 ":[';,éis
anf.IH''

r

•ua

·ror

i'n,tist .int€·t .ú~l'lt'1~le · JlfJr tp:d1qs I'JS Ltrg-ares? rí1· ~lt-J <~ cét•ifJa'~; c·o ·ma ·Vt nce o Ou.,.· .
1
-\H-'·~na<llur,l' .e.n::í ;flí.t,;pn, p:.1gos .;i~J'tl · Qüarr~t-is' rJ<I FLIIlm Cívn do $t·nad•, d:i
1
.ú'l.ltria va»<Oa<,di I ;Í Vhhl\Q
.Iil ~·, a ~~~~.r(lJ,! Ca'r'~·" e~o~~;~., -~;jl'ifÓr'll1a ' d'as M·i 11 !J:,,s 'H Í'< 'e~
()rtlt.J.ns~ · a; Arllminislr':r9fio .(l-a ;Caix;i .Geral da' Fítzenda dell11, s~u. Vl'ne!·r·
.0111 r.:t Piropvr.ta ·em · Di't1hein>~ S·P;Í11 ;pPla ·fac!
a·· <lb i•:a\., tas. e Dt.•\· a~sa óo
-&; 0 19oruo; que >heT ~·hr.igadu a ·tira;·.; n!:llll ' cdrnoil'tllz" dds t(:)rfàtts.
·._f
.. , X:Vlf. E pov .i\11} ser cunSiabte :i (laPt>SI iii dof} ~I i,vl•rt>S··, da•. dii'a e~<ht.l
-~e., ·t :H<Iillo os d t.~ j-1 ai z, 'C<f!J.e s·ã q 9t~. JW Hdl· n t es d ;.,_s '( i; h, ns ; 1 <'i<' 111 o os (jlle êe
·hnp0111 à' o, :-nas N à v i'ul$ da ·f.t.u i'L; pa, . ;;h,~ lt1· tla J :·flie.rlldaile.'. q~i e h a 1le ~e- :u·lu~
·t( lin ''~·1 es'st•HS · hahei's, q11uj _·poss;iO' ser ·em preg~•d'c,s-·nt•S Oíii(:i~>s tlt' d u.st{~<; r~

,,:r

~·~{~"

c'ô mpetent.es il\e)i.os de .

se

pod,~ rem

susrent:ir' helle·s ~i'~fJtll indt 'jwríd't· n~

e

tÚa, t.' Vt>'rcl':IÚt~," a que s;(,, obr.igadns; Sl'I1UO a ~sHa fn;d_or· !(.~ lldt'llcia,
pr•lperrsi'in o ·."e rv.i <;n dos Navi~,s · d ;,,,Coínmei•cit.J d-a d1~a ~Oidatllt~ ." ~·rll ''file
.Vt>rH:t-'l<'fl ~rand~s ~uld<hl:ls : Htli pr~F 'l!)elll Oru.elli1r, rjlH:~ bs Nflle!a'l's da
>Ot.rv ·id-or~a, Orf:.l os, e' dos .Juiz.e s ·nrdt·B:u·ius, ' e 'i:J Tah .. ~li;)t., di1 tPI Ià ('j..:
d;11le, verH}fítl us• Emolurnentus na CL ~nl't•'ri~lidalte do ~l\(at<Í ile.~ d.•z .dl' Od:;: '
1~u'hrn 'dé ·i11i~ . seh.~centos <â·fltioeril<i e ·iJ·il:i-li'.l), · Ji:ü;l 1HS' '· Cui·u:,n 1 a~ ' cerqr' al: ~
·(}ó· BrazJI·;·. e ·cil!le fiHI Ser.m do dl'i F':ihlara," Culll liS~:sr·e'rH'i·a ef ,, Gv,t·rna.!
·d •t', e :Ou~it~ur;' se a:rbi.t(e a Ç.ada lrum ·o compelÍt-rt l e Ot'tknad.,, A:1o ~>' X.~

c(4J,e·r•Htu tt~ uen lo ·e "i 11 Í e• ud I r-l éis . . ~wg tn1d'o a <.li·O~i't' h li• Cnrrsi,~er n-H.:fi·P,j
tft~e rher.t~OOIII · os di tos O flicil•s ~ i'll•la Iti ~f'I'S:i gr à ,.fuill;~ll) d t•lS l\lag tst í·a d<·~~
'etom q trem ,sen!e~n.: Se-r.rdu o l\ih•i ri rdw <,la Ou\ iilt,ria ' o h·ri g:ac~u . a ~~ · r t'NJ'i·~,
-.Honrt IJ'S . da v~l'<i; al ~ l;m do' 'Escri vão, r)aNi l'lltl~i·s ,pr!9-U!Jli1ka Exet'I'J_ç<'Td 1t!o
·q ;u e iff.r~}' fuJI' :óomrln eilt i du .
, ·
' i
. J x~vH:.
Na 6atta, (1)0 impedimf'nfo tio OtiVtélof, ·f~cveht sé>i- vit• o i!!(»tl'
E~ll}<i:t: l o Juiz Ordiriada 111ais- vl'llw, ,e ' a dl'e rf:mr'eller~:i l? On·hlrk :t'i
1

~us.pPii;•tlíC7s, ~!'••H!l ' hlw l~l'l'em post ;l·s, fila h · <is ~lt!ePd i i'; (~ j "'!,!'ar·' Ih 1

to r nr '~

das Minh<u; 'Lbls,. fl<io óhsraqte us §§. 25. e 27 dt) antigo H t"g·inie~rtu Jis..;

j)Ôr-em O CVII·I r-;.r.r•ÍO'.
.
•
~V UI. E -JlOH,')He ·o n1esuio ~· egi- rwot1fo no§. 31. Or'JPrr:l;' fJ~•~A Pti-·
.,·i~ltc,.,~ se niic.l' ~ntn•l•tH.ltla /ri'a J ••lf.Í·sdict;':1•1 di1 Mandar m <'lu didt r.!cw; ·tt"hari~·
-~.a r~H~ n~e á f!Íl'e t"!le ·(!}!i<\.~ rc.ita st,b:m "'s Cllins, e Cilinl'heml: ~i',~i fl<~F lbf'ni
suscitar· 1-) disposto nu uilo Paragrafo, reCOIIIÍIIPndando ~w Ouvidor, ' que
n:I'S Ca. t•u:;as tf'll•tl -~lrl!·e ell tP~ ' sé lt)O·V·tllttt.l.n ~eÓí-ii ws ·Mf'US'' assalltlS da di r a
Cidadtt, Hs al' téri•Ma, i e.) !I.J<f.::; tlhl lint,' colll(o• li·lr Jw>1,iç•;r·: ·M:Is l'uithecPndo a .
dureza,. que ha na obsP.rv:ilrci:t do A l\'ar;i \'Í.g~s~'llr••l"Pxto d<•S Pri\'ill'gios
clu 8enrldu, em düta
trinl:r de i)uz·eu;h.i·o de rilil!it•leeéntos e n•,ve,
que pwhihio :10s 1\loradurd :~ d-e-Mac:Íct- toz-t>rem Cun!ralos (!11111 Chins,
ou liiirem dell•1s as suas fiíze~l4la.s, ~~um. :t· pena de os n:1o pod erem deman.dar r "' rante o Ouvidor, tir:•ru per:tnt e o l\1_:l!ldar!_m.: _C_l :•u.~ r!la _._ i u~p!i·s.:.. ·
sivt•l prt:•sente1i'len1e na· j)raii:ca ·,) e qnt1 fa_r.ia ce~s·a1· o ( 'ommerciu du, I\'hr-·
·F;lunres . Jln d,b!a · ·S kht·,lf',r· <pre ~:.iy;, '('Le." p.t·i>, éismíi·Pláli.~ u~g.odúf~ - ~ . ha1ar

v.

ue

·e m:' 0-s Mer;cad~~·Í>e,s~ Cb;irt~, resjdi3.ol!fflLJ1l'fd la , el o~ttQs,·que .l'~e:•UJ:d~ ·th~a ., ~

X

.

1803
t1il:• Cidatlç,: Hei . po, r ··h ~,m Ue vog-ar n dispnsíçíio~ e rena ) <lo ·m('ncío :!l:l~
de lllil · ~~~_ let'l'lllos e Jl~n~., Jf:t:'I'WittiilJ{) a· Jrb~trüade du CUitl"' ·

(]\) A 1, ad
Jllt'l't: io,.
.X IX.

l

ljiiO• q r•!l~ ~~~-~ l't'SII'IIlgin.

,

E purq t.Je . a · dive1:s:a Ordem,_ e Reg t.dac;:ln, I;JHC sou J, , f, ·rNHlt~O
h;t\'l' r ll··.i~~ ,IJ I/ c :IHIIplt,>l'l'io !·lt : CautJw, dl·l fjlle era anlt:S j;l <p1i11ldt'l ;,o,.,. 1\1 .1'1~~
V H"~,allos 4J·l~>I':HJii[ U,Ii lo',,;l 1rfa di I;~ C1dnd e t'l'/1 I i\' fl • .pa~~H ltt'IH ·~lv lia ; td ll E,,, bjll'-··.
c:ifl.Ji•·'s fll'liJll'i.;p;. ·:Í g irar-hle Flc'il':l de I anlúo, aun de.··hi:-i t~ \'("JtdPr. :t·s.lstJ;•s ~~~
~v ud;is,' e p·oç-:1-l)as l'"r t<lflrns, quR dalli t·x·purta v:io .St'llli.:(•S int•t •OVt·uil'n-::
h~;;·, C ' eX't:t'SS j V as .d l'S fH'Z:t,;, 1j li e h11je o hs I :w, a LtHI; l · l·ilfl!S IIJO a n 1.1' ;l o:~ i lo
)WSSHa l · pa ro a . ~J'i lla· Ci·t'bdtJ; JH'III ' (J!W e sláo· n~d Jnid~ts .~,i ueg·l•\:ia-r.t•IÚ( só
c.l qrH ro t'll'l JVL,te:i.o•,: :ttJtlille ..mui!1as vezt's sao Prtg •u•ad.os pel•IS Gtti.t:ls:, <uq.qe,
<J. ~ ) ns :qiJt-llle· i!~ s ui~ .; Jr:IIHtm :11·1 p a l!amt:Jrllt p_, tl~l enl,rt~!!a !·d _;,·s f:tz e rtda.;, ijiiO
dr 1VI'li l ClllJl1·gr:IVt ss inm J·lrttjt•l izu dos• liHcS HloS :\1ol'adores, ll:~dos ha Ítllll~s.,. '.
sihilidade de serem J.emandadus pt->r-anlt• o.; 1\liaudariu:-~, pelo que · ~ ;io os
·( 'rcd urt• s oju:i g·ado~ ::·r I'C•jllcrel't>lll Errd1argos n·;,s m:'i os de ~H;II rus l\1.oradtJ• ..
TPs~· é. 1\lt>rea.dures Eur"pt•t,s, •t•••e d~-"veu i at•,s dj1ns Chins · d •.,j~,s,,s, ('OHIO
·t ltiie'o H1eio 'de s:tlvarlHII :~lgu!lla par•4e. do v.alur dus Ger.,er<~s, ' p _ F.i•Zt'll· ,
-, las·, fJIIC ddiPs 1'111-lfi·r irào ~ IJ t·i t•utr"s,in• I'"~' ht·m, que, til Ouvit.l\',1l ,JH•.Sia
mandar pr ~H.:,t>de.r au~ dill.'s Emharg-1•s tom F;tzt~ ndas , Dinh~"iros, ou Cr~- 1
(htos, que S''_j:lo dt•\·idus aos l\lercad1•rt-s .C hins, ''flH' dolrll;allll'llle , sP no,- :
g·a rl'tn :~tiS , J,,,.,g;,lme·I·II LIS~ , ljlll! t~t•mpre de·vl'riio vcri!icar -:~e pda 11 · Ch · q1W~
~bs suas ,,br•Íi.!at/:i<>s. e Coulralos, lt:'gfihzan Jn se ••s IIH::~:-:mos E111hargo~ .
- c~·iu Ci raç:lu pur E , tilos, para s••hre el lPs se pru'ft•rir St·rlleru;il, .que l\f!andu sPja h;l\jda por Lf'gal, e .Jurídjca, para ser ext~eutada~ e • 11HIJII'ida,
('1/111 " :-<e l~•t-:se proferido e m l'ruçe;ssu regul a r·, j cw1 IJU3L'Stjlte r J'-i:w s dru_s
1

1\leus•, Ht"inus, e ·D"r-uinitls.
,' ,
· •'
.,-, , ,c~ 'J' ·
•, .J'elo que·: ~,.!•·•nvlq ·ao MPII Con!"l•lho Ultramnrin0-; Govf'rtt:ldot'í e
G11p ;fil't.) Gene•:id J,.-, Es ta du tJa l.n•/•·a ;' BeiM;:1o do mesmo Estado~ (;,,\f'fnadt•l' d,. Ctdade uo Nu11 Ce de 1 I>GIIS dú lVIar.:ío; Ouvidor, e d r~;,j,; J ..sti-,

c.alol
dt->.lla; e ass1r11 ,mesmo, n lt•Ut"s os_,,ufn s Tnh11naes,
J.\t1;u.isln s, e· .I ui-,
p
.

a , qtii:'UI u 1 cunhl't;imt~utu desle Meu Alvar:l p e rlt'IICt'r • .. 11 l'lllll 7
pr':)•,l, . ~ gu ·ard ~· 111,. , e fa,Jin cuwprir·, " g-uarda· tilo 'iu••~Íraw~rll , <~"11)0
uel le se cunlt'W. selu dú,·ida, ou ('rnhargo :dgu111, n:1o • l bs-r:.nt~ ·qu:.Qs-.
. (lilt•r "Leis; ·utl Ordt·naçi'it"S em corqrario, zi.,- qu<II'S lt•tl:ts1 Hei pu l)l dt ·r;o·
gadas para o ditu liill ::>ÓlileNit;', ClllllltJ ~;e de caúa hnr IH dJ.IJas, e dP ~ou:\
.
.
.
I
I u_wru,:h,
., : •.~!C<~
. I,t,J• I n .;' I l<l'S t•,m:'
l:ill Il~~i1ne_1·a · hzes!'ie :H!ml ··~p~· t.:l!isa, e l'SJIPCla
SI'U · Jplcl.fll -vtg·,,r. L :to IJtr ce ctur Dtt•l!" Jg·nal'lo dt• I llota ,·~lunltjiH.' • . do
1\1l'll Ct•r.~selft.,, Dese•uharg:tdur du P:ll;o. que .iwn e d~ C'har !,:PIIPr l\1ór
~:lu -B,·iü", o fat~a pt~hlicar na Chanet·llaria, n·gi~iandu-se Plll lc dus ns·
Lugart.'S, onde :oe t:••s-ltllla,:'io Fl'~- i ~~ lal' silltilhaules Alv:ar:í ~ . '\'" man.taud'1-!adorPs,

s.e i, ( }'r i;:iual J'OII'~I a T •• n·e do Torulw. -Dado •·m Li:ob•m a 26 .d•• l\1:ú·j;a
dt;;.J ·, J803. =~:uw_. a Assrgnatura ~u t'rmcipe Ht>geule~ · e'·'_ db, M 'tll ,,strl!.
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Re.'JÍst. af<>l. 99 vers. . do Liv .. 51 de O.ffiáos 'df; .Se..,
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1,63
.c-es;:rida t}e ,q'ue h; ,v,ia • qlle t.c;r t-.~r="se.Jltí<fl,_ CiJqde ,ilo N;om<:hde ;Dec~, ,tj e M'h~~iÍ o, .na China, huma Jq'ota cl~ .J,t.tsLiça, . em -q u,e (J1 JSS€l m ; s~ntenoiado.S ;e~u
. vltima lnstancia .todo~ -OS Eeilos 'Crjmes; Lan;to ' Givi~, COI lO ; M4lit•are~; te
·c.: qóforrnapÜo-NJe cO>m o P~l )·ece r da .s.o h r.e<,l ita Co,qsi,J]Ia ;, }lei. ror , h~tn
·, ·rertr fla di.ta •CjJfl·tle h ~t L11~ ~l.}n~il ,ele Jtl tJti~-a, , pa..r a 1a .d e.C ·b~JiP. tde. t<'Hh1s
'H•n Q·qJsas .Crill!é.~ , ;em que jni..S·S,Ão , ~s ~ r •CO, ll!l[XIJ~ h.e.r.l f~~do$ ÇlU<lt:f>fJll Ç.Jr , ij,~~s
L\i!, ilita.t·~s, Q tl I~aisanos, il .qual ·s(! rrá t:oí.n posrl.j:l cJo .(io eH)a\,IÇlr td•Çt Cidade,
- ~o.mo _Preú cle nte ,del ta; do · Q,uv,ül,ol', .C,OIUO pri nH:lÜp IYog::d,·te ~{~la,Lot·'
'. ::lendo A dj\-lnl,os n.ell il o Gom .ll!3'lnd?r!l e da T,rop,a, p Ju.i.;;, .Ortlifl!ado ,.tio
mez, os âois Vere~clores mais Velh.os, e .o . Prq9t,]Jra~or Jp, S.~i'H;Hl:g,, ,:j!J;fltanclo-se para esse fim na Sala do me smo Senado nas occt\s iões occorrcntes, ~~e · depic.hi1d (~ , <e julgan~-9 ,.s~•m ·. n e c~.ssitlade de recurso a Goa todos,
·e q-uaesquer Casos, em que as Minhas Justiças hon~erem pro cedido,
menos no Caso específico de se dever impôr Pena C::~pital. quando se ,...'
não trata de morte feita a <lig.IJlp J~ htna, . na c r• nformidade dos Pnragrafos quinto, e sex to do Alvará de Regimento, q ue ultimamente Mande i
formar para o Ouvidor, e mais Oiliéiaes de Justi ça da dita C0lonia,, o
~ qu1;1 1, M.-a.ndo, ~ que em tudo ~~ •.c~mp~a, ~e v,a.]ha , oonw }par.t~ <J~te nue$'hlo
Alv_a~~~' e com,\> se .nE:l1le fos~~91- Í}Jtliv. idu alrnente ·transcútas , as •-suas Q-is_posi f:qc::_s.
. . ~. .
•
•
1
•
,
lP<e.lo. :lil!le: M1ando. ao ,_NJ~u , (i:onselho IJ,~t r.a.nprmo, ; ap1 ~Q:v.ema.d .oi·,
1
, fJ 'Ç~r, itiio 9 enfl.rl\.l da 'J ndj ~ 1: tR,el ção d@ ;gl ~S1}1 0 Esta}lp; G ve•r;n.agot·
-~a, 1b-~dade dy 11\].~qáp; ,Senado ,da.,Sl:!,~ · CJl~a ra .; ,(í)uv,id,o_r !Ui"l..e s )é n~:li s
·:qffiGla.es:1Je Ju,sliRa qella, ,e ;geJ:a)o,en e a . tod.o~ os M inJ strqs do .~ l\a~u
J?1~c,~ pargp, .e HU~es.q llf:ll' ou lJ:QS q que '@, ~~\1m pl}l. Oif:lpt01de_.sLe ,.i\h\1àra :JilóS- .
•~a · ~~?,a· r>, 1 P.'cu,~~n;ío, e, 1 g:ua.t;dcm',t§El~1 . d ~.v- t·da,, _ou e,rl)b~ ra,ço 411l,g?-rn,, 1C.O_mo_.•~.Ejl lec se ,copbem. ~ ~ ao Dc;mtDr .Q1og·o Jg n-& c~ o 1 d~1 .Pr1t1~ !MG\plqtl~· ·' ~o
( i,Vj,eu, ,~o,nse,Jho, , D~se!n~argq~or,~ dP. Paço1,_ !}t,le, s~~-~w~_..d..e ;Cl}í\:n,c e\h:l r ~nr
1
, do ;I}~u-,o, o ,f~_ça_ 1pu9l~car ~ê .qh[\ncella:r,~a,, 1 r.eg~~tc.?i'l;d o7se em. •tod~V.S .Qs
~Lu.g;at~~~ ,-<1nçl~ se 1COSl.U mà<;> ~gisl~r sim i! hp f.l ~.f.JY. ~).v ~r,~~~, ,e rffi<\i! ~a9~p. ~e o ,Qrig~rial dp.ara., fl J;~rre dy 1,~P.~lb-q: <~a.d.o ~I'J · Li~b.!>ll · íl !.f1G ; gf{ -~ a ~qd
.Rfi , ~B,O::J. = C9m ta A ssigna,tut~:- po ;P,J;!_ncJ,p.e c~(jg,en~€.,, t3 1\ do lV,l ~rus( :nv.
•
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Regi, t. a fol.

1).9 .do ~iv. \5 r~ d..~ > Offi~tio~

da Sec1·et. ~!.@

· Conf. Ultramar.ino , ~/1~-or,_ .."~ztt lP1P1;e~sáJo ;:flegia.~
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JO-AO · ro-~.~G ~tl~~l);,:ut PBQ.SJ~rin. ci~p~~,.~~gente de Portugal, e dos Algarv es , d'aquem, e·~d'alem Mal·, em Aft: ica de Guioé, ele.
Faço saber a vós Provedor da Comarca do Porto: Que pe lo Cons elho da
Minha Real Fazenda me~ ç,G..pt:e.s~!l.láJilo ,os Contracladores do Subsidio
Lilerario, que havendo-se expedido a Provisil'.q de 9 de Março pro xírno
passad.o, em que se vos declarou, que a outra Provi-s ão ele 26 de J·. nhp
, ~r-'. ~.ao~, : ~H <),Liji, ~}a:~9 -~ q~wi,!· ~tfl ,· d.fW~·I?cJas m:~~ina4.a.s ~~p.elo .dolo ;e ·,pahclfl ·dos .Ue.n uncpn les,. ~ . 1 nãp, ~s g ~~" se .bo.u ve,sse,m.JJ p.sta m~n le P& flp pe:rante ,os Ju)z~s . do.s prqpr.ios )I'err.iLc~rios, ; ~ por.que _ poderia ,e;nl~&r-s('l .'1'!\
ctúvid,a .da fó r;ma · P· • rr~ue ,se c.le.vi,ão .liqu1i;dar as •den(wcia-s d~4 as. J;>t~rant_e
1
. o -J. u,ize.s ~~ c'ad,a J;e.rri(?r.io, gua;n\Jc~~ os )c? mJie(en t~ s e f>r.l· ~at .~>v os ~}ln
z·e.s se ~,dex~ao. entender ,sq l,lil 1er te ; o~ , Provlfdores d:1_s ~,orn~r.~.as p.elo ~~;r,r-~ll
..da /\,rr.ec~IJ-í}f4~oL.Y l Ar~ m~~!li~~:.açi!Q j.lo :fJI_e s:ro Su bstdi,D,. pe-sJ p~·~:-n~e •. F.p,ss~
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Eu Servidó •assim o declarar; e sendo ouvido o Procu.r ador da Minha
Fazenda: Sou ' Ser.vido déclaf·ar-vos, que a vós sómente per.tence a liquidação d~1s referidas denuncias, assím e do mesmo t~odo que , vos ' pertence a Administração e 1arrecadação do mesmo :Subs 1dio. O que fica" 1·eis entendetHdo, ·para· nesta conformidade cumprireis a dita Provisão de
·9 de ,Marçó deste anno, O Príncipe Nosso Senhor o Mandou pelos Mf·nistros abai:l!ld a~signados do Seu Conselho, e do da Sua Real · f~'azenda .
José Marià de Lara a fez em Lisboa a J de Abril - de 1803. =Luiz
de Souza ·B t andão de Menezes a fez escrever.= Com a Assig'na(ura da
dois Conselheiros da Fazenda.

Nos Martuscritos de J. de Mello Freú·e .·
.

\

l!< --*1.0'>*--*

_,

represe~tott Adn'linis~

. · Áttendemlo ao que por seu ;equerimento Me
o
trador da Impressão Reg·ia Simão 'Fhadéo Ferreira; em que pedia lho
acceitasse a demissão daqqelle Emprego pelo julgar superior ás suas forças: Hei · pàr b~r)l acceitar-Jhe a dita ~imissão; Ordenando aó Direclor
Geral que proceda immedialamente a- ton;ar conta ao sobredito Sim ão
Thedeo .Ferreira de todos !os objectos, que estavão a seu cargõ."E Tendo put· mais .conveniente que :fique por o_ra supprimido o referido !uga1-' :
Sou Servido! Ordenár ·que e>s J?epu'tad(;)s ·,da Junta Litte:rar·ia da mesjrha.
1
Impressão Regia, o Padre Fr. •José Mariano da Conceição V ~llos d, Cus' todio- José de Oliveira, e 'Joaquim
da Costa e Sá fiquem ~xer~eu
do tod.as as bbrigações,"' e' encargo~ annexos ao Lugar de Ado'linislra'do~,
: tendo clehaixo das s1:1as órdens os Officiaes da mes·n1a Jrilpress~·ó · H.e~ia,
q-ue 'a J unt'a lhes nome-a' r para o sobredito fim, e debaixo da·..mats exac. ta · contabilidade; de qut;_ cl'a~ão rin.gorosa conta tbdas as •Semana na r.eferida Junta '; o qué a&sim rse ficar'á praticandoi em quant o sd'IJ1'e 'tal Ól)jeclo não Dou ulteriores wovidenl~ia.s, que fixem toda a Qrdem de hum
tão importante Estaoél~ci'nrento. f). Rodrigo de ~ousa Cou·~inho, d~ Con-.
selho de Estado, ,PresJden·te do M eu Real Erano, e lnspector da 'Im·
pressão Regia o tenh~ assim en}e ndido ·, e faça ex ~,cular~ 'Palacio de
QueJ~z em 5 do Abril de 1803. =Com aRubríca do I?rincip,e ~egente .

Jose

R egist. a fol. 77 do Liv. dos Re,gistós dQs Dec., .Avi:..
sos, e Ordens dce Contadoria da lmpressáo R~-qih, e
ImpTesso na t m~sma Regia. pj]icína .
~
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necessidade~ consequenci~~

l

Tendo em Consideraçã'O as
das repetid as
' e violentas -inundaç.ões que se ex pe'rímentárilo nas' I..:eiiri·as do Riba.:Tejo,
as· quaes Me fórão présentes por parte dos ·s eus Lavradores e de cuja '
verdade conslou na Minha Real Pr~sença, pelas informações a que ~lan
de( proceder : _Hei ,por ~Bem, ·e ' ppr effí:Jitos de Minha Rea·J Piedade C o n·ced.er-lhf;Js a Gra ç a da re ducção do pagamento dos terços e quartos, para a Minha Real ' Fazenda da Colhei la do pre~enle anno a quintos e sex-

1803

165

tos: E sou outro sim servido ·rcmitter..:Jhes o pagamento dos Estiq10s da·s
Terras temporãs que inculpavelmente deixarão de semear, au'thorisando
mesmos Lav-radores dea ·Junta das Fabricas para discernir quaes tios
1
vem gozar deste beneficio, e quaes aquelles que por negligentes o desmerecem. O Conselho da Fazenda o -tenha assim entendido, e faça executar com <IS Ordens necessarias. Palacio de Queluz em 5 de Abril de.
180'3. = ·Com o Rubríca do Pri~ci'pe Regente. _
·

na Secretaria do Conselho da Faz. no Liv.
dos Dec. afol. 138 vers.

Reg~·st.

5. 0

*- -*..o'*:--*
Achahdo-se erigida hum a Regia 'üfficina Typogl'àfic!l por A lvad de
viu te e q ualro de Dezembro de mi I seleéen tos sessenta e oi lo para o
conveni~nle fim de animar as Letras, e conservar o beneficio da Impressãb --util ao Público, e digna da Capital destes· Reinos, segundo os expressivos termos do paragrafo quatorze do ri1esmo Alvará: E desejando ·
Eu seguir as brilhantes pizadas dos Senhores Reis M-eus Predecessores,
e lnanter em respeitosa obsetvancia as Suas Luminosas Instituições; Fui
Servido por Decreto de vinte e nove de Dezem·bro de mil oitocentos e
hu~m excitar aquelle memoravel Estabelecimento, e a.rnpliallo com as f.JOvas providencias, que o volver dos annos fazião necessarias l E para quo
a ·sobredita Impressão possa ainda mais amplamente florescer, e servir
muito prov·eitosarnente ao Publico, tanto na perfeição d'as Obras, como
na commodidade dos preços, Achei que cumpria beneficialla com aq~el
les ·privilegias, que J1ela sua propria.'lnstituição, e pela natu·reza que
tem de Minha Real Fazenda, em que se acha novissimamente incorpo..,
rada, lhe são · inherentes. Por estes justificados motivos, e outros, quese fizerão dignos da Minha Real Consideração : Sou Servido conceder a
beneficio da sobredita Irnpt·essão Regiâ o Privilegio privativo, e exc,lusivo de que só nella se possão imprimir todos, e quaesquer Papeis volantes do t.rafego economi·co Civíl, e Mercante do uso diario ·, e mais
misteres do Reino, e Conquistas, e de que o maior numero vai designado por comparação no Mappa junto. E pósto que taes Papeis por sua
natureza, e fins sejào assáz diversos dos Livros, e Escritos de Litteratura, e Doutrina, com tudo Mando ~ que sejão sempl'e revistos, e approvados na Junta Litteraria da mesma Impressão antes de se estamparem.
Defendo a todos os Impressores, por mais amplos que sejão os Privilegias das suas Officinas, o imprimir qualquer dos sobreditos Papeis com
a Comminação da perda dps Exemplares, e das Offic'i nas, sendo suas,
e hum mez de prizão; e de pena dobrada pela reincidencia, e exter·
minio per-r.etuo ·do Lugar em que delinquírao. Para que o J;>ublico não
experimente .falta<destes Papeis, Mando gue á Junta da Impressão passe as Ordens ne~essari1as aos ·Ministros maidres dos Luga~es, aonde so
imprimem taes" Papeis, para que os recebão das Pessoas que Ós imprimião, e vendião; e sendo ahi logo- pagos pelos seus preços correntes,
se 1entreguf'm ás Pessoas, que forem deputadas, e habilitadas para a
venda futura, de o:ija idoneidade tomará infor:mação o Desem bargal:lor
Conservador, como Juiz Exe_c utor da Fa..zenda desta- Reparlição_; e o
mesmo exercitará toda a jurisdicçào necessatia para proceder contra. ú S

~~----~----~---------"---~~~- ~ ----~---------------~~-----------

t@.;b S.gr~Sso1t;s~/ e.-, ~ud~ pei?-'l liJ é~riJ.i V•fa.,.; e ·ffi .cir.,éÚ;L, ;com q,ue -se~ acLl,a
itU.lL1~1~iz·,~J~ ,pelo Úecí-e{q ,de. v·iM(;"l ·~. qui'flr.~ d;e Dezw,n;brQ ·d,0 arwo pi"V-

oe v:1<;ar ;;
ax,o<Wr_, e j.Lllgar .. dos. çlelic , o.~ o:[q~ ns)vQ.% da Impres"sãQ Re,gia, e, Real Ftt~
:~mia_a ~ Lias Cart.a,s, · oq r s~ja · gor f~trl01, ,ç o ntrab~·t~do ~ offiensa ' de' Privileg;ÍG~s·~~
é.. ptefúi:zo çlii ~1 inha Re al Faz,e r1id<~ , n~sta~ f.teparti <;.pi.!s 1: E le.r::í.., .obs.€r;vancia, cumprim e nto este OecJ:e tó'. d~ · l~ ri'vileg:!o. l og~ q1ne f,ó.r dis.Lri~i!i!J ·
do pelas Estações competentes. Assim o Tenh•> ordel")ado ao Presidente
·do Meu Renl Eràú<5~1 I.;ri_s.pe j:ttór Ger-a! ,da, lmp~r,ess&o Regia par a o fazer
-executar. A Meza do De~em·~a·J:g o do. P'ali(e ~q:we rte~ta intelligencia, e
-o cumpra pela part.e que lhe toca, sem embargo de quaesquer Leis, ou
Disposições em contrario. Palacio de Q.ueluz em 19 de Abril de J 803 ( 1)
- Cvm a Rubríca do Princij}e Regente..
,
:x.(p~p preteri L0 e, A,l vi.!.ds .m ~ rn q t·(r:d(i ~ , .no n.es\l:lo pan~, in~:púrit·"

,. 1

.,.·-,.

.. , ,

,, Reg~st. afol. 81 do Liv. de Regúto dosDec., Avisos, . ;
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. ·"' · e Orden·s' da
.

, JJTes-s.o

~Utl

Co'fttado'Pia da lmpressiáfJ .Regia, e- Im .
rr.,ne:Sr(ta. Rr;g.ia-Offiâna: ·
· - .,

Ç{fl;_tri4og(i) .dqs Papei&, .qf?6e·devem ·ser impr~ssos p1·ivat7:vá; ; e·e::vcl'ijsivamente,.
. ~ .t
~
. .
,
nfil Regia •.Officina T.ypoy,rajiça..
. p. • · , o 1
r l
, ·t
i ; ·
b
· · ~·
1,~ .. '
.,. ,
R~g:i,sjt~s :• P'a:fé}., u$.q . de tod-as a~- Contado-r ias. nas .di .versa§ ge,pa•:ti::,
'Yfj)es;, tamb& lC~;v·Í:s,, (tomo. M ,jJ,iltáres, ou, Ecclesiásti.c·às..
. , , .. -:,
,., 1 .
)Víappas','" o,u .L -is•tas- :li'a•Ira Lls:o de tomas as s0hre.d~:tas. ~ep:ar.qçpes.,
•tt

,-
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'

.:.'

/

J?assapprleS·;

'

Conheeirn\.eJ:I.lh~s

, ;f'"

<;,h.a-pa_.: . .·

·.

>

·

. "\'1

.etu to:d.ws as Ling,taas,. laQto im,~rr€ss~s,, cuill~ d·~.

•

•

.

.

•.

1 , ,

'·l''· .. Escri•tos de Obdg~:~ção !!le· ConJp:i:a e Venda..
. lJ< •
>
,~ilrlil:ete-s p~a·ra corHpra ~é Vinhos', e out.ros.· guaesq.Jl~.l", gen~r,qsr:n~~
.tes R .e1mos'. ,
. ' .1 . '
,f,

,. ~, , -. Cartla>S .Circula.Ges l'lfe'reantís, 'e· em di~fferentes. Liqguas.
..
. Apolice:s · cl·e ·seg-úrq· cl,e 1\-.l.a'f,Le, 'fet ra.
•·.
·
. ,, _..Letras de :Ris~o... . , 1
1< ••
~ Lisil.'a s ·1de G.éJil~.ros JD~ata, L~i·l9ic;:s. p ú b.licos,
ProélJl·f~~ões· bas,ta<l::l•lres,,
· •!
•
1\."
•.• DirurÍCílSi <il·e .JilerFíO·tia; pa.Jia o us.Q da Nau-tica-.
Edi:taes-.,
·> .
·
n
Listas 'de. Na: \l.ÍG"S.. , ,
.
•
.:-•·. Noticias, @ , 0iU(~li~~ óq(hJ.léf~.s,q~;~er- . Papeis d.e s.irn,~IJ;!a~H.~; u~.o·,
~~~za, -que peJo v·~~ven dofb~·Q<JlO~ se· fizerem necessa.n9s ....
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... ·. I, P ij Q~Ji>'E." REG IDN:I'E· N0SSO• 8~tJcherl ~~1esejfalndo . be'pefjq-jl\1\ a rOJ; .pressã.GY, Regia, e . premover .em utilidáge públi<;a:lj)·$..prqg.~fls~os da ~ite.ra
Wm~: Na'ciona:~ t11ll<h;J ;.; r.~ e i o· rda..p u bJi-caç.ão ,. d6>S Escrj L(;)E;'- i n·~lyJJCti vos, assim
, t~as .be-llas .Arte.s;1 ~CiJ-Fn-o Ha1s .S,c ien;e•ias M,áiore·.~: Re SêrviGlo1Det'er.minar,
(jU'e' todás' o!STpápei~jv~dodi~os 1 . e lo-lhas. vG>Ian.les, . é . te.nÍpt>r.arias ~~nt~
Na>cionaes .. eom(jl; .Estra.ngê~ni~, $.e •\1~ exce:pt.uar ilS ~ov.e~U~s ;Eecle~ira~ti i
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tinulas -/1 liai, ''síj:1o acn>il~•s l~ distribuídos pt'lo Dir~cfor (;,·rai aos Di~
reel 'o n·s.'Lilt•rar·i..:s pti·r·a a di ~ \· 1da tPn:nlra~ e t.,g-ü 11.ue fi•rem <>l-.<íllll_ll<Hli. ;s ,
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Jf.11i1a · <=<•ai1u' ft t!í·a mdca ~ flar:l a sua ' at'ilr tiv'~H.'ilo, <'• rlh1 '• ' s~ rem C< •lllra· •
r:ius lí ' Fé· C:dhnliea, e illua:al'Cirris1<1, ' 11PIIl ao··.,ue se a-daa ' (~SI<thdl'cido
r 'Pias .L't>ÍS du • l ~ l'Íilu,, dei .X"ii .lldto . àr')_.!uizo do ·Público o ' avàlia·t" quH pl'i' . f i·flCt"'l' ;[ l.i,i(.\ril'lura. : e au ~t:tP1!1filicn, fJ '' P. d~·yi·i·; í p<'Zal' eu1 lmnor, otí ·
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~ pe,

se nr:-~1 icfl\'tiq mr çor!q.u~;- ·

·ç ã{) , e -v enda dus 4\ t f:'Íi r,s, jurilanth < • ~ , Jireci ~ ps_ Dvc; tllp j-lOlo\'~ e ; as 'nwh
·tas <.1ts . con)pe ~';' n_resJ, I'rov i dt·nciqs. FoJ ' o· IJlt-'~11 \ Ó, ~'f;nJii ~li - ~t [~-;i~o ,.p~l~
8 ua Re<1 l H ~~~~IP·Ç;<} ~ ,jdJ .17 ,:d.o HH'f'.l.l)O 11!.{?~' e anrlí1 1i.·h<i,o só. A.f pr,IJ ~;,r1 aS,
r efer idas I'J•~w.ide.noi:! ~; ,lJ\'IS f?O~:lltiv·l.\ll l" \1~!~ ; l \1iHHLP\ · ~J11 f;l _e/)a~ fw;~er.u, ,lu-.
g o e xe cu.Jad<,tS; r~ ~ej iJl:ll .e.s..fa B.t:'g Í; ~ pe~f. l' il i ll: l {~l:!u lnprqt fi\ \' \~f'n~i~sjJJ~ (,l. '
.P ro va il(J O es,vé)·o', €l l'al ~ qwl.. A :qqr , , ~on~ q rte S. f\~ I( fav.<~re-l'e; , ~
'soccorr.-e aps s~us fiei~ V <1!'\S d lu h lqg;o CJ ue IIJP,~. cq n s.t<~ ::W; ,a<'IJ ~., <,•flpl'i mí,
·d (·s·; --Pl'-de•Jn os. dtH'Id~>s J! ffl:!illliil · da1 G -ra .í !ao , 1 e l{ec(lnhe:~ c;pnenl", Cf·U~
·huina.. lão uril, Qbr<\ ,n~11 fi.que,t>qJ e&q11q:i1pcn.~o,, et~ tn~; d~ or,dj· , ; a,rip;,;~o\1 _.,
~t.ece., nãq ul~~,l·<H11t e as , J i" e·f1~a. s 1\,e na r ~. i<Ar s·, ~ e 111 que ~·~ ma 1']dfl_11 H~g J s 1a.f:
--as Pro v1de n c 19 s tlesl a. q t·l éllid <\1 ~-e , l'!( 1s !,1r1 do , _d e li" & 1so· ·a l1•,nt P'.\anl_;<}, ~- O;~
·pr'i tÍ.Jei'j'(ÍS .( e j l!Jlú.S, , -! fl·ll lflle.,fol; ~q f'lH \lllllg" :t(_lns;1 porqJtle , ~~~ l~ I'<LíQ~ gJe&..•{;)fe~
-~1i:ç'pi'iq . to~f >s,, os, i,r~ ~i.l.ls _.d e e,x,r i1tgt~ir 1íl ,M erpur1iiil d,e ,1\HLt~ 1 :1~ Utri.s1 - ~
·:s_~ b'i~-$ - ~>-ro~iJJencins, a tini <!e se n~ sl).tuif P' tn nqs, pr<.•IIJbi.d,t.•s . :1lp~(is
absurdos, como repelidas vezes se tem PXJWrim-~nl1 <~;d J ; l'.ara ev. ilar- húi~!
tão i_nde·eor~so açpnt~CÍIIIenlo. pr:al Í<~ando o' SPJ.Iadl.l o ~nt:'SIIIo zt.•lo ', corri
que 6~J~IJl 'rti...:.il.!t~91ti;€~fj~ · ir.~1!tre'S Se& púh;licp.s,._ e< pritwjp;\l~n~nte nt·ste Artigo., ~ 'I'~i,ÍJ'<~s:( -~ fel!~t,tid a.~ )V «?~l'S. _s.u,~ILlhe••4o ·t l5lV 11WSI ~ro ,Pu\y·, pdus g r aves ilamnos, (jlle tlelle 1'1~ e < l'e&i.t-ll<t.v:'lo 1 \'<dtmd(i)-S(-t , p ;1r:,, este ti m de ~d·
guns ex~mplos, que em casos .idunricos se lern Jeft·rido: OrdPua. que
' o - Impres~ol· deste Tribunal, fac;a loi[o Íínpri111ir, n:lo :,Ó t~ sta Purt.arín,
mas talllbem a HeprPseni:Hf:H.r;::J~e_g-. i.;r---Bl-:._~~·ftH;:io, l)ucu~I!Pntos, c Pro'' Íut>ncias, tudo c_onstanle da Cópia junta~ assign:-t<la peh11 E~errv~'io da
Camara, e Huhri~:~'da por dujs Desf:'rllh:.rrg- adur ~~:> _(\msl'lli.I~ Írus Vt>rf'aduJ'es' na cnnf;.;p{!'Í-t.J,m1~ t..l.~ ( 1-~~ i~ riJl):it>rvre•.s~ udl)., perp(:tuar.tl('fl(~ pl1hlt(':t a
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~I; Pr!adQ·, sobre • a 1Í1:Í '( \.dlllÍIIi:<(('a(;';)o (.)li~
do1 ~(~r o P(;jZOi pr<H'_«flllu }rs

nfi;,·!:>Ó

das dPsol'<le.ns com iflle o Ju1~ da lhlarH.;a daquell:t Casa 11nh;1, arn•gadu
J'urisdiccfies, e Adrnini~.rral(<lo, que , llte u:lq cvmpeti;1o ·; p(Hêltp as rrejuJ t cJ ~$: 1;ÔLfu-<~tl(f ç9és, ·fJUI~ s~~ ~~~ ·O,rd.e.lp,, 011 Lieen.t;a h~vr:'n 1 t-SI<lhdee.ido os 'Côrdt:i'tadort-s lia <Lt':1 'rt·nd:t, (.fl-le. a.t-é . ~llliJit Sttllito tirrb': w prvt1eniI e '"-'
' Io; !lhrtg:trào
.
~~si
,>ena< I'o 11' noh~ ear para aqne 11 e rad o, nem represeni:H
mo hum AdministraJur Geral com as qualiJaues, ,que se cuuh!:!cêr:lo pre·
cisas a e,vilar tant<'s damnns•. ------ · ' - · ·--- ----· ··
·
. Este Adnllnistrador Gerar;, com :íêlividade, e Zt~ lo cnmrre hf'm
con1 os- seus devere5:, pro·v idenriaqdo u,s de.,;e_aruinhos, quanlo' lhe he piis;stvd, p 'l'éJln:'Se;pt'•:lnJkt a~ es)#, $P;n;t.,c/v~ I li -~~~ ;; tj•u e 'pre"Ús-a IIJilit'1r j)roviderf. . )• ' ' ú {. } -~
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av.eí~es (genBro dos_da pri1ilei-ca nê~essid:.:~de) ·c0in grave JYVejuizo Pú.'
}).Jicu; e. que à p·rincÍpaJ origem· deslll; des_().fde-rn C0•1 1SÍitia ~m Se> permiti

tirem LJCe·ru~a's para venda p0r grosso. _deste gene1~o, c<mcluil:}do, qu;e
Jog&, ·q-ue· se fe.€1ilassem os Armazens, e:stavão evita-dGs os referidos a.btmrdvs, · e na segunda expõe1;n, qúe a Dimilo dats Entra-das cle a,z.eite,
e ' vin-agre f?ril introcJt:ziqo pel?s. CorJt~àl~doi1 ~s·, haver~' gu.aren~a ;n1n'!~,
eni )ngar do venlade1ro, e l·egillrFl<'.l ÜJll'ei!o- das Do:rmJdas-; e q.ue dres~a
iBlroo·ncção setú titll'lo res-ultava consid~ravel prejuizo., â i'azemla da Ci. tl-I'Hl-e, .e unlito rnaior ·pela <;J.xtráordifiar·i·a gj:ál'fdleza, a qqe. os Ml!lrcildQ-:- ·
res de ,azeite tinhão subido os volumes dos barris, o que LudQ se de'ifa
évilar.
r ·
l
•· Remetteo ~~ es-te Senado <~O Desemb.a.rgaclor ltnspecror da Casa do
Ver ·o pezo as di ü~s RerH'ese.ntações ·par a- pnwed~t' ás mais ex-aotas-, a.v,~
riguações dE> seu eonteúdo: As&};n · (!) praücou o di~o Desembargad01:;
quanto á rr}'me,ira Re;rwesenla~ãu', or~enou ·· ~o Adminis.tvMlio.r Ge.ra)
fürmflfi'zas,ae a óutra Rer.iFese,}itaqão-,- qne· }:i€)1 a _dé n-4-mero trfi!s :' Exa.mipou as Orc~ens, .e Posturas antigas, . e vío, que o Capitulp trinta e• f] tia*
t~e do- H~g· h11ento de:~ Ver o pe:zo, eol'ls~allite • d!a Certidão númePo ' q-uatro
manda que rodo o azeite se- \'en'dil rtá ''Pedrá do Ver o nezo ; ;\ Or.de.rn
hmsta:nte dá CerliJ'ão número · einco pi·ohFbe a venda. por medid~s. maio,res· nas 'Tendm~: Qu'e a outra Or·d:em .. Jul'l'Fa ·.a nÚméro· sers, dedara q l>f.~
a venda nais' Te-mias por medid'às n~aiores, he' .tra-v essta, e que já el<ltil~
bl-andou fechar os Arma'~ens ; t e q~l'e 'pe<lá Cêrtrcl:ãe jun.ta a núruero sete
sé; rgüfica a mesnra p·ro-hibiçào da venda çle _&~eite p-or grosso:: Col'lhe;m:o
má>is, qtre •o:'11-bsm•d0 de se pN·mitüte·m A'vmaú·~s, foi ' inlrodtJúdo. pel'l.
~uH•ôca-ção, e talvez r:w;si-q.v-o->, ctó-lo :eóm -que, sé en.ch€rilf) !'lo F0,nu-~la.rl~
this No v1\Sf L icél'l·~as h r.tt·n a addVçitõ' re:Ja ~.iva •á vetJda do ·azteite tYo.r·'·gws~,' 4~a q:ttat J1'~a·al:atiname·ríte se forã(J ·v af:ende o-s A t ra,vessaelot•es, q11e b;oje chegãô a aV.ult•af!:o n{m}ero: B HH~r:rámetrte se certifit:0·1f, que~::l.ae:-~i.S:
lencia dos prohibidos Am1azens~ resultaya 9 monopolio, a travessia, o
excessivo pre~o, e até a pe-Hcá- abuÀ-dancia de ázeite, que se experimenta no Ver ·.o pezo por estar dividido em tantos, e tão diversos Armazebsi. ·g , q-uant.o á segu11dá R~f>Fe.sert'taÇãa, proce. ct<~Q e mesmo ·Desem",:})a.rgador llí}sp~llor a, ~Mamin~~r o- seu eonleúd&, e vjg que em te€1'0: ~o
::R:egiif}e!1l'~0 do VoeYJ d - pe~o- não ha hum .S'Ô C:apiürlo, qu,e p~'escreva~ p:_pp..
reilo das ER~Jiad~& -de 1\zei!e, e viflag' ~"e; e ~~H~ I}O· Ca·f>.il'tJJio 1 trezeil®: !lÚ~s:..
mo H.egiTentó s~ ~et.ern~in~o as q_ ua.nti~~ _<Iue d~~·qrr~ r2aga~ . por n?ite
de D~)I'HH·d'a- ·es-< 19:arrJ;s,. e é's o~kes, e®·~no ffios'f r a a CewLJdao Jll'umero oito,
ficando evidente, que . o injusto Direito das Entradas foi inf.n?duzindo pelos Conlraladores: C@nheeeo thaiS.,: que ~a an•umação dos azeites, e sua
co.nducção havia ,muitas desordens, fJ~e se devião evitar, estabelecenijd fi.Í:rm a~·ed1oclb <re t~rrml'laçã0, -e ~· ecin.omin interior, preli:n»J71:do o vo.hrme dos ha-t'l'ts para a eo-rl'ehtcçà(!)o, p01' JIIilodo· que não deva exeeder·s?;
.
P1ropôz e·}d<ffo Dese•m h>oà~~gado.r I I'FS-pector fodo o referi·do nE:Jste Se;aa-d&,- e procetl'emJe>-.se
votds, mJl\forfl.Je•num~e se asseabvu; q.ue ambtt\i

.,.., ,

e

·a:

as IR1 eprese-n~ãçCle~ '·(l)o Atl~!~li'l'lÍS~I·aeJ.or GeraJ -do Ver o pezl(i); e.rão .diglll-il'$

~~ :íHVéR9âo,'.'?, ('1t't>·vkfe.~-e~·~ ;• e fJ.~le q•l!ll3tq'~O á pria:e~ra., se da~·ia; ~1r~d>ir
intma Pmt·<l'-~·'J.i~ 'ao &or'I•vao· 'd'll~ No>Yas f.... wel"'~as. para !H.Ilspend€.r J.ntt~Ira.
menle a expedição_de Licenças para venda ~h!!' az~Í~<!f ··p or grosso,- av~Jr
:l<Jahd~ de e:-xltinclia .tlo P:dr.mulm•ilc!) a ' t:espe~livh· ad:dicfio-; e ao mesm(i) pôs:-

;w ~r~HriuoJ.gatf--'se jl)&l' ·Ecl'iilaJ a . exW,ten>eiw das I'~t1·r~&, e ·- O.rd•enB',' ~6e
Jlii'O'l~~!<>:el'l'Jl ·a. ~eaàal por grÇ}SSO• d•®. az.~it.e, preS-CJ.1€ve~cl:o_ a~ •Cl)'l~Ídades,
fJI!II!l

s&- pud-t.l-lll f GOJ.JSC.l"Var-se @t•D GlHi:a T@nc;ta, para v-éf.l,de~ rn~ J:dU;)do., -~
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co-nun-in arid-o te mpo p çM'a _ó có nsu rn o do ,ilz!:it e , A'! .Ue ~~ x i s 1e no's Anna-:
zens , como rnelbvt l~ l.O~ (::fl g - fl!S lVJi n utns jn11ta~ a núm é ro1 i} O VP, e núm e 7
W · <lé z ; e q Ui.lfl t·o , :i .St'gu n,~a }>_e_ _d_
e vi_.:1 o es 1à ?elece r ·~'s q ua I ro Pro vi de.n c ias
seg uintE>s: P rinle i 1•_ü~ ~t u ni Jn e thudo- ~con o rnic o .d~ a ~ru ma,ç:::r o d e ntro : ~;\
P raça; seg u !Jdé,, ; h un1 M ar}.fl a de .di st r ibni.ç:l o; .[e rce 1ra, h uHVl ,P (!·naria,
(j ti e abolirH1<;> o in t ruso D ire ilJi J_qs En tnHI<ts üi st a urass~ o j u8to , e verUtl~~ iro Di reit-o das D,ô rmidJIS ; qu ar la, ou,tr a ,Po rl,aÜa , es ta,bele ce ndo o
v eq_la~.teiro volu me , .q ue J e ve m ter os ba rris d e aze ite pa ra as, condbcções,,, l.tado . na confor.midau•e d~ s 1\'1 in u tas jun tas n ú me ros ! onze, ' cJoze, ,
1-r~-~~. e qu a torze.
1 ,
,
- 1'endo este Senado npromptado todas as sobreditas Providencia~
ec_onoJnicas, -por conhecer -silo da su:a ·competencia , --em observançq_a da
Le-i do Reino, e .das Graças Reg i-as q-os .A:ugus ü ssim<ls Predecessores p_e
Y,ossa ~lleza )~eal, que _n€s_ta parte -amplamente lhas -conferirão parlJ.
bom regimen , e :qtilidad,e .de todo _o Povo 1; ·com· tudo, duvidou qá-las á
eXf..CUÇào, sem oblet· de Vossa . ÂI.lezaRe-al a Suprema, e Hegia Appror
vaç.ão.: E ·por isso.. .
,
.. ,
,, •
:
.,
'.-:.Com a 'mai·ou subm i ss~o, e respeito, põem este Senado na }leàJ
P u~sença de Vossa, Al~eza, Heal esta homilde R e presentaçã o, co,rt! todo~
-ps Documentos a que se refere_, para que n5o só a be ne ficio da FaJ:~n~~
da Cidade, mas .m'uiLo _r:uais em. a:ttenç él o ,á ,utiljdade púb l-i ca, ,ê eja ·s~r.vi
do ' A pprov.ar :JS referidas d~liberaçõe~, ou .Mand ar a este re speito, o .qu~
foi: :.Q1ais d;o Real Ag·rado, e s ~ ~viço de Vossa A l-teza Rea! . Li&b.oa. {> d~
F...e:.~~reíro de J-803.=M·a rquez de P.ombal P reside nle.=João José t d~
~.Ç~:~-i~ da ~Qosta e ~ ?,reu Gui~o. = Ltúz Coelho Ferreira Q (-> 1 V<í l l ~ e f~r
rHt ;' -;- Joao Anastacw. F e rreira . Raposo. =José • de Cas(,ro Hen.nques,
= J·oaquim , José M .e ódes _c,'l _a Ç(l~h-a_. = F rancisco de lVIendonçª Asr~ e$
e Mello. -::-.Pedro J 0sé Ca \lpers. =-:-Manoe l _P into. da Çost'\. = 'Manoel
Jqf)é Coelh~ . = .F~a n çi s co Lopes_1usto. ·. E rHncisqo Gom~s.
• f..,,

(.

«iS:
"I·

0 .L

R -E ~

!

,- I

U Ç A O.
'

'. • Hei -por. hem Approvar to das. as Pr~videh cias ectmQmicas,'~ · q~;~e o "
Sle nt;l do tem !alm'J inptado para .o ~om Re g imen, e ut,i >l~dade :plíb 'Ça;
lVl á ndo que as faç-a lo g o ex,ecutar, P alacio de Sal vater-ra d'e Magos 17 d e .
1''
.
..1
' 1uo
.J
P nnc1pe
. . ·R'~ gefl~e.
'' ,
,~_
v eneno
we
l8 Q3. ! _ C om a R u l:ll'l%a
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.T O

I. .

jjl~s-triss:imo

e Excellentlss{r:oo - .S~~bor. P ·o r portaJii a de ~'Q~·~9 Ít-{c{
cJe ~-itrço de mi 1-oi lo c ,~ ntos, err;t C'JUe fBi nl1me-a.do á cfminislr\~ dor Ggrql c\~
Ve c o pezo e na de vinte e se isqe, Maio Jo mesmo anno se m,e d e,c ~· ,rou,
que , não s6 ~Se me inc·u ~n bia o tiscr\d izar os in ten~ s s es ·Cia I~'az_~ J\da :J d:.~ f,C.lr,
<J ade ; •_tn as ta m bem &s âo _(>ov o ; -r~ es_tes t~ r-mos, ~u )11 ~. c~fls l aer-p: ybl'l'g~..:
d o -a -r e·prese nlar a V9ssa E~(C eil e ncta com 1 a· maJOr swbm1ssão; e ',res,p ~1,
t o h um fao lo, q-ue s eod~ _de al g tH:n .uwdo - prej.udicia1 _á )!&~end'Çl d.a),.1if '
da de, tocl o cede em pr_P-J ll lZ O pub l 1cç.
' .- ., , _. ,.,
.. _ ,
1
1

1

---~ .. H t:m dos, tr es o hJ e c~ os. _ ql:le· ooncor l'êi·ãoJ..- pa1"a , a, Funs]ação. e 1 ES-;
t a ~ e l e cJOl(-') 11(0 da Casa - do v~ ,- q pezo, foí a provisão dos azeites '1par~
. g-as t.c~s · desta Capil al: não só .p el0 R eg·i~1~ento, l'llas em. al g u_ns .otaMG,.,- Lem.pos . posteri~-.r·es, se tem dt;,fe r ido J>rovidenGiai ute is,. e -sa uda veis _a este

\I

firn ; mas

prcsentemenle ·as· vejo t~Jás- àlterau s, _c ónfundíuas, e anníquiliJd<'ls.
' 1
• .
•
1
: • • He dígnp· de lo<,fa ·a atlmirn~::'tó, que senao ,este ht1m genero Na. Ei;~rial;
etu gi1e àhónua ·o Paíz, te1nha subido' de annos a esta parte a
Uib eX'orbi tàrites; preços, como çom prejuízo publico se tem experimenlaÍl.d, procedbndo toda esta ·~eso·rdem da .falta de ilovas P.i·oviJenei·a s, e exé'c uçãó das an~l. ~'tlol\Éis;'·'por qt.inrito toJ;os sa'be1h ser esté o ' ge.nei~d, e1i1 que
Si!/ phi tiCâó1'ÓS (.11hàio'r~S ( th0r\o'j'JOJiil0Sl e por TII'Í1 00rrores .' ' i) ' : • ' I ' '
. Logo na colheita,. e· hds lng<:i!'es principià·~o rt_!onó'polio; cofripràrít-lo~s~ para' enchrr 'g randes Arma~ens, e esperai' temf)o Ofiporl·une, ou fa l· ~~ p:n.i ehtã'o stiblr 111 1preços sem limites; po'réib : est:e 1hon orol~o, ·não
h ~ dos' ma.is prejudicrn;es' ;· porqu,e hos casos de pfecísão, al'li está segurg},
. b ~ e ' m·anda buscar; e ·taxar, como repeti'das vez es s'é t:em praticado etn
b'c'n eticio público'. ~
'
, ·
.
. . -: ; '
1
A ' maior, e n n~:.1is ~ig·o rosa trav essia, he a t}ue sé faz nesta Ci(-1< ' Je, ·e ainda lde'n tr9 ná Casa do Ver d rrezo: Hu nos Alpendres dâ Cá·sA dfo Ver o reio Ueze .Met·cad'o res de ázeüt! 'cot1~ lugares repMtidos,
qo'e são certo~, e permanentes: · Estes individuas são os que todo o ann(o sustentã'. o
preços ' á'os azeif.e§,: Elles são ós qoe sempre o vende1Í1
j;o_r preços ma i~ àvu.Ju~~b~', con~o h e de t;es; qi.latro e ·seis tostões €m
Bnrl taro; e Jiof• 1ssp estimao q'ue os .Bat'q ueJros € A lhWcr~ves, que o cbnduzem a0 acaso, sem ' certeza o· vend ão- cüm proi~lptidão, pa-ra ellés fi~
carem sustentando os preços ú medida dás suas ambições, e livres voniaHes: Para que os B.'arqucirbs, , e Almocreves o vendão Jogo, ~:~são de
. -varihs idéàs, ~endo · a prirbeira a de flçrem sempre occupados .os A lpeFÍ~dr·'es tom 'Jos seus barris, p~la ~Jaior pàrt~ vaúos, para que 'os dl!ltl'os tén~fío os barris, ot1 odres ao Sôl, ou · á e-huva;, experirnenlandó o rigor
dd tempo.
'
' ·~A oulra rigorosa travessia, he, a que f;tzem . os que tem lójas, e
Armazens dispet'sos 'pela Cidade, com Lil::ehças amplas d~ Excell€rHissi- ·
rnb Senado para venderem este genero por grosso: Estes homens são os
que atravessào todo o azeite, que sem destino vem ao Ver o pezo para
vender. A penas se· dá entrada no Ver o pezo de <jualc}uer partida df!!
h:irrrs~ drl odres de azeite, eJJes sã'o os que Jogo o atravessãér, e éom-p .ãó; e· como ha prohibição de sahir azeite atacado sem Licehça da Meza', elles à·diligencêão, de fórma que sc.he logo todtl o que entrou, e se
.fhe d'uvída fazem alaridos, e motins, eonvocarido os donos para que díg!i.o não voltao cá pe las demoras que se lhe fazem; e outras vezes até
b,uscão a protecç~o do Con tratador dos azeites, para. que es te exp0nhà,
que :i falta de sahida he prejudicial ao seu contrato, por fórma, que
'pouco deste azei,te se vende ordinariamente ao Povo.
~
1
'
Estes donos dos Armnzens aindà fazem · outra tra\' ess ia .mais càvilosa de ccHnmtfun acordo com os Batqueiros· ele R iba-Tejo: ve'm hum
barco com vinte, tr·inl.a ou quarenta barris de azeite, larga hutn ho111em
da comranha en'J Sacavem, Braço de prata, ou Beirólas, este homem
~r em á Cidade corre os donos dos Á J'tnazens, e lhe ' cliz que vão '' er os
azeit~s, que traz, a lê\l sitio aonde o ba:rco os·~ espe-tà :· Vlão vet· as azei tes, e muítas ·vezes lho comprão Codo ;' vem o harco á postl!lra, recolhese· o azeite no Ver o pezó·, e se vem dar ertlràua á Meza; logo apparet'cm os donos ericoBel'los, ped'em liéença pará sáh!r- para os seus A rrnazf!ns, -e se na· Mez·n= fie lhe' dá~ '· ff. ·ds db'rlgiío la pôr á: ·vencla, lhe . abr~m
hum preço l:"i o alto, que nada vendem, e por co~1 ~eq uencia .'se fa~uJta'.ll
licença para a sabida, que he o que elles querem.
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Da,'19l rt?~u~:.:1o os p.~~ ços exGe~sivos, t"jqe ·:tem ,p ·fl~yitlh· .e próv,n:

sr> tnnlo a lrave~sra, fjlle os donos dus A:rmazens de ord1nano VlJIHit:tm
n~·ll,:s o CJHrl ;t ro de <.lzeilf-1 po1· ul~ np s doiS: t os tõe,s, , . ~t(.íqtl. ~ s,e vendtt no
L' I' o rwzq ; , pu r li.) 1"1:11<-1 q \l~ e ~ lt's A·~~~~ ê!Z t) OS' ,5J~I. J dg,u~·~ . li e llrs C<,> n~·er I' ãq
S • 'lllllf'l~ l·liaiur IJO·:Ifll ldilde de a·le)t.·e, que a> (j\I~ )'~XÍ.Slt~
no Vt<r J.l re~u '; c'he.• .J I
~~
/!illldu,
a
laJ
au!!'e
es1;.
1
.,.desurdeur,
..
<
rue
a
Q·P,lllj1,<
tnlti'.i
das
,', ·tplr\IIS.
ou.e he
1
._.,..
..
~
<
~
i
~J JJ
:J
t
•, ~ 1 J \
!.
• 'I
,
:a q•)e c .. n,,l.t~l; o . n s- e·1~ <·jo .,VI:'r' o JIPZ:o p; l ra q-· ',C' II~ i t~,1 CiN'IP·• · nd:u -.~e de
Vi rale homens fJlle :nupc;1 d e ri!N exJ1ediç~1o ao .l~tu~e, h~Jj«5 ~ó,.su.ilsta, ~~~, Li-

v

"'l.

1

I

"\

1

\.4

1

, , '-

I

.

l

tJ l.wruC'ns ,

t~ t' :s,rses . l em )lllll i lo flOUI'O n11e •f'azer·.,
1 . r
, ' '
1
A I:,!'H,Itll:lS.
d·
·
~~
~
t'~n~:lS
'
q
lle .pela Ciliade ~P,~d r.. '~ ~~z'e.it ~: r~r mitrd'o,_
l
'
...
)l . I
1: ·O J'1'
'V<' nc~ o , o bp ru I fi ~1rjiJ, <J Ü í'~ , .~ r; u ~;', ~p ns, . ta m helll .<;91 l W f\'pd ~ l) ~s. 1pa r ~~~ja~ ·Ô:f1
. e. Ol.Jrt)S:, e yaq
' I·i'\!i' IllHH coa< l',}u.v_ar o . rn~nop,l.J;I'~~ , e t rav·essta.
.
I
l
· L arl'ls~
11
1 '· "llt
. A pnuwrr:a, c a 111~1s nece:;sana fln:~rJ.e~l':rp, , ~ ' que cerl.· ?~ll~~.ftr
evlf:l :1s 11' ~Vt'~S'IaS do :tZ I" IIP, e O ha de fazer llllfiOI'ilf Ue fli'PÇO, Cllii,::!ISte sin1plesmo•nte. Cl}l f.f _Ex;qt'ff,~ nr-issilllo Senad-o man~!ar: iecl;ar t~d ; .~·· J~
Arn•al:t'llS de a~1•it~ qu -· es~. ~o d,il<lJHHsos., por esla , Cjl~,a~e, qv.e 111 ~ c~íP .~;
ta cllf>gf:n >HI nl:l tllero ,.<l-e .!rJnla. ; e ,,,, anlbr (jii·C n<~ . l\:lt'Z·a das Novas· Lrl~c·rH2as . :se IIÚO ;tet:eit~ E:lg,a ntelllü de Licem;a, para se \ltCIIder <IZl i te uu~·
,;i"o- r,tssu, e eas:>ilrHI" <IS ''fll t,l, se tiv·e r·enJ expedid,f
·,,1 e em segurl'llo lul!·ar Jman..
~..
•":. . . f
():.r Cl! lll pt•nas g·rave~, que n ~ nl~u.rna Tt4111la, ow Loja qu:e ver)tler ,<~zeilt• I·Jnr '111i~tdo Jf~~~s:-~;i
Cll·
flsen·ar e111 s,,,. unir:; ' Je s e is ' ~;1nla•·l)s ,· fa~en'tlu'~!:!e
•
i
!;a,~
públie.o ppr _E dir ·ae~, . Lll·llu a pru!Jibil;/10. da ,·e,lt,d,<~ ,pur g~\·!-' s!:lo, cu.l l}U,· a
· tji~<HJI· idad·,~, t·jtte pl)r miot,lo :pót~e cunst: r,yar-s.e.
,1
·
Nenhllllla ueSI ·<tS p-rovidencias be rJQ\Iél: PtH' hum~ Postura, ' Oll
Orth'IIJ de UI 'Zt·nuve, de F~v e rei ro l~e Tllil s e t.e een tos .e on~e~ que
a ~}la
r1·g·ist;nla :f fi,Htas N·ntv quar·e!·l ta .,e h'~llla · verso . ~l.u Lino ~ qotr•Jiu , ~~. Jef!Íslo d.e' Asse nt vs do ~enado tOrien ,tal ~ e pnJh.i be a .Vf' 'lda tie , é.&'ZCÍ.(e1 -pqr '
ll;~·d idas lll;lilil't'S lli!S Tend;u3 ~~~ lo prt>juiw, qll~ se Segu.e' :Íu. ·~ ·f~ IU
1'1111111: En1 htJitta OrJ~,.. , ex.peJida rt dez de ::;e !. r111b ro dn. Ulil ~t; l'~cenlt•S
fJ"'""e !lla e duis, rt·g~ <> ia d;t ,a 'f i,lhas , oiiefila e ~ ci mcv ver~o à' l~i\; ry l~e
t
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se

s:Jnl-

ro•(!Í:slo Je O rc'!·PIIS 'dc:l · ~t·,oado ()c,~ i~lt"lllal , se u e elarn, . fjUe . a ie,l)~l·;~ · ~le
~tZPÍte_ na-s , Ti~Hdas . rtor ll~t·di·das !'l aiores · lu:~ tr~t v<J:ssia., e :~. marH);t. casti .gar: rg-Hal·tt!l'Hie 111anda que se ft'dt,l 'll l t"J"s o: A rlltiiZPIIS Je ;rzt•lle qpe
lwuvPr pPla f'1d11de. e .~siJe se c"n ,d uza p~tra o ~ier o pPzq, alén1 tj ~ <{:u tras Pro' j,Jeuel;ts: No Li .v ru sexlo tie :t~senlns do ~euado Oriental ~~ 11.\\' l
"'
]lt:as l''t'!ll'O ·e. vintP e h11t11a vers11 ~:I e Hl'ha
n·~·islaua
Ir Jllta\.. , .ell
ll'nca
\fii'O·
o~ ,
~
~
_..
•\
I .
f,:nd;, t•m <.'1111'0 d" I )e.t".l'lll hro de· 111tl self'C• ·nlos (J'U~I\t' nla
rw~· t,> .l\111
que heru se - 'l'·wlt!ica a .rd'eriJa pru·h dm.Jío da ven~.a uo: awi~'r p:Ur

grosso.

/

.

.

' { \..

r

'

le ruhfançrt, que j:i v,i duns Pnsttíras, ou\., Or,d~nJs,
hiHJW '·file só perlllitr t~, q ~re nas Tendas fjlle vendem azet-le p1•r 1111,11Jo,
~~~ C• ·ll:sc ' rve;m, ~c:i ~ l'ttnl;·~r"_s._ lll:nilih1ndo :sevl:'r:aru~nle waio'r:. cp~ a.n~·id;ld ~~ ;
c o111ra 'Jil• l •trnplea a puriiii:,'S:lo ~ du1.e c ~ anlar"s, sem rp.t.e Jl:! lllal ~ se p,u.fl,·~s•·llt •·i'üt•tkr, eomrninando penai> gr'a\<Ps, incum~Ís] do :ú s Al ·l~lllla;:
Eu

fPr\hn fy~i,·a

c.·f.s d<1s f<:Xt'CIIt'(l,
l!·> •a :;na li::Wttlizac:lo;
- 11oréw. :wura
buscandu-as, d t~ I·~!'!C•
•
;:,
111'"'" ' as pude adr:-~r, 111'111 s'aber u:S Livr;us, u.nJe ~sl.àv rc gi sla' a~,
1
-m al) hl.l ct•r•lu, q •1e· ~: lias llX'it>lenr. ,
.

_:uiiiUtll

. ('t~uq•r:ud~~ .com

,,s lltl'trs

d~evf'rf•s, ponho na Prf'sPnça

de' Vossjl.

Fxt·f'llerl!' lil lodo '' rt.ft>rido, 11ar;i 'l"é se diu:ne
Delermi,nar
o oue
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u
•
.
·r
·~
·~Wl'' Ide• .. Ll.~h,oa \'IIth.. · e quarro dt:r NovPmhro de rild ottuc·enlos e htpn.
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' () Adruin·islradur neral da C4:S,a •OW Vt:L' o pew ..=Luiz Jo:sé ~iLn!rio
'fdlcs de ~ \'el.l~ir Colhúu.
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Jllnsir1ssimo ,e · Excelleotíss~mo ~~nhor . •Hum dos consiJeraveís

~escahJinhus qpe, áchéi fl~'l ca.sa . U? Yef 'o pezo, fui o

fJ11e se pr<lticava
no He![imenlo
·
das
Enlrmlas
<!e
·
~.zeile,
vin:\.,.;·e,
e
mel:
Ewendei
os
~
I·> L I J
)
..,
'
'
•
"
.,
.
c
erros; Heautclei <is (lescruninhos; e puz' erri boa a'rl'ecaJaçrl'o esle ramo ·
.... ,
.
. , .
·' :' JJn' J
•
. ,.
,
'1
.,
' 1
nte <t!jllt'lle ponto q,ue eahr,a. has rnJnhé\S fuq;as; pt•rem nàu ulistante ore..:
ft'rido vi que
'Rend .imento ' ér'il diminuto <Í1 prí,po'n;ão do va.fur annnái
po terreno occt.ipado ne~t~ ohj:-çto ,; e· çomo á .~Hriga~.ào de A.Uini nistr"·
o~r se nãn li111ita sórneníe a. tazt>r exigiy~l 9 (J'rie ,'s e' al:Ha errí éstilo p:l.:.
. I e a ~xamtnar
.
. d au1ente a on~em
.
J os I'~endl·
gar-se; 111as se eslerH
pru f un
!lwntos para 1ual1ticat.'·se1 as . ior.r~>ducçõ~'s, fiu o~uissüo_ de ~etis ánieses~
;;01es, _tem a!te~:~~loJ o seu f;ln-~p! ,lfvy,, e ver~lad.eln! ~ystema: ~~~~~ ~onse-.
quencJa Jo refertdu eu procedi a !•!das ns pus~rvels aver;1gu:u;oes;
e de
1
plano' eonheci ilile .. o l)ireiio' das Entradas f,,j introJuziJo, hav_er:i qtla:.
reofú annos, p~llis Cunlraladores que fui·no Jesla rerifla, sern Authorida,111 • •f
'•I '
,I'
1' .
•
' •U V I I E
l 1e 1 •.<•u A p pnJ ~ <~(i~W
~.
o~$<~ . ~ ' ~c e encl a, ,fl !-1~ ~q ? pouta 1 1a ver pu r
cscnto.
.
,
~ ·
Próva-se com evident-.i~>'l }nt'roducção_; por ,qiianfo o ' Regill)~~Jo,.
desta Ca~a, estab . . lece
no Caj>Ítulo
Jecimo-'
q ue he a LPi fundanlenlal
f
\
J
I'
'
_h·rceiro o lhrt'llo das Durl~li'das ;, poré111 de Entr<~da mio JlJauda rtaga~
.Din--Íius ú Cid,,de, 11:'io ~~lbl,élnle flUe no {'aplliJio trinta e Ires estipula d
'euwlu111entn. fJUt' n Escrivc'to ~Jve receher de .ca~-a Entrada.
'
'
A ell~·ilu das 111esruas ú ,ve~Í!.:'U•11:ões ·llle con':>,l tnr, cpie persuaclidos
os Ccmtr;ttadores, c-1ue i1\tn•du~ir;d~ o Du·Pilo das Eurradat> em ''r'ugar
·
·
.
1·
·••
1
"' 1'1 r
Durmidas, lhe era ruai8 util, e prornpla a cubrauça; se c< ÓH·nctuudràó
'ccl(ll us !Hen:<tdores a cede'{t)m d<\s o~ll'llli<lal!l, Clllll lanto .que lhe paga.~~
Sem por 'en.trada certa fl\lilrqia, que Se t'S- Íj;H,fqp, e fui C1iie11lcl ré)~ Ç;~-·
"da barril ;~(é vinte c;_trltaros, c~m. réis ' até vinte -e <·inco cantai-os; e cen~
to e vinle réis de vinte e cineo _ca.nlarüs para cima; e lauto se raJic(1U
_este aj11Sie, flUe he pelo qual a1nda I11•.Je se t>si;\ cobrando, por deséui·
do, e uutiss:'lo 'de fjllem alé a~otc\ra fiscallsflU esta Casa; purqne. lug·o qli~
o contrato fico~ ' ccm Adnânistraç<'ío se .deviá rt>presentar· este facto, ~
pPdir a Vos~a ExcPIIl'n<'Ía a Approvaçào; fJUe me persuado não CPnc·e·~del'ia ~t·nclo-lhé presente o pn·jt.iizo cunsider'tvel, que ddle resuha á .F~·zenJa da Ci:lade
· . .
·
·
· '
· ·1
'
~<lo ~~~~;l~nles ;1in(la os Mercadores c·on1 e,s la le,:i'va i~ÍrothH'çi'io 1
toda a elfc•s fa~oravd, ainda maquinárào meios de fazereril tuais 'insup'.port,a~el: Siru., Excellenrlsslmo Senfwr, no tempp <jpq~1ella in,q'igu<J c~~:
vençào raros barr S lia via que ,JcvasseiO mais de v)nle e CÍ.QCO canlafOS;
mas hoje tenho vi:.to afguns. C}tle excedem seiérita cantares, e muil<:s
de mais de cincoenta, e sesse.nla ca·ntaros,
Esta C(l\Henci\o· he multo ptt'judicíal ' á F~z.encl~ da ~iJad~, P?~
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que se cobra cento e vinte . r é i~ .. pot: ~nlr.ad_~, de hum barri.l, que muitas.
vezes presiste tres, quatro, e c1nco ' mezes àentro po Alpend-re, <~o mesrn~ passo q~.e de.vi_a na ~órma do ~e§'i.T~n~o p;gar vin ~e,. ou q ,~arenla
ré1s cadã nofle de Dorrnld \l, ·e po.r este motivo me consJdero obng· a~o a
1
r'el ii·es~ntar 1<)., VóSSa . E;'~Jc1lí:lDCÍH ,O: rele'riâ?, parâ cl\H~ sé. ülgne ' de.tefl~)·{~
1
'nàr ' ob.re e'~te objecH{ o Cjlle J1arêcer mai ~ justo.' '.. · ·
' 1
,. , • ,·f

·

1

.,lr.• ;'.

Vçs~a Excelfe?·~l a- ni'. fiZl~:á q\9.~fé_ ~Ço( ~y.hi,4~.-. , l. i ~ Íl9a '9~ ?e~ ~ 'urH~

·'ll(:f :lsõz. ~O Adtlliíüstrçv'or - Gerà l da Casa. do V~r d pezo.- C'uiz ' Ju,-

sé

~ilverio Tell'és· \fé ' Avêil a~ 'coi'laín).• :' ·'

"-- ';
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•·
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D o(c:u'IVi'E.N1 t ' o '~ IH.
!

.

s:;~hór~C~nselh~ito. V~ssa

d~de;1a

Iííúsfrissimo
· Sen.horfa·,...fue
lhe
. uedarar por. _escrito, ·s~ Ós dZ'~ites vin'dos d~ R~i~os ,~slradgeiros ~ãd obri2
~ g'mÍ9s ' a jr a,.o Ver. o :'pêzo·, ou q ile de~tin.o co~ ~~ ,m ão ·:.\er .' . ' , .
~
·. '
Pqra - obedece~ a esü 'D.e~ermmaçã~, pro'c edi a exãmin.a r · âs 01.e-:
~' ínoria.s, e péculio, que ~on'servo e_m rneu poü~r, ' e Fãd Héontro Poslu~
1
rà, OnJern, ou Assen!.o', expressaillente relátivó a 'import<H~ão Je' afei. jtes v.üíd'os :â e' R~lrH)g~ Es tr â~Jgei ró~, e só acho 'duas 'PóstÜras a primeira
" 1 Utlç.~dà '·.a ·'fü)'has ses&efl~a ~ cin ch ,,do ti ~ ro
p'dstuí:as, Pto'v i_sõ~s,
-~ 9l_le m~ncTrJ u~~ ó, âze'j t~ qu:e .~ !êr p~r ~~~r, ~~~ p~o · tlre }los bate1s sem
. a,z ~I:ern sao.er a8s .A ln,wta,c.es.; e .a seg1li?9a·'·; G JJ~ . se ach ~ .l'\o I:J~esn~o I,-1~ ·
. y ro á (oll~as s~pseíJta e, se1~ yé rso q~e , ~n1p~l-a, qu,~ o nr-~J(e que Y,Jé~ ü~
-~/ói·á se levé Jng'o direito ao Ver o pezo, com P.·ena de c'mcoenta. éruza·
~"'dos '; p~H~Íll es''t'as ' Po~tu'r~sj f!le· parece 's~' . ~u}~er!téndeln relativa~· áos
1
~-·â ~JJites' vindo~ do ..Réinç pé a ,Fóz ,ou. pelo f-tio.
1
.!>..' J -'· ), ·f\'dmírand6-mê de só- àc~·a'r estã~ Fôsttíras relalN'as á, irn~podnçao
?~, .~~eit~s, }o r 1~1_es~o ;assp~ <i;ue, pa ..~u ~r·~s em má.,ior n }} me~o, ·~el~t i vils
expor-laçad de azr:H~~s pa a dentro,.· e fora do Remo, pruced1 a Info,r~_,~ar~~ne .•~e ,pe~s?.as r;Ji~icas; e ar~tiga.s, ·e · na'e con~tbu , c~n1 e~,i\(~,e~~ia o
··segliwte: Que até ao ann.o de nnl se tecentos e setenta nunca3a fllals en,··t rou 'e in Lisboa. aze, ii~ 'dás It<dias ,; e qu'e ' pór 1sso 'ritío h Prdvúl ~ né 11a~
antigas quanto <-Í irnpo,rtàção ~ é qnllnto, á dporta€âo, que ha. Provide'ncias,
:: por se bonhecerem pr:e'c isas; porqu ~ dé Lisboa se bonJwzião \os dzeites para
} odo ·o Norté:, ê para Fran~ ~- =· Q~Je, naqt.ielles a~tigos ~~m~o. ,, qtw,ndo,' e~
:P~rt.~g·al .ha ~ 1a falta de aze1~e, V1n\1~ h_!-l~ca,r_~ preço o a.~ Sev1l''ba ~ mas q~e
este seguia o .mesmo systetna esta pele'cldo.' par.á os azed s ' do 'R eino: Que
' etiJ ' I.odos os témpos sempre vi'era ?Zeiie ué FJ·ança ela ~ficado, ~onduzi
~do ·em ·g anafas, mas. f)u.e neste .nã'o havia ·oflUs, e se tra'nspor.tava pa1}a .
-'~asa dosGommerciant es, não só por ser de luxo, mas eth ,tii~ peque' na quantidade, que não faziá obj e cto ~igno· de se prov]denci;!r: . Que
,'?esde o ~nn:p de mil se tece.n tos e ~ et~nt'~\ eJ>rincipalrné~t~ ~ cl es d~. ~ an·
·no de ,n:l.ll ·gelecentos e noventa :se entrar.ao a conduzir õs aze l(es de
_fal"ios . P?rto.s das,Itaiias \pn r'~ Lisb:pH, ''busc~ndb os 'graodes' pre,Ços a :!1'ue ·
· te~-~súo ldb, procedidós dos !nonopolios, ·<las travessias; . d k injusta per:mJss~o dos 1\.rmaze!l! em , .Li~ boa, e: ~nalmente _da .l~lx.ícJão ~oiTf qué' sê
·consente a exportaca o dó a·zelte npo so para os Dom101os Porl.uguezes;
· i:aà~ para. Estrangei.rosl ~é m : à precisa 'r~fle~.ão, . e çulc~~o' : Que . r;or, a.b;.s_urdo se t ~ m ,to~.ei·a~o. recoii1 Trem -se os .azeJ(és das Ital1a.s aonde.'bem pa.·recé a seus d'o 'nts, e 'verid ê! o pór outro ig-ua.J' abuso, e fratJde aos Arma''2ens; 1 m'as ' ql'le t e 1'n · a~bt te"cido ós óies!ÍlOs tlonos d~1 sími!Hãntes azeite's
virem pedir, á lVJeza do V~r . o. pezo lhq deixeni ven.det nos Alpend res'
~cbffio. O:·do 'Reiho'; ' ê 1 ~il's§Í m ~é 1he fr c'uJtou; ' acÓiJ~ecehdÔ 1 es(es 'úictOil erQ.
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1

t~mpo qne_,nito. b,:lv,iH, J.<lfl.!.o,s . Al!" Hl!lli.t:,ns: Qüm deSfes . ilbllS@S SÓ pa_dece d '
PpV,6 pela c;<!rre:p-tía,; niits; qu+~ /J Fazk'nda da· Cidade · nada perde porqu~
o~, ~rz.ei.tes . ,vint!'o r)el ~ · 'Fpz pag;ào dentr6 d<í Alfande'go. o,s ;Direitos dQ '
Ver. o, pez'Ç>: .Finuh~Jer.d-e'. • Qoe ·ps' gra~Hles pari idas ~e azeite, •Jque nes.; ·
tes ~qua·tro ·aorlps pro Kililos~ ·: s é pon,dti!l'Í.rfio de Hespélpha 'p011'lel"ra ·a ·es!a ·
<J.d.ade, for [ío todas; yetl'Jid a s ''no Ve r' o pezo, sem q.ue, se lhe permitti:s-:
Sf:?~ ·nern os Hespúnhoes in ~üisscrn vor outro d,estino;
. ···
_, . · Est,as 'são a~ ir~· (()rnllfç.ões , que 'tive, c:{ com fls quaes ine paré~e ·
sátisf<rÇo á D~terrtJiriac~ão\le' Vóssa ::-iienhoria; mais como conbeçoogran..:
Q~ z~lo COpl .que, V(Í)s~a Senhori(l s~ ín·teressa no hem públic0, me con-·
.'
.
-si_â e'to obri•g ado ,a fa'zeli nes~;e' o!;>jeclo a exposiçãO' 's eg'uinte.
1'.: , Fechados~ · e :.extinc.Cos abs~lut<,q1ente os Armázens •l' tii só J)ermijt.,(1
~ tido )wrn peg~'~,AO · deposÍlb de az·e ite . n~s Lojaí1 que o. venderem'por núu.+_
do, ·na fór'rna das P0sturas,' Assentos, e Ordens antigas; teinos por ·con~ .:'
sequen~ia imnJediata 'hqma gr.a nde _dimi_ntiição nos preços dos azeites, e huma abundancía .c onsideravel ·des-te. genero; porque ficão pela Ú1aior;
e.>.mais irpportante parte evitados üs monopolios, e as ~ravessias.
i

';: :i · Nestas, circumstandas ·ce-rtamente ·não ~ntr.a
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·. , 'e1n Portugal ·a ze.ite de. 1tal.ip.: N 6s temo,s ·em ·pqrlugal · es:e , g~"ner0 c0.~n
~a,l!f.a abuqdt}ncía, que poderemos supprit: o Hei no; e as Consquistas Portyg.uezas, e· ~inda: v'ender a ; Estrahgeiros; mas e::sta venda se : deve· f~1cul.:
t~ r. cpm,.tal e.qo~_libri0, que. faci.Jitando .a cultma, ,com fudo J::~ão sr.ja or.Í·/;•
g~~ ~ qa pares~ia· , e·,falta peJo:;; ~onseq~entes mp.nofíohos, ·cottly, ftlé ag.ora:.se t~m expéritnentadQ •. ·.. ·'
,
·
, .
.,~ • . . -· ·c· . t-'r,
f
, !:t. :;. ~ N~ caso. por'~m, etü- cfue de Pórtos Estp~ngeq·o~ sé! pert enda;i~en~ :r
~unr.. ~~et, te, par<t ; J:.~sboa ;_·elle se · dev~ r·t::·c olher no, Ver ~ p ·ret:9.·, r.t.e m 0Sn·
Pr,
o prietarios tem 1 . o~tro. modo "de ·(',), nocler vender ·,· Jlorn'J ue .-Jhe ;firllão.· ,os,,
t '.
;A;r~1~a7e~~~- p_
a ra as, V~ndás • '?·q.c,uJtas·, CQffiO · até q_gora :tem feito::.;. 'h ':.; •' '!H;_
. , .. .Lembra-me, qu1e p,ód',e ., i;;uscitJl r-se ~a quest~o; de qu~ · o,s . Aipeir::< ~
9re~" dp Ve'r ,o' p~zo, p~o· ~od-~m alojàr t0d~ o. azeite p,reclso pa:r·a·o<;>ns:tlln.J
inp ·d:f.~ ~isf>Ra: , ~ ,ist9. respoh,dÇI :: c;:!ue at& ao· anno de mil s.Stec~M{;JS ún,.,)
. foen~a 1 e çincõ, ,aind ,a . ~ra ri1ais )pequeno oterrenq clo ~ Vêr ' o .p.e zo,. e . ast·.~
. ~i,IT~ fi!l'jSIDO se l}~ roê?i~ v.a, bu~cand~~ os . Propll·ÍeÜir~()S :dos azri,les, ' Atcnra·,,~
z~qs ·9 s~l'\ ;~ cps1~, , 1 a_R nde .o f<:"SolhlaQ; e para ~ vend~ se comduzJ,a ~0'r
~ej p , P~zo ,; ; ~ que ne~·te ,t,eropo, não havia 'l"A.n11a~e,ns de vend<t ,:.de ..az~j.: ,..
te · e·rp , Lls,boa: r~ , · i l · ... 1_"·•. ~·)·.r''·"
,,:
~ :,
:. 't .. - 1. '- ... ··:'Jfi·
··. Quand'O: se demal"'ééü -b terreno do Ver o _pezo àêt'uaL, s.e the "f.!i:.i&:
todo o fundo âlé ao Çaes i·~ mf!s -~ep~is •_por <;)rdem vRegía, -se inLToduzio'
no seu terreno o ,grande edifioio ·das' Sete Casas, ·reservando-se só paí·a
,._

'

~

~

:-.->

r

/

~Ver .? · Pe~zo ,~, qu11 ~tc. tualm~~f!t~._exi~t ~. ;
. , :':.,
, ·,
.:
Nesl~ mes rno se póde beYn s~·pprjr à v·enda para t·odo o 0t1ilsum_.
I!N J~le. Lisbo ~,., s ~r:v indo só. de, alojar as · vendas; · ~ para. a,l~jar ~odos fJS
~lt\ i~1 ~~ o,!;l,r~~~ ..s~ <p,óde e , p,retti~a ~edifiy~r ein $Üio prox~rl'lo hunn' .g.l· and_~
· Arll}âz~r:n.
que lílP plan.ó ,lerteÇ) , sirva sornenle 1,pa.ra. az~Jle,·.• ~ ou:trps ,,J•I~.u .
I I
\ q~i~
,s;
e.,
no
plano supet',íór
' parà.
Arma-zem.
de gen.eros. seccqs:·' ·do. l; ?-)) ·,
~ ;). ,
J
~
t
•
_· . , Nàp p.ê~t:eça ~ qy~. e~ta des pe.za., ao y:esnH? pa. ~S'o ·qt:t·e . é :.m T$.p~:iJ ~l
s~;veJ, eu,, sera pfE:>J,U,dlCial á .F,. T éfld<~ . da C!Jape; porque S€Hdff por qu r:.
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I'llét
11il3•Fte •b:em fiScalizad a .'à ,eonstrucc·.ào,
h'ào ha de. ser_I l.'l:XCeSSI' '[L H -S'I'.tf''·"
•. t . ,., t
., ..,
~
~·.,
llllpo,rlp:ncta, ou ~ão grap·de C?tl!O~ talvez s.e pens,e : e .por outra, par{ew~ ':
. J!-!c;rds qão ~'e s~r ,m1,.11rto va~taj osos, ta.rrt(J d ~ . bu~f! como .de ,o,ulrci Arma: ·1•
, ~em, de~ sort.e que hiic( dç exceder , mu.i!Q n:19 só ;os ród\t.Gs.,da ·d ~·s p ezíl:·
· '1~~ c~n
s ll' ~tc'
Ção ~ · t'I:HlS
;ás ' i~rrsil!'ti'ÍiiC'~it'lles·
renda·~ d11S l' bar'racas, alli . e;.;iste.n.""·
t
. . ,.
1,
~'
J1,
tes 0 et~1; 1 fHf,e hejr;m \~!niv!o;l_ ! o f<tt;:f? cle ,hum gra,nde in~endio, q-ue ~al~
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<'lgorà t1ão
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· Cpm 6\S'tas ProvidencÍa·s só pacJecem ·os Mtmopoi'isl.as, os A lraNese os Usu-ra-rios: To<llos ús mais se ·utilisão, a saber: A Real
·F«zenda, pda maio1· difl.ícwlehde dos- descamin·h<;>s· d~s • Reaes Direito:>:
Os lL~tvv)acJol'es, peb J•lfOl'Jlj'>ta extracção Selll monop~J.io ~ ,O Povo, pe lh.
· di1.nÍili·UÍ~:Xo dos pre~os., e abnndancia do genero: A. Fazenda da Ci.dadl?,
tl€.lo al'.lg'l-ijCl.Jt.O das suas Rendas . .E finalmente Vossa Senhoria, e ludo
o Corpo do Excellentíssiw0 Senado, pelo bem mereeido credito, ,co'n t
qw.e attende tf0 ben~ficio público, em hwm artigo lanLa•s; e tãt> repetidas
V€ze,s eh~,unado; e rogado p.elo mesn1o Povo.
·.
.
$u P'fi~Íc~ a Vossa Senhoria, que com as suas supeTiares luzes, s<J
digne supprir neste im-porta.n!e obj~cto tudo q~ie fJé·r ig'n arante ami~-t<'l,
eu .eonfu-Fu.l0. Usbo-a 6 de Julho de 1802. - 0 , A.drninistradoi' Geral da
Cas.~.\ !lo Ver o pezo-'- Lui.z José ·SHvet:io Telles de Avé1,lar Cu(ltilh.
s.a.<l~r.e-;s;

· D O C U M E N •T O ,,IV.

d

j

I

.Capitulo trinta e qttatro ·do Regim.ernío do Vçr o pezo. ~ Livi'<J segund~
âe Accrescentctmentos dqs Re_qirnentos folha·s d,u~·m1tos e trinta e duas.

·,
'E por quanto se tem :xéf1auo, q-nty' Qão está bastanlemente 1-e1ne·
diado cort.J a pena da Postura ' da A linôt/çaria nos d-escaminhos, qué s-e

fazem caril os azeite~>, qu·e dão entrada na Casim1u~ d'a Almotaçária JM ...
rase venderem na pechn: Mandão, que todo o azeite -qu~ der entrada:
na dita 'O nsinha , par~ se ve,JJUe)' ao Pt;>vo, a dêm tamoçm ne~;n Casa:
de'baixe>'~_as· ·111eSma~v p~pals,~a~ Posltua·, .e q Esc1}vão ~iefl-a n~o:r~der~
Jeva-l' fl'MIS que OS qúairo reié cre entrada; ~ tera parlJcufar· C1JI<]ado O
Juiz de "'prt:Jeurar Certidão d'a -ar-recêlldaçiló a'ós q u·e ·forem de p<tr(icullat, ~
investigando com toda a d-iligenciá~ os mcrrropolios, qüe nt;st:l rnaterí-a se

fazeqJ,' p<~ra por todo·s os ca11'1Ínhos os ~vitar; e para este ·ei.Te-ito poderá obri··
gar o Zelmloi·, que · ~cabar- na L\'Ieza d~ Almotaçttr'ia, ' lll'Jie toçf'<\S. as Séstas feiras lhes lev!;} h uma Certi-d:'to1 do E~erhão, que· cp-m · ellé ~rv-iu na
MBim, par~ se conferirem .as ep\rüdq~ do ~iww da Ca'sínha cdln as do
Livro dest~ Casa i e nchando que algum azeité se tem- ~~sencnmlnb~d~ ~
)?oderá ohrrga~ as Partes., a que 1o1gb' o ponhão na pednt a\.':"enda?, " ' proceder contra ell-es,. ·n-a fe rma day P&shtras da A lni o~açapzt, ·c d'd -s-eú
Re!!imento
. =Marcos Antonio
Coutinh de · ontaurv:
'. ·
~
. , de! Aze.vedo
t
ll "
1

· 'D
/

0 ' C U J,Vl E N"TJo · V- ,
'

'

L_im·o qui'i~to de .;lss~nlos follj·cts

•
1

cenlo quçvrenta

e Jiumfl:_, vêh?·

·.
Ouvi ? Mandado d'O' Presitlenfe;'Veréadures, , Pto~. rad~ r~s d~~t<i
C1dade de L1sb0a, e os Proeurador~s dos Mersle'res' della: Q~re ' d<í r>ubli· ·
caçfi'o desle ~m ' diarrle nenhuma ·Tentfeira, nem Tend~tm, ·que- kbta
, Cidade vender - az·ei te nas suas ·T.end·a'S, · e p·ossa 1 vendéti fio r/ I'Í'1'éu~li-a~
ru~íotes, que dti cahada, ch~ias c.anoadas, e oahi p~í-& tta'ixo~ .1 e;J'puflca o
venderá por potes,. e cant&ros, pelo
preJuízo que s:e ,s.egtlle.·aa ben'l ·có ·::
1
nwin ' do c~ntrinio, e s& Ccomo d it9 lre, venüerá ·o dho a'Zeite :ioLJ.?ov <l
r:elas. \d ~ tas medida~ m e nó~es 'de ~~à n;.(da, e pelas mai~ qoe , se eeg~:~e'n\
lnferJOres) com eornttJI{H\Çao de qpe acbando-s·e , ·ou provanClo-·:se,, qye
exeedeo a es~a Ordem, 9U que o vendeo por ' niais ela lalxa, ·· de que s~
eostuma tirar escritc:>s ·da Crtsa d~! Armotaçar:ia; in~orrer · e1n perí::f de
ilflts ·mil r.éis pllgos âa ·cadêa, 'êrmet:ade do dif!heiro par~ a 1Cid!ade, ·e a
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oÚira metade para quem o accusar: E por este mandão nos Almotacés
das Execuções o façãõ/ public.ar pelbs Luga;es públicos, e costumados
para que venha á noticia de todos, e não possão allegar ig nurancia, e
devois de pu.bJ,icacl.o ' se registad no Livro da AJm otaçeri-a; .cou1 declaraçilo, gue no que respeita ao excesso da taixa; ficarão ew seu vigor as
1
.. i.ProvJsõe.sRenes, ePosturas .da ·C)d.ade. Lishoa 19 cJeFevereiro' deJ7}L·
~ .Andr-é .L~itio de - FaJia o escrevi. = Mano.el Rt:bello P.al:h ares =
Marcos Antonio de Azevedo Coutinho de Montaury. ,

D O C U M E N T O'

IV.

Lt;vro quar!Jo de r.egisto cbe Ordens, folhas oitf.nta e cinco v erso,
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Fazendo presente na Meza o .Procurador d·a Oidade Anton\io P'e·d·eira de Viveiros, que as ql:le•i.xas que o P.ov.o formava .da fal•ta do.-az.e·i(~,. e -do exor.bitaB1Le preç•0 po,rqu.c~ ,se vendia, er.à@ .dignos cl:e .tGda --a attenç,ã0 para se lhe applicarem re.m.edios coAsernen{es, e effic(lZ-es: ·Sen•tou o Senauo, que os Almotacés, .d a·s Execuções tivessem pa•rticcdar cuiiiado . de examinar se nas Tendas desta Cidade, se vencle o dito genero
,por meuidlas grancJes·; porque conforme as Posturas, só illev.erh os Ten, .deiros desta C idade e seu Termo vender azeite p>e,lo miudo, porque o
.contrario h e l·rav~ssia, que se deve castigar confor·rne a Ois.poSiição das
,mesmas Pos<luras; e não só recommenda o Senado aos ditos .A•1mo1acés
a obsl'Cil•rvancia .d as _d:itas P'ostl:l.ras, mas para ql!le t<:~das .sej.ão 1Ínteir:ai'u en~e gt~~ardadas, \fijUe <ilS ntesmos A lmotacés fação 'correição nesta ·Cidade, .
.e achando q•ue em alg·uns Armazens se exercita a travessja àa v'e-nda
rlo azeite, faç·ão logo conduzir es•le para o Ver o pezo, e procederá· con.Ut:a os Donos; ..e ao Almotacé Antonio de Mo.raes de Almeida, ·eri:éarre.iga ,o Se,nado a visi·ta dos Armazens inoluidos noJ"oljunto, para qt!le 'a'.2b.and01 que nel10s se exercita a dita travessia, faça, na fórma réfe! ida,
~or:~duzir o azeit-e para o Ver o pezo, procedendo cont-ra os Donos ' delJ.e fl•a fó.rma .das Posturas, e constando ao mesmo Almotaoé, que rio Ter~mo Cilesta 1Gidade, ou em outras paFtes sirnilhan•tes h a: A·rínazeris,-: Hre clá
.o Senad.o faculdade para ·ir a t.odos 1 sóménte para este fir[l),- e nãtPpara
.diversa correi((àG; porq!Je esta se·mpre ficará dependente de novà Licen.ça na fó,rm_a da Ordem do Senado, que agora se perten-de .evitar ·a' tra,vessia do ae.eit.e. rdezt! sele de Setembro de IIDil setecentos quare'rrta c
dois.- Com quatro Rubrícas d@s .Ministros.- Pereira.- Mano.et da
lVI o ta.- Domingos de Sousa. ·- Depois desta Ordem 1assignada, Je na
.Cunferencia de hoje, Ordenou o Senado, que querendo o Jui~ do .Povo
' .:1ssisJit a algumas des-tas diligerncias, ou a todas o poderá fa.zer ;·e o· Al,n uotacé a q.u·<?m o mes-mo Juiz do Povo fizer algum Requerimento st)bre
esta mesma ma teria, lhe defirirá como lhe parecer justo, guardando l:s em4)re a Disposi<ião das P.os.tu·ras. Meza JO de Setembro • cle I 742. -9om
qllJatr0 R,u b·r1cas d0s !M:inis1tros.- Pereira.--:- M.amoel <!la Mol•a: .L :.:nl!llliÍngos de SousJL .--::- M-ar,cos -Anboa,io de Azevedo Couti'nho de 'Montlrury.
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'
L ·ivro sexto de Assentos a fo lhas cento e-·· vinte e hurn.a verso.
'
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Copia das SentenÇas, que alcançou o J~ú6 do Povo, ·e. Casa ~o~ l!'in,te e·
_ . quatro contra os rn.e·rcadores de aze1te, que tem loj.as mo s~tw do
Ve r 'o pez'o.
I

.SENTENÇA .DO "SENAOO.
Accordão em Vereação, et_c. Qtte_,os-Embargos foJhas qui~z,e, recebidos folhas sessenta e seis verso; julgão não provados visto os Autos, e como por elles se não encontra a o bre pção, e subrepçilo articulada porque nem o l{equérimentu fo.lhas, feito pelo o Juiz do Povo, se .pócle considerai'' por ser ' h uma méra .Rept·esentaç;1o, qúe · ao Senado fez,
sem a qual podia muito bem tomar- a Resulu ~Jío ' embargada, achando
della resultava qualquer utilidade ao C t>rnn~u t•n, a glfe s6 <.l.eve allender1,
e não 'a o ,prejuizo de que os Embargantes " se queix .{io~ que ' pt>r issp se
faz menos atlendivel, nem l;hes póde . a p rov-eita r a chámada posse, e . d0
seus antecessores, em que se q uerem fund ai·; porq·ue sendo as suas Li ...
cenças, e as mc.Íis, hu ma fa€uldade conced ida p elo ~enado) dellas se nf:í0
pó!le deduzir posse leg itima, e ' que produza obrigação d~ se lhe conlÍ"'
nuar a mAsma concessão, não só pela claus ula, que em todas as Liceli"'
ças se· c6stuma pôr, de que valê rão em quà n to o Senado n''ào mandar o
çontrarro; mas tarnbem porqu/:3 era su tli ciente, . e independente da Re!.
presentação- folhas, entender o Senado e r.a · mais conveni(fnt.e ao Po-vo
quartar :)s ditas Licenças, e _ainda revogallas de ·tudo, sem · q~Je _ os Embargante's tenhào dir:eito algum, qt,l e possa obri g ar ·o Senad~ a que lhes
conceda as taes. Licenças, e com9 ellés qúi.ze rem, e nwito á \S ua conveni~ncia, e não na fórma que ao Senado me lhor .parecer, ser indo· á
sua repugnan1cia,. e fazerem por conta della · €s te processo, de ficar mais
dara .a travessia dé que usão, como se _c ulhe d. s tesleniunhas folhns; e
n:io tendo,., as -mais Tendas em qu e se vende azeite, e se• achilo dispersas por toda a Cid'ade . as clau s úlas, que levão HS -Licenças conce<lljdas
aos E.mhargantes, se ndo que s ão par a todos de igu-al. órma, e se os ~>n •
tros se aecommodão á ~ e te D minaç 1o .do S en.ado, estan ei'o em. tal dislan:cia da Casa do Ver ó pezo, 1e Ih~ seria . ma.is desculpav el quando perlenuessem · as st,tas L jcenças com maii la rg ue za , e liberdade , de ·v•isinhança
da dita Casa ·do Ver o pezo, querem os E mbargantes faze.t fundaménlto para a sua pertenção inj usta, q ~ a-ndo a .mesma os impossibili1ta' .mais;
por tanto, se m embargo dos E t::o bargos, qu e julgão não provadps, tique
em s.e u vigor a D eterminação do S en ado, q ue mandão se obsen~e, e p<~
guem ·os Embargant es as cu stas. Li,sboa 5 de Deze ~nbro de ~ H 9. - '~om
tres H.ubrícas dos De s~ mbaFgadore is do Senado.
~· • . '
·
Aggravando-se d esta ·Se nte nça para a M eza do Desemliargü clQ
Paço, se confinr;ou a mesm'a S entenca em cirico de Fevereiro de ,Blil sete~entos oinGoenta e hum, vde q ue· se extrahio Senten.ç a ' p Gr parte -do
.Tutz do Povo -em 27 de Setembro de 175 t, e passou pela Chancellaria
Mór do Rei,no em vinte e cinco de Seterhbro do mesmo anno: consta no
fim da mesma Se nte nca a char-s e re gi stad.a nos Livros da Casa da AI-,.
mota çaria, ~ do Ver ~ ,pezo . ...--1.\lat:Cos i~.nlonio de Azevedo Coutinho
~e M:onta~_ry • .
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Capitulo clccúno terceiro do Reghnentg_ do Ve?", o p ezo. Livm segundo de
Accrescenta"!wntos dos Reg·irnen~a.s afollws auzenlias vinte e sete verso.

e

O••~ • ,, Toruo'\'(;) Mê'ríô~gür;- · qtPe trouxer q~ el\} azl:líte;
sumagre a'O Ver ó
pe:z-0,':) para O · F énéJ~t,~ <a€;, Po'VO; abrirá/)J ~gb ·â~':V!JÃ~ d'as. Ji·ta:s me-rcad'orias, e as não poderá nlelJ_~er e~rn - omtrá ·alg uma~ p-arte, se não dentro na
dila nasa até serem v,e ndidas, so_bpena de quem quer que o contrario fi ~~i--~ :;lp~gãr· ·púr ~·á-el'à'f \MJ . .'f!üiõherit<i>s c l·~iH aMétàldé lpátà ~ C~dÁde, e a
r
•
•
[
' I
ouqr~ p;vrà qootli3 ~o ~iooruisart '
1 • " '-!
,(J~ c:1
• ..H{ ~
, . ,
-1 •.- ;' De iod;a~a' f"átir.~)ba . cJe quaft}llJ'êlJ:!! metê~dEJJlf·a :cqÍI!I:Stlfel rpezatf d'.eht..p(l), n~
O.asa rlo VeF o ·pe~o; •se· pag::m J ftre& réi's ; e de C'àÚ'a;lqui _n.lá·l·~ . . I ' ~
·
"i J l m {J~ ~DoHliiu- rde"€<;i,da norte; J d!'J)-qfUããsçl.ueJ~: mt?it:adt@t'ira s, que ·forem
S{) l.tns . • , ,_J.,, • , 1r>
' ·~ ·,
J.., •
• ' '
• •
•" c 1
•
f , , ·
,
.;. Jje. ít~d.Q':,<!Íi. m.el;) b:teu. Qlo. Brá:liik; .fruta:e.l'o i :Alg.arv~, nharfi1n,- e páo,
qne ·não forem encaixadas, .nem ,lia<!las, nernd ensa<ea!!lras, p ~g arão t11es·
r-óis pov 'qui h<t.a't, .,e' OIHiJJ nfio. ., 1, ~
,.,_
·De q~l>à:lquer · saca grande, tott s'aca, . ou quarto,. ou. cob1:e, p.agar.ão vinte' réis 'peir ~aix á e Jd~zl réis -por quarte>·, e o mais a ·e sse respei~() pot• noV(e.
.·· i , ·· , ·· 1 ; 'Jl ,,
.
·
,
',
.De "p.i,par(i}tés, e saccos, • pagar'~~ ~·inco J néis, e per canas~r~s gra.r.~
ues, tlez ré:is ... pQ):t:. c.lll.La:.. noite de 1:0o.rmicHh
J
'
\J
De pipa, ou bola, paga,rão , ~i,nJ~ réj~ . par, nojte de Dormida.
De cada quintal de. sebo cllU,• pag!arãcJ -tres réis.
De Qdre de mel, ~- azeit-e,. 11ag;~r,ão\ ,m~io .real d~ Pormid~ . ·c?d,a

n:n.ite. ,.....

"'·~

·.

··.

.,.

De talhap de mel, dois réis ·cl~~ Rld:v~lda- cada no.ite. ,
De pote .Ide · mel, paga-rão (h!Jnl l'€al de. Do.rm:i:da eaôa noite.
.
De qualquer saca pequena, assim como de arroz, e ·semilhas, e
, c1e outt·as cousa:s similhantes a e-stas., p.agár·ã o.cinco réis de. :Qormida cado .noite. · ,
~·~
.,
:
I
•-' ,' jtDe todo o çastal de ·fio redondo,' 'O U comprido·; ou (eixe de 'linho,
t>:u de estopa, pagatrão df3 Donnida cada .noite hum real. .1 · r·
:~'··.
De qualapútr bota,, ou tonel de linho o,u c;le estopa, . pagarão huma mão, a melhor que vier, que perze dois ar.rates e ,cl·e ,pipa, e sacco
hmna ·mão,: e 1n~is seu pezo, e pagaFão mais . quatro têis de Dorm]da
cada noite:
_.
· . ·
Qual"qu.er Mercado1·, que ~ivel' ~uas· mercadotias fóra, e quizer
vender no Alpendre ,do Ver o pezo, pag:aFá por dia dois réis, e tambem
se isto en.ten.dení mas pessoas q I!! e vendec.em n1a r4a .
.
.
.
D.e q nalq uer pão de cera, ou se'b.o ~ozido ; pagarão de Dor~ida '
cada noite dois seitis.
,•,
E qulle~guel' Hendeiros1 que 1tiverem es'ta. ren.da artendad_a, ea- ,
da hum ano o a ~ Ctdade, não comprarão mercadoria alguma 'lu~ v ter para a Casá, nrem .cdentr.o na Casa, que ví.er paré\ vender ao Ii'ovo, sem a,
diligencia, e Orderp, que s-a coiüéfn no Re-gimento do Juiz do Ver O.
pezo assíma escrití); e o Fiel da Barlança·fJUe ~al souber, que fa·z o Ren-.
deiro, o irá logo fszer saber á Ca'mara., so.bp!?ha de dez cru~ados. = Marcos Anloni9 de _A,.zev~do Coulinho de Montaury .
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P 1-ovidendas, que , o Sertad~ junto'/)- á, Consulta, e jm·ão appTovado; pela
R egia Resoluçao, mandando-as logo executar.
'

t

I

'I'

P R O V IDE N C I A

I\.

\

.

L1\ 1 ·.o~

m1.

1

' Portaria, ·gue • rnctnita.·-.i]~. ,nq,: Jfe~a, çlas. N,(:)vas. · L,iÇ,~§.f!,~ ,$ 'rn áo a:ceite
pagamern~o de Liije'l]~(JI ·p.ar:a ve.ndêr. q:z6]-t~ ,per _cp<
esS,@r' ( ~J fijtte Setrave{lb.e·)( ~
.r. .
ó c&J~ <3SfGt acldição rw Formul(trio. ·.. · _ n;
.. ,
(

·n

,

1 -~~~r

tt1 1

~

t·'·r, 1 •/; .• ; · . " (

.tir

,·v

ntJI_,~ 'J.II; ~ ••
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, Q t Escriv.ão ;cd.cybl\l§za cd~~ 1 N ova~ Lio~nças. ave-Ihe no- ·F 'otiD:Iil•lar1.o,_
a addição de azeite por grosso, que equivoca.d~llíl~nt,e ~,~e ,descr,~ ,vepy-;.,ppr,
quar:JLQ •tle absolut.-'\.Jn.~ihe i,pn 'hi9id~ Sj•ro-ilhante ye;oda.;.,qllle SÓ; 'deve fazerse nos Alpendt'e,s, e . pi!d.ra ~da qé!~a . do Ver o pez0; .fic.:;1ndo adveJ~ido,
que de hoje em. diªnte .·nàQ q~x,e, açoejla·r-se pàg.alll nto- 'd~ste gencro por
grosso. Esta despois de registada na Sec1·etaria, onde séra tam bem a.v,er-bado .o Form~:~lario 1 e se.u regi$tCil, l'!e · r~IP~tita • ao ! qito Es~ri~ão para ter
a SUa devÍqf\, e' Í_nteira ObSel'V30CÍ3. I
l
, .
..J ' ! '
O Príncipe Regente Nosso Senhor o Mand0u p,ela soa :ReaJ 1 Res'olução de dezesete de, Fe.vereiro, em q_ons;ulta J des-te ,-$,éllJ!ado_ a~ cinco
do meslllo _r:)Jez do pres§n~o. ~nno. Mezat l8 de Ma:nçp , de l80.3.·==r:8am
a Rubríca do lllustrissimo e Exc·e llentissimo Marquez Presidea~e : •_: 1 ·ID
q~1atro Rubríc,as dos , DéS}'Jillgqtgadores Conselheiros Vereadore~. = Pedro José Caupers. =Manoel Jo~~ Coelhó. =Francisco.. GlGJ..n.e.s.~·· • ,, cJl
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Edital, q-ue prohibe a venda de azeite por grosso em LoJas, e Arma.W3ns.,
prescTevendo .ter,r po certo;pq,r.a 1o, consumo dds azeites, que , actulmente
·
cons~;r.vtto,.. hq,v,endo' entâo ;por findas as · Licençl~s.
.
. . Send~. pr.e sente no Sen,ado; d~ G~n1ara o grande abuso c.om 9ue se
tem mtroduz1Jo a venda do azeite por grosso, em hum grande numero
· de Lojas, e Arlllazens · dispersos (Rbr toda a Cidade, e cqncedendo-selhes Licença~ peJa inadvertencia com que se incluio ·no Formularia da.
Meza das N;ovas, LieenÇas,, ht.una 1ddição .relativa á di L~ l ve da, sem se
reflectir, que ella he ..probibida por .Posturas, Assentos, e muitas outras
ÜJ·dens expedidas em diverso~ tempos, que nunca forão derogadas: declarando que a venda do azeite po'r grosso, unica, e privativa~elllte se
deve fazer denti'O da Casa do Ver o .pezo; e que ,nas Tendas; e mais
Lojas só he. permittido vender-se a'leit.e por miudo, sendo, a maior medida .a de canada; e qu;e nestas 'mesm':is Tenclas, e Lojas só ~ó<.le conservar.- se em deposito em 1eada 'huma até á somma de seis c'anfaros\ de~
azeite: Constando-lhe igualmente, que da falta da observancia ~estas
saudaveis Posturas, e Ordens tem ·resultado llluitos prejuízos, não só :i
Real Fazenda, pélo descaminho dps . Direitos, por acharem os -Trao's.gressores huma prompla, •e effectiva venda; mas tamoem ao Públic .,
f>eJo gramJe p,reço, •3 que teai che~aÜo este genero, e até a falta, Oll
poucà . abundancia àel)e, procedida 1de muitos barris atacados, que se
vendem .nos ditos Armazens, e Lojas para embarque, né'lo só para os
Domínios Port.uguezes, mas ainda ·pt_u·a Heinos Estrangfliros, com positiv a infracção de outr;1s Ordens, e Posturas, que probibem similhanle s
embarques, ao menos sem Licença do m~smo Senado, ou da lVIeza do·
t

,I

j

.'j.
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Ver o p~zo; e .p&ra evitar a eo~t.inuAç'Úo deste~ .absurdos, i!3nrl()-se .}á
mancbdo S!lspepder na expedição de (Licenças para simdhante venda,
e riscar do .Formula~oio a r es.p ~ctiva arldíção; pois que se não deve su.stentar o conseq,llenl!3 remdirnenlo da ~ Licenças, .quando ell,e lodo cede
~ m prejuízo públic.oo Ordena, e declara o Senado., que Lod<\S as Ord e ns ,
e Posturas r.elaLiva:s, ás VtJAdas dos azeites por grosso, nesta Cidade, e ·
Sf.)U · Te_rmo~ , estão na sua pleno, e inteira observancia;. e que . em i-gual
rbser,v~pcj,a estão a:;; . outras PQS 1Ut:<!S, e Ordeps, que pr0hibem que n as
Tendas e Lojas em que se vender azeite por . mjudo se . f::OH&er~e em dep,osiCo mais de , tdoz.~ cantares àe azeite; ficandc. evidente, que todas as
pessoas, que -.transgredi,rem o ~s. sobreçliJas Postmas, e Ordens . relati yns
t~os referidos. objec~p~ incorrem nas penas nellas estabelecidas; Do mesmo modo lll·qru:l& . o Sr..nado, ,que nÇl Meza do Ver o Pezo, s~ não cpnceda •de hoje 11em,, d4an te Licenç~ para 'sahirem barris atacados. para L9jas,
e Ar.mazens: E porq.ue consta, ql)e algumas das -ditas Lojas, e Arma.zen's)<,co,~)'seryãp ) grat;~des ,J!>a.r.ti.das;,Q_eü.a.zeile·, q11~ ,_conwrárão, na ~Qa fé
das Licenç.as que se lhe concedêrão,
se · achão ainda por vencer os
tempos .<;los ~~~ ganH~[j)IJ>s, 1 que fizerãp; de pur,a equidad~ lhe concede o
~en 1a,dó para eon,~llJllo, p prefixo te (p JDO ode t.res ml:)zes, contado~! da dat~ desle, , se tapto. Jhe ,durarem os a..zeites, ou as Licenças, findo o qu;.;l
termo, ha o ~enadp ,,por ~ndas ~~ ·Lioqe..nças, e mé!nda gue recolll;ão ao
Ver o pe~o, tôdo o azeite que. f~e r~~~ar, .para al li ser ven,didoo E para
que ch êg·ue ~ l'ylt.jcja;.; .de ~odos, se II!and_9\l_. imprimir, e afiixar . ~ste Ed~
t.al, remeltendo-se <lelle Exemplares <Ís Casas da Almotaçaria, e-Ver o
pezo, aqnd.e seqdo Jl'e.gist.ados se J.he dará ~ su~- inLeira observ-anciª, .que
· ~~ l ha, pof.. IJ1~Í 1 J:~corni~J,engada .. · ,:>. .' ·· .,, ;
_, ,' ~.
:,; (, J•. ·
. O PnnCJpe H:ege@te Nosso S'e nhor; -o Mando111 pela s,ua ~eal · Re
. splu~.ão de d~_zese~e de, .F.e,v erfiro, {lm Consoulta âo Se9ado . da Camara
de cmco do me~.Q.J9 mez do pre~ente; apno.• Ll§qoa 1,8 de Mar.<to d~ 1803.
o =Marcos L}ntoniQ de Azevedo Coutivho ,de Montaoury. '
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P R O V I D E N C I A. III. .

''
Poriaria que 'pr;escrev.e o .m ethodo, da arru~açiio, e olimpe;;,a, . da Praça,
: e Alpendres, e 07.,tt'r~as deteTminações economicas; e a divisáo, ·e dis• , •1
, tribuiçao dos m.e$mos Alp~n[lres.
~
, ,

I;

(

~

I

i!

I
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., )
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1

~

Sendo pr~sente nesta Meza as gra~es çlesordens com que se procede Qa anumàção, l e limpeza da Pr;1ça . ~ Alpendres, apode se recolhe~p os azeites ,n·<l Ca&a ' dp Ver o pezQ, com evillente pr~juizo dos AJ~
rnocre:ves,
e Barql!leiros, que trazem este genero para vender por sua
1
cont a, pondo ,os barris, e odres exp6stos ao) rigor do temp>o, por não
achar·em AlpenQ.'re's aonde os recolh ã o achando-se todos occupados desJ1ecessariamente., pelos Merca,d ores até com barris vazios, e out~os ohj~ctos alheios da sua, instituição, . tudo .com visível transgressão das Ordens deste .Tri.buna); e tendo o Desembargador Conselheüo, Inspeot.or
Geral prov-idenciado. estes absurdos diviclind0 os mesmos Alpendres na
f6rm<! · do Mappar junto, que mandou formalizar; e sendo tudo visto, e
exan~inado r;Je~:>J .a~ lV1ez::t: Pot· modo provisional, ~m quanto ,se lhe não
c_0nferem . a~ - amplas providencias, que o caso exige·: Ordena o·Senado
S!3 observe1)1 .inviolavelmente os Artigos seg uinle·s :
I. Que todo o Mercador de. Azeite, que por espaço de quinze dias
qo nlíouos, e successivos não üver flí\eile no Alpendre, ou que tendo o,

11'
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rift-é> alfrir {t ve,nt'J a pÚlHÍ é<:r ·; OU que abríndO-b--G'JIU f.efCOfli f)í'éÇl~S ' IYlnÍcr:..
:rt'S aos ·que os' mais Mereauo_res o esti verei? v B hd ~~ d~; .' fro•r ql ual ,1 u ~t
· dest~s tasos sejh expulsó.; td'W se •tornando ·ma1s a ·aclmtl(1r óla uPr;i~{t. 't '
H. Q ue todo ru ·Meréâth.H', gi1é ·liv'er hJg<ll!r.em Alp~~Jdrê n>~o 1 pbs . à
' cohtrahir :s'óci edàUe coB1 1 pes·s<'HI; tp1e· 1é1nha lu ga r eàJ ou(ro-·A'lpiHi d•rl!,
··co-I'l1, p~ ha 'de írretÍiis§ivel éxpulsã0 dé ' a!n;b'i;?'s nà' f6i·maBs0.>bredil·a·. 1 ~ : : ·
·· ' I !L · Q·ue tódbs, ,e calla hurn• ól.@s Met·.cad_on:JS' se conl~n!J.ào •nbs h-rmM
· l!tes,· e · A·J·per1dres,. <p.Je 'Jhelrfónim ·aS's1gn'a1atlos; ' seím . qlàe ;p0r'•'f\e uliúkJ
~.;tn'in é ipi o' us· po!:lsâto á lterar. · · ·· · •t .r •
,-!
't~ t l : 'Lr, 3 "t;hr• 1 •
· '· f V. Qtée f)erdTtnh''lVlgr'cmtibr ,. possa ·cbm pral"·~ a ze1 te,nll'ltl'e>!· s61d'e·n tJló ·n~'i
~I\l'r1 aca ou Praia; '"ma's' nelni ·aiáda1 !pel0 Ri;o, as-s!Jtnfa l ou ·a1l>étn -do 17ejo·, - d~i
·E'í'iéJ.i·s ~ de ~ vir pé'f. ·tpn ta · álfuie~lá, ~'fJená ;de' ·ser >tigúrós3.ill. en l.é 1 r:u·~itlo! '' éárüo
''"'A1' rav·e·ssátlbl->, é é>Xpóls'o' (la 1 Pr~~, ·; onde· nã'O ~~rf· tnaJs • achtuHil~d. ·t,· 0 ; 1
" ' Y. Qtie ·os . A:J'r>e i1{h es~ tiru'l:} se · r-e·s e ~·v~'í'o p-ara tJ> rct!)lmm 'u'rrl : 'dds 'A)ImdJ.
: .. c·r~ves ; e f! hrqt;tê i•rôs; liriJ~'io '~sirViàJG>I pat~ 0lÜrG 1-ldg·ll!tifll'l· ·~b}~ct<9 ·' J-é' estejà"o
"' · •'se rill'fJre ~e~ê't·ú lH.tta•ÇaclósJ .:lara : 1 ~\l'l)j~'\ni~h~? ltlds' 11jJart·fs~1 . é ,.· otlÍ•es (1)-(!Js '1scfb'r~-.:
' 'Clit0<·
l 't rOl" '11>)' 'l:J
) '•
·~
I I
"")•:•)'l 'T
'I
o, •J.óifo
o lt.qjé .eri't riart:!'
- m'. 'JJ
,
. ~. V1. cQu·'tl · Hos :•i·>S:f~td'dos A!lp•elndl·e'i~1· ~el nll~· p.0SSá11"ttdiçart ne-l'l lhúm, d(ls
J..-sohred i t·Gí~\ ,pfira<·q·tl.ê!n ·sãii> ''éllestlnáclros; '• jg t'tÜl•LanJ:o adti~ü~iiri t p~os·s~ ( ~~·ri· ·si~
. '' 'tia ·cer-~o ; ~ pod'<i'fué -deve a~ s~il. vô:ltrt~:t·~s , 'e) s0~l,~n·r~·~pres i~ tit·,; etn ' qu ~ri'tq tí . V·er Ôl aze~•Lfé -:para' ~·tíiê') hé fãt• d~s' PJ.!H.atJb:?, 1Jol' quan1U
o'devem s'êr {lt!OOI1HÜ0l
»~ a dos- pe~a 0.P~·eru doa~ 1 s•uãS r-élnld'àcf.~s'; l 'V'IISI!G> 1q lté 'o's •1A h'elidt'~s são qibúcds-·
..Jl. "~ :.Ha'Jo if·eféi·:i&flf firn 'l .'{)rl:íce'deffíclb'tseflb}H~e a hrl:ú:d3a1
•'iã'é 1 -~~os odre§ tl a dUr!l
_ 1
•
)
'
r
r
r!
I!
1
:. 'Jarris. ~~ 'J·r .. ·:
" . -~~n> · i d.~· ~;~q: , :1:. M ~'~' ~ t'·, f t l'.~t , , 1
t.
':ó

·~

1

J • V U J 'Qüé ~uoc~4én~~ >
ter tpialq:tJJ·êlt· t\tl<el'e~dór·, l toú' lhr'qth~ir·d rnaiot
· núin.ero de barris, que n ~o p~ssa accortJm~cJ,a.r '• J'J it!>'S;;Alpéritlr~s-;•· que•I H~~
-rurãó · u êlst~'fládo~ '. osí 'p1mlet á ~ôtr lt!iefrõ!'lté üd'@seu l ~lpendl'<e l' lfrJa(sl- dentro
'
J
• '
I
•'
'
'
·cla Pl-n·ça ~ •e (oélm "~ai ' Grde n ; i:fue nãb peltlttítlb'é 'á p1t:Oni•p.ta ; "'e •expedH·a'
1
'·vefit\ia·; IJ{Ike lcle·v~ ·hh vefr Jpa!'a to'<:lioi3 ÓS· •A)lf>'efidtr~s.··e IP01rtas,l• •) I • 'l' )
v II r. Que l,0g'o ltíj·l~le se ~ 9·espe'jat1 qtHt-f-fjtl e r hatr41·; 10 dlóno I C> _inan alrw~lei~
tar fora da Praçavnão se lhe concegendo,mais,. q~Je vinte e qu e tro horas para esc·orret·.
'
.·..
•;
IX, Que. no c~so, q~e aconteçà ficarem na Pra,ç a, ou nos Al,p'endres"
td g uns · oartlS V,31ZJOS•; rpo·i'.q ue • nã·o ·•COfllS~e\• O(·d CI'tló·, '.OU -'por yõulrd· a Jg·'tlr-H
•p t·i-ncif1io_; óu mot•ivo,· 'se' pagarãü '· t~s ~DMinidas• jdenes
l'la .f0r'ma 'éto 'He1
I
do li po. "'... \_ es t·a t ran~s·g·t·e-ss
.
I. ~·
'
·s l \ d.as (;t\ompantlJas
f\ ·
g .1me n l o,. responuen
u o os .' o as
dos MedHiores, e das quartas, que, nao de,ve.m deixar sàJllr b<a rd algum,
-sem se hi:n~ei· pa go · ~ €'G'1hpe{é,JIJJf.é ~]}),.j,rei·tb Tna C~s~ db' '\Ílé' O ' fH~ZO •
.. X. Q ue a ·PrtH(n,' e M.p é•n<íl· tes ~· anaem sempre hmnos, e ass~a!t.los, e
•pa ra es l:é f)!n 'Set·ào 'V\"'Ií"Tid0'S; > e •tira<~IO O ~~ XO @In .Jam•aS <!fU·a's' V•;efles\ er~~' oÁ•:<l<i sl!rflant~, a 'Sabex•; os Alp,endlres 'p~tr a\:p~e]Jes. <M~rçadto .!'es, e' iB~ r~:nei 
~ ~·os , ., ql\'ie '0S ' octcopareln'J, C ' (\) 0en.t'l'() •d-a rraça; e '6S' Alpt'nclí·.es ~~ue ésl'i ~vêf''ehi )dev,&l'a tos, ser~o ·lidt~ bem v.rarr-id?s;, e tf:rado ·o ~h.xb, :-·e ~ra n1as ',~ u.::1s
'vl&üi s 'elb· c~ da ·s'eR>l'arna; el 1sto 1aJleq·n.a'tJ.v am:ente -: -a rp)'Jmelrra semll'l'ia ~~é
los 'M êlr éat\io·~es, a seglln11!Ja peJes N.J>e~i<J.oftÚ, e "'a t€llceilra ,pehDs,hom elr\s
''cl>a ')CJ(YFnpan hia ~~as qua'r·~~s:; ·e· as:sük' Lfedê'ss~vameate •FI•as ·mais s&i'nát·l ~s;

serI

I

1·
,. se m ;fàfénc ia, bu inten>upç-ão.
·· X~ , E ·· &J!!a lhrente·: qué •~len:tro 1
qa

rgos

algumat; e

· · '

1

:.

.

t>raça., •·e klpendre's não haja j·&·

'·qiile · fbi'éríJ C<on1prend!- '
1 u n·~ · ne~ta .~I>ansgrés~São, p1á'ga r·ã o bf.l(la ·htHnal de i~er si, j:)or c'ada / v.ez'.
doJs md ré1s, ametadé'_ j1a1~à' a lbzeh•da <J'a :Cida-<Jie, •e a'' ·oulr-a. ameLade
~pa r a' os ([hnplàó'S ; ·du DUiil·Uncianl.e 1• ' l•fâ ~·eh t1o:.o . . ·
•' '
·
··
~~~e qu•t~it<ft a·<!J· e

1

to QJ~~(?'S pe·seo~ s;

E >j>?.ra '(1 ue ,fi&á:o ·o referido

'tí2rilh~a

·a

&I:'Ul• r>léna,

c lüe:ral'bbser"V n.ri,-

/\

•
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ci.a, se incumbe a sua execução ao .Juiz da Balança da Casa do Ver o
pezo, o qual' crJin a lllaior exacção -fisc;;íllzarã 'o conteúdo nos ditos onze ATlÍgos; e procederá na arrumação dos Barqueiros, e Aln~ocreves,
para Vendas volantes nos Alpendres, qu.e lhe ·vão destinados, com rec~
tidão, e igua ldade, de fórma que •não hnja moCins, uu queixas justas;
porém succedendo vagar, ou ser expulso qualquer Mercador dos que
tem lugar fixo, e permanenté, •não poderá o dito Juiz provêlo, nem ainda in terinamente; mas log ó dará parte ao Oesembar1gador Conselheiro,
. I nspecl o r· Geral, a fJ uem pe rtence o prover todos os lugares dos mesmos Alpendres, e Praça. Es ta de pois de regislada na Secrelarü1, será
impressa por Cópia, assignada pelo Escri và@ da Camara, rerneltendo·
se os Exemplares della á Casa Bo Ver o pezo, aonde sendo registada,
se farão públicos os E xemplares a lodos os ditos Mercadores, Barquei. ws, e Almocreves, para não poderem allegar ignoranóa das penas em
·<j•ue jncorrerq pelas réferidas transgressões.
....,
i
O Príncipe Reg,ente Noss~ Senhor o Mandou peTa sua Real Refsoluçã<ll' .de de·zesete'··de Fevere.i'ro, em Consul_ta ô~ Senad0 de cinco do
mesmo mez ·do presente. anno. Meza em 17 de Março de 1.803. =Mar- cos Antonio de Azevedo Coutinho de M0ntaúry o fez escrever. =Com
a Hubr ica do Illustriss,imo e Excellentissimo Marquez Presidente,=e
quatro Huhrícas dos Oeserúbargadó'res Conselheiros Vereado'res. :._Cauper. --: Manoel José Coelho. = Francisco Gomes. = Marcos ·Antonio
de Azevedo Coulinho de Montaury.
.1
Divisão dos Alpendres da Casà dó- 'Per o pezo ' qu~ subio á Real Pres~nça
_t
.
· · .
) /U1ÍÜt, á Çqnsulta.
·
·· '
1

.

\.

'

'

-

J

-

'

Porta~ da En~rada dâ ParÚ dJo Mar.

j.,
~

~

Manoel Alvares de Carvalho.
{ Seu filho ' Jpão Alvares de Carvalho.

I

João Alvares Serra.
{ Antonío José Ga'spar.
1
Francisco dos Santos.
_
•
{ João Alves, por Antonio: José BasÍó~t•

Manoel Escudeiro,
{ Entral!la para a: casa dos -Medidores:.·
--{ José ·Dias Cada vai.
j Francisco Monteiro.

·

·-

l ManoerDias Cada vai, socio do dito' Francisco Monteiro.

Porta da Entrada da parte da Terra;
'

I

/

''~ José . Ferreira,
l

'

-{ Antonio Rodrigues.

I

'
I

t

r'

I

1803

:l$·4

5 João

Alves Ribe1rq. .
,
. . ,
. .' .: .
. ·. .
,
para _bams de .Tose Ferreua; ·sem que pol'sa abrH venua.

t Alojamento

.

'

Luiz Pinto, por Manoel Pires.
{ Dt>mirwos Goncalves d<Js Santos. ·
o
~
~

•.'

~ Francisco Borges, Cornmissario de varios.
José Antonio dos Santos.
{ João Carvalho.

I,

2'

João Manoel Gonçalyes.
{ Francisco Mendes Nogueira.
1' ••.

'I

Os 'mais 'Alpendres, que restão, ficão reserva·dos p;~ra' A.lmocr€,..
ves, : e Abranteiros, e outros que vierem ao acaso, sem que outra alg-u,ga pessoa os possa occupat·. =Marcos Antonio de Azevedo Coutiaho Je
lVlon tau rY.
"
PROVIDENCIA IV.
I

t ..

.Portaria, que declar;ando abolido o ?"ntruso JJirelto das Entradas, resta-". : -tabelece o leg·itimo, . e v.erdacteiro Dz.reito .das Dormidas, estipulando as ·
' •·
quantias qüe se devem pagar, e presct·evendo outras Pr-ovidencias.
Sendo presente nesta Meza·; em Representação do AdminisrraJor
OI) Coa_ti:atador.e s,
.~..:.::· ~~q 'úe farão da di .t a r'e nJà in.~roduzírão _pisporicamente, e sem A uüioridadc, ou Approvação della hum Direito intitulado de Entradas, convencionando-se com os Mercadores de azeite em hum certo, e estipulado
preço de entra~a . de ·cad\a .par.ril ()J oçlr~ em ~\lbsti tuição do verdadeiro
Direito das Dbrmid'ás; éstabelecido no Capituló decimoterceiro 1do Hegimento; factos estes, que tendo-sy praticado ~té ao pres~~Lte, cc~m tudo não consta vão nesta Meza 0 ppr . ~m missão de (11uem admini\str::a va ,; mesma renda; resultando do fê'fe:rido 'hum grave prejui.zo, qué sé déve evitar promplamente: Ordena, e dedu·a o Senado:. . Que.. o r .Jerido Dueito denominado das E ntraJas he injusto, , e .abusivo; ~ q!.H~ 'cpmo tal , se
n ão deve cobrar pela. Meza do Ver o pezo: E que em JJgar deste se deve receber o Direito das Dormidas, estabelecido no Regiqento; (lue consiste em pag ar cada barril, qye levar de vinte até vint~ ' e _cinco canta:ros, vinle réis por noite th~ '"DorÍ11icla; e aquel!es barris, que 'pão chegarem a vinte cantares, dez réis cada noité de ()ormiua, .e is.to sem Jis~
tincção dos barris,· que estiverem at;~C:a4,0s,. cbmo dos que estive fjen'{ abet·tos á. venda, e dos qne es t:i \oére'm vazios, ou a escorrer; é d'e cada odre
hum real cada noite ·de D ormida ;1 ~ para" que.' se faÇ.á . exíg:iv'e.l e s ta co- . .
hrança, evit.a~do ns frn ud es, C]Uê
possão SUSC·Íl.ar: Ord e na ~ ~ e nn~~~9
que r.!) Adm1mstrador G eral do Ver o pezo nomêe lium AdmJ I'iJslrador
Subalterno, , o , qu,ttJ ~ru · co r.n,PifHl.l}.ja çlelit,~ 1 t;ll ~ps Fi e is1la Casa,' fJUe bm
bem nbrri·eará, e ós ' dois Sotas dos M edid o i·es, e das qnarl <1 s proc e ü e ~
rJo tod os os dia ~ "' ~ie ; ~a·r~ _pQyco :·at).Le-s \ çiç se. fech}!t' a porta, a contar
os barris, e o'drés; colir ·a dé ~· ida' s;ep<Hac~ão dos volumes,. e dos seus
r es pec tivos don os , d e qu e formaliza rão huma rel~ç~.o., ,~ t:wr;JpdoÇ"J assignad.a, quu sc nJo de pois la n<;aJa .em hum .Livro, por elle
procederá á
cobran~n; e tlcando os J ilos dois Sotas fe~fOPS<\Y~~s ,aos., r 1es,pecJiv:os Di-

.Ge_ral d,ú Cas<.l do Ver o pezo, l a desordem ; com que

sr

se

reiios; porg_ue ·nito elevem ~ei-x'at ' sahi'r: harril aTgu111, sem qhe se Jhrs
n·rresetite hum%illiete ' íi~ -Me'z:a, p'orque conste est'a rem pf1gos os re$'p( , di vos Djreitos ~ é no caso, hã!:J espérado, qu·e na conta do's barris 'haia
jltts·idv,;,t ft•,'tude·~ e d61'0,. ·o· Ãd.~J1ínistni~o·r Geral; logo que lhe conste
1
iá1soe·~_der~ ~os ct~lpa~o~, _tlando - l~&"o cónta n~sta lV~eza, par a se lhe 'd:1r ·
·:i~ nêbessafül Pro·vHI nc'ta_;< "E · para que toqo· o i"efendo lenha a sua exacta observancia, ·'sb 1 ~renlethâ"(,st'a', itt!J'êpo'is de regislada · na Seàelarl-tf; iro
·Administrador Geral do Ver o pez·o, para que sendo íntimada pelo Es~
· crivão da Meza a todos os J\1erca~ores, e pessoas, que introduzem· azejles, e mais genercis no Ver\ dpezo;
tegls'té tambem no Livro competente.
n2< , (r ·r.rindpê! "Ré~nJe~ Nb-ssd Se:nhur u Mandou ·pe13:. ·sti::t' Reaf ~Re.
-s:en.cç'oo·".d e -tl~'lti:S~tihl Jg:1;ileV:eJ%!Üi.~,:~ ~'ri1 ·:Co:nsmU:a d-este" Se mrcJo, dtF ci a co
(:icf :·ine.sttH~ J.:fl~:t · d~·;, p'reM_trt:tt _ ~níHK Me2~ ~ - i 8 de Março de 18ü3. MarGt::>~' ArHoflià- -:,.d~ Ã<-ze-.v~e_: Coutinho .• de d\ll_l'lqt.athy a fez e-screver. --1
Com a Rubrí-ea do Illustrissimo e Excellenlissímo Marquez Presidente,
e· <) ua t.tc;i R1) biJ'ÍGa-:s· i:lCDs~ D~sem ba"r~n:clüres <GotJselfHe1ràs . V éreadbres. ·()àtJpers\- :.....:. Mh!lbe.l ~ Jrrs.é ' Cob~hoJ .~ · Fr-fl.m.efseo ·,6omes. - Marcos· Antô-ni($ de Aze-vedo •Ü!imtinbo de MontaurJ' . .-r- <Re.g'ist11da no L1vro decitnoséxto ·_de Hegisto· das Ordens. lSec~.etarj.a 26 âe Man~o dé 1803. _:.:_
Cüstà~,'• •
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-EditaL, que prtsere1Je o volume: tl@q z~ar.ris, -de que impreíerív.elmm'lie se .
deve U8at-, p€tfa· a conducçáo .rJ,e trtz(fités prrllr'a esta 'Oidade, com .·
·, l ' ', '
'
pe1~ti estalieler:iúd c!_11itm ~~~ íE-foànsyres-sorres·.
~~ ''\
)<-

(:S

.,

;-

' I

l

' '

· ; ~ Séríd.o prsseote tie Senad.ó', •da Caninra o. tlcSio ·com .que os Mer~;.

dores, é mais · pessoas q:t~e co:rldnzem azeites a e.sta Cid'<léle têrn augt'itentàdd de té-n)-po ,a e~ta pa:rte l\l' 'vo·lur.h~ ·del batris, 1de fórina que:th,er
~<t· á ~e r insu ppo~Lá-v·âly "sem reflec'l!iPem ;no·gr.ande rjsc0 que correm ; ab"'
tHn<!lo .este, q:11e p-ratidão· ·s@ a, fim de por eslle n]odo pr@ju<Jicarem d Fazenda Real Tiá diminua:çâa dos Dire.it0s~ por se não poderem avaliar com
à précrsà ex:ae<(rtM ;: a Fázertd'lll da .Cidade· por .pagarem .por hum barril o
'Jn'eS-mó1 q tit5 tl'êvetiãó ' prígãt pbr cada· h o m di'<?s , tr~s, ou q1'la1.t:o, 'de q tl,e
' ft(.y cort1p0'em,- sõffrendõ i·g~>~-al r prejuízo' as. Co_
mpaNhias da t·irada·~ _e das
quareas; ·cor'tênd«i estas hum considetavel, e aHendiv.el riscw pela disf0·ttne,. e ex-tra:ordin:.u·-ia gran'de-za ·d!Gs mesmos barris; para eyi(ar a éont't_tnJaÇ;lo :dé-stesl rd'isordos: Ordena d m·esnH~I SefladO', que qõis mezes -de·pé~ <:là publiG}a<;ãél -de'ste em · di:'ll~tê ., :se nãoi ~10S§'a usali de barríl n<lgi1riJ
~~ àzei-te-, p-ài"a éGtHlazir. á es.t a Ci'd-àde, que leve mais de vil\lte e cineO' c'ãtiiHrros, ;olil'm0 ·sempre se priÜÍMÚ~ érn•r tGa·os- os ·án~ecedeotes terri J ·
p'Qs, ficàtid.<} livre ~gg {lomtnelrc~~arrií'tes de:ste g:ei1ero~ a. esoolbacUle~s dt-verfi'·OS··aaivrrs;·· c1JtWl' l ~::tntó' .que -·rr.ã:o ex:~e:cf.ãõ · ~ s0br-ediÍ(~ , S0rítmrl,· 1,COftJ iioruminação de que toda, e' q~'l;ll):q,ore-v ;p~o<~:,r.·q:iiie , tr.àr:i·s~t·e;J.f4:i:i él'lU f0r;Jlerrn
jncorrerá n~ pena de oilo mil reis ametade para a Fazenda da Cidade,
c a outra ametade para os Officiaes, ou Denunciante, havendo-o, sen. do _Execnlor desta pena o} uiz do Ver· o pezo, achando--se a transgre. são dentro dó Alpendre; por.ém achando -se fóra da Casa se proporá. a
' :~éÇffo · perante os A lmotacés das Execuções. E para que c?hegue á noticia de todos, e não possão :dlegar ignorancia, se mandou imprimir, e
affi.xar. este Edital, que será registado na Casa da Almoraceria da 'RiAa

'
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b€ira, e n.;~ ,Jo V c• r 1 f.J . pe.ze~· r;~~noH~,ndo:s~ . ~ JZ0 ~mpl n ....e~ ;1p . ~ o íz do ~er
o pezo, para os nwnd<?r R(fJ}íar, na po.rlll ..d,~ r Alpf! JHlrttí UY ;ffl ,a purt~ clo
.Mar" no -pri'.ncipio dr:: c:;ad.a /hu. m, rr.nv jn "'iqlav."::t'x' ente., .: . ~· ;;
)•1,,,

'o

Pri nei r e f{'ege r: te; N OSf.q SeiJ !ao rr g l.V~a Qd[,) . l~l l1e t\l . S\J,a ·,Rea' ~ ~.,.
q·e 1 fj'e._y:c;m~irq,} ~2ill' C9;1!:~'_!'l ,lar~ ~l3 ~1trf19df;', <J·í\1 M'lm ~.~~
de c1nco . po ,mesu_lO mez flo 0 pr~~.e~e ~i~'W~l 1 l \.;s~líl~J ~~b~I~Jl}~Jiar~;o1 AeA.M3.
~· · l\:1·arc0s Anr.o,n1J~,·d. e Azev.edo_,:Çp.t,itiJ~.I~<ph ~C1dlW1 9·0J·i~l~.hY· ,t•; .···:n.~ ·~d 11 f;l'l
· .. ; ; ~~ ·
I[
7 · ~ • · ·ch[ o 't "JV oi· In<:>''> ·tdJ :r, · :iHtLA
I. •
.
fi
,
)
L
"
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1! ~, l ,.t
~~_r. t.)J! ,:J n (.fl ~, ~,í1Lf0
fl n~~:f ' (L) ( liV11 '}
. r· Ol1 1i~~~~, a1B::O ·VIDE;,< NQ hA.t.. V<I I '::JlU"'~ a:l:[! ~} ~'> I '

soln~ão .Çe .de~esele
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.Po1·thriâ q.ice rn~da/ querhurn dos-_, ';)Jlm:o:t;ãéés tf~f}l 'r,eeolh.e.r;·ãbs"Wlp~n ~
dres ·'do,'Me .opéz(l-todósJ os1'ázeirftes, cq.úe, lhe.'êo'tillstattJ !eazistern.epn....A.~·'f}Ía-r
zens,: qite .nãD 'i'em 1l 'Jite'l1lça -par..á V61:td4 'JlQr. grof S@.>; l ~,que t'P'f!ae{q.ue o
-mes.r no·lc@m as ·az.e.iteSflt q:'tie "f!.ntrárem rptlaJForz.,de lifJ}eJern Jdiante;1·11 J [
· 1· .• >·n . ~ • t1v,., [ or.. 'f·?.éót ·I JU"J."..f~; ~. ''1.<1'1 ,,· t'e•·l1 1,b .,··
1• 11 . )
·. IJ'end•Ó· haíx~·ehh~·a' sTh Tri·bít~rn:arld.t.Regiâ l.{<ésol•uçfi@ .<rle .~ Su~ !lt~Zé1)1.eal, o ·Pi·.í neipe Rteg~n·he NêssrH Se-~ho~fl da'.dezeseté de ~Felve.rqi.lfo p<is.sa-,.
do, ·em ~tiec ·uig'rmlndyJSê -Appro-va1r <ISIJ?>JfanmL; :(],ué..o LS.e;Hadci e:xpêz ap

Mesmo · S é nhor, ; fenJP!R PJiiesénl'ação''de·r·dr.u:lÔ'

~ld mesll!!~ ~ wez. : .M<mda,
possa ,vender azeite por gr·n.s so na Casa, e Alpendres · <lPI Ver
o pezo, ficando e vidente, C]Ue se não devem consentir Arwazf'ns deste
genero em outro <>lgtúú lu•g a.r; ·' d-ll si tio, "' émflCI ;efl~ pre foi prohibido: E
constando neste Tribunal, !iue existem nPsla Cidade algur:~s Armazens,
em --. C]u ú· se ·\cbns~I'v··a · Ii'íe.i.te tv:i,rHhiJ\ p:ela~· h'i:â:, .,! ni\o •,s,ó. 1 d~ ,RpiA~fl ~~lra'J(:, ~?e i I'OS'~ Í... nias1,ai ri.da·. ~'d-a · ~li-g;~eÚx'Í'; s.á l·ga r>iRj;' .\ e ,,<Ju t ros' HQrl?!i• de fo11t uga I :
Ordena o Senado·;. q.u.e ' o ~ iAA~li otac.é\'Úa.si E. xecuçô~ ·,'I!,~o~"cio Pedros.o da
. Sil'va Freire, a quem p(;•. Portaria de vint e"e seis de No ; emh~o do anno
pass:úJo ~: de~ llll11 Tui~oce1ú'o:s , e , d:ois~ 1eS.tãul•;pri V.a.~i vam1>n·t~ íin,€u1Fn,bidas as
E1Cecuçõ'es· oe!,tbâas as rd.epen•denci-as
eNl-erior~s ;'reluti:vilsr a-o i \{er' o ·pezõ,
1
iWÕoe!lia, a 'h·11i:n a ·Jex·a.cl;a, 1 e ; 8etvéra. 11 verig;uação d:as pes[S~a.s, , ~ ue... c~l\lser,
vrro .:nZ'eit.e nos seus Arrnazens, :sP;j,<ul:u·al fo·r ,o d\~s(. ÍfiO porq,(Je ,o fizesse,rq
con~uzi-; . pa~rtá. .o~r clritos __ AJrn~azeH'S·\ €f ~ Jogo S<Hll perda .cle rle.mpo,. f.<,i'(\ '1C0rl<•
duzlll ~ t-oâ'O (J) azeite, O<IJ. Ile~·achar p.arla~J (I,S Adp.ttndres do v~li; O ·p ezo, .. i~;ara'
ai li ser• vendido; e : o ll!esmoJ"t~xecut.a'rá ;comr todo o azf1Íte, ~ ~1e daq1;1-i~em
tl ian.t-e:.· e_ntrar p.e·la : ~~óz, . 'fl'r}t•kÍcalnd â ;.Ne;;te i m po,rt a[ll~) ar(Li;t~ ·? zelo, . e
€Xacçao : COIÍl ··qu~ ·S emr.re êumpre·tb1em (OS I'Se<HS d'eNere ' ~ ·~\ lto, se lhe
reeotrlm~~.d ai : Bem ellilen-di·dc~, fj'Ui:( neis-Úi t«tl.a..s se .se ,nà<iJ ~,nelu.eJ .. por ho·
ra 1Hfuelles :) Arm~•zen~, ~ a ' l.>~!ros !cl 9 11c~,s se ' ll~ha facul~ado\ Llçe~ça p<,~~ra
vender aze·1l:e · po~ grosso, ~ e a ~azeite r:que ate agora nelle ,se trve.r reqoJhiclu.; Esta,' -d e pois ! de 1reg·i·s tada· n d. ,Secretaria se lieQt,e tJa ,logo <JR ref~
.rido ' A·Un:ôtacé, ·para ·pn.ütB(IIttarileot;r:L 'à: LCJumprir·, ·,e exec~lf!,l ~. ~isf>oa 28
-de MarÇo .<l!e 1803. ~ Nlan@eJ, Qy,pr_ia-nc;>. f!la Costa,- Offic~i"'l J\.l ~.io,r ! a 'llfe.z.
---- ~laF-cós ':A:ntonÍ0• dtel Aze~edo Gon,t:il'l·l,o ·\cle :\:lonla.l!lry é\ f~~ es. ereve~\ ·-:T
Com Ires H:ubr·Í cas ,idros .t Qonselfueiros Mereadores.-.>MeJ.JQ. - l N.llln;ç~eJ ·
Jos~ · ~o~tl<lo.
Etancisc'o -Gpm.es ..--·Jleg'i~t!atl~~- ;) ,. · •.. "T ,t ·
.
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Pl!ntaJ•?.a, dtJ

1Desemhargt.~Jdor Con~ e'bheí.r:@, Inspector pera.l da C.aS"a dQ Vê,r
e pew, que mqndrt pelo. Me7:rinlw. e Escrivão da rnesm.q, Casà <lq.r va·
~Pçjo, ~m ttJdas as LoJ~s , e A rm;azens que_ tem. Liança par a vençler a~r:.i.·.
t<ts por grosso, pa·r:a crmhecer· os azeites que· tem em ser, e Qfi te~O$, CV'l4
qu.e acabão as Liceuças., com outras Providencias.

.
O Meiri~h~ das di~g·en~ias da Cas~ do Ve11 o. pei~~ ê'm compa:o<,
nh1a do set;. Escn v ao p! o cedao .logo ahum a ~ gera l avenguaçao em lod"S;,
e catta hum d os Arrnazensí e Lojas, em que .aclualmenle se ver)de az ~ti- .
te pvT grosso; [;,zet.uJg-Lhes apresentar os bilhetes, ou cau1élt.'s do paga"!:
men.lo, que tizerfío na M(•za ·<las. Nov·as Lic.enÇ~s p11ra a dita v(?nda; (lQt:h
quaes 'estrà hirá o Escrivão resumidamente o dia, mez,' e ôinno, em qll l}
se ·efft;!iloou o pagamento, e o tempo porque foj pago, enlregar~do IHg.o.
a seus donos as d 1Las Cautélas; e em segundo lu ga r exn minarfiü oceullamenle as quantit!l<ldes de azeües, que cpn sE? rva cada hum nas sua.s Lo-.
jas, e diversos A. rma.zens·~ que e.o.st.uinãe t.er-; deptJ.ÍS deste O;Çular t>~/.b ....
me, fal;ào declarat· a cada l1um dos re spec tiv os donos .a s quanlidades,
que julga ler de azeite, forn1alizanJo o Esc riv ã o hum bt·ev~ termo de
dt' claraç:lo, que será assignado pelo dono do respecti vo Armnzein, ou
Lf•ja: De toJL)
r.e(erido far ã o hu íila di~:tincl{l re,laçiio, expolldu se ns
decla raç0es dos 'donos concordão, com o que arbitrtírão no partieubr
exame que fizer.ão; as quae,s av eriguações serão _ pralieaJa~ ex otliç1q,

o

s·cm . que ~t ' c os la <.h'ls P~1rles rece b,ào en,ro-l!l. fllefl, l<?, :·~e q-t~<!l'<l<~~e . :llgutua:

E no caso, n ão

~ s p e raclo, que étlguns' dos ~bredilos Jorws (juvidem em
t.oJo, ou p:~rte s a~i ~f<~zer ao qne n"esla Ordeno, propondo-se a !Jtolins,
ou a la·rid0s, Hie farão auto de desoheJie-õc in, :oli~ dQ m.ais q~e ~cqn!(•cer,
e os prenderão, e co nduz irão- ã cnd(~a da Cidade: abrinJo -lhe assen.to ;\
rninha Ordem: .o que tu.do executarão·coru ~ brevidade po ~ si v d, 0nlrt1
~ando-me a relação sobredila. Lisboa 23 de .Março de 180.3.-:-C~,rn a.
Rubríca do Conselhe iro Vereador, 1nspeclor G~ra1 da Casa do Vêcr o,
pezo ,
~

.
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VIII.

I

1

:Po1·taria, .que &termifn.a a fórrna da mediçáo do azâte para ~mbdrgucs,,
" evitando as fraudes, que até a.'lora .-r; praticm;áo, fazent!Q respon,a-.
veis os Medidores , e .impondo~"llte pe1tas pela trangressqo.
•

f

1

f

Coos1ando J1l.esl·e Tribunal a gran~]~ f,raud.e com q_1,1e se pr0reJ~
'na vazadura dos aze.ites, para embarqtl·B, tcim grave prt>jui -zo d .. ~. Com ..
pradOI'eS, pela é\CCe·l er.:U:(àO CO ~l'l que (ie. pra iÍcé\u <IS l.aes dühii,IIIÍO;Idi!S ~;il"'
zuduras, resulla111do deste facto h·oma .falsa, e ui1uinula wedi!la. J'OI', fi.
:cat .fo)<( IS po_t~s considerav~! ra'trçàu de :t~PÍtes •. E ·~endú pos lliva ohrig;,çtl·a
rlesla Tri1hu.nnl, e ltlUIÍJt, m,ais Jbe{él lr1s.filu·iç :~(), ;e Esraheleciulf ;nlo da.
Casa do V.êr o. p.e2o, o 6·sc;diz1;r .seve1'allJlente a .v erdade. f' cxac\:;lo l!la
itnedida, do pezo: . O.rden.~ ·o · S~hn,dtt:,, q11e· de h~1je. t'm d ~anle se pra·rj ,.
1:quem as vazad.uras para erilba ,rt]-t~e ;exaclamente como S~ fi1zem JPI'TI a
Terra, ·de i:wndo u e-sé.orf'er' o<.>tn vilg-ar, €! c~utéln a~ nwdid,as, pnr (()rlll:t,
que lhe não fique nzei-le ~ seot!D dislo fi.sea.e.s os Metjidures . fjltc p11r i "i~ O
se H.1e .confel'e roeta~.e dos em"O !-ome~i.l-!.1~ re~pectj v(;>S : B ~ou ? aqu~o: !rle MeAa 2
·
1

18-8 '

1803 .

·tli(lor, que se pro'vat· .diss imu lou, ou transg redia esta Ordeni incorr.ed
na pena de quatro mil réis pelú prim eira vei; oito mi1 ré is pela .seguri-

Ja -' - .m~tacle par~ a _Fazenda d.a Cidade, e outra llletac.le para os Offici.aes ·; · cfti ; f)én ·u ll'GÍante, h a vendo-o, e pela terceira se.rá é~puls'o, não.
se podendo -mais· arlmittir a 1 emprego algum no Vêr o pezo·: do mesmo
modo· Ordena o Se nado, gue esla Ordem. s~ nã9 possa allera·r, seja qual
fo··f ·'O -·I ]WÜvo, n érn ainda pelo co.nsentimenlo dos Compradores, alleganJo ser aquelle o seu ajuste; porque aos Compradores só perter.Jce o ajuste da qualidade, e do preço; porém de nenhum· modo a fórma da medida; porqtH~ . esta· sempre deve' se r exacta, e . verdadeira•, é p;t'ra este fim
he que os •Medi·dQres são ajnrament'ados. Esta depios der regis,tacla na..
Secretaria, se remeUa ao J üiz do V êr 6 pezo, para que fazendo-a r~
gislar no Livro ~ompelente, a -niande intimar pelo .Escrivão da Meza a
to·dos os 'Mercadores, e Medidores para ter a sua · inteira observa.n cia ,.
que se ha· por muito recommendada ao mesmo Juiz, por ser não só qe
ut1iJ.i'dade p·u blica, mas de crédito para a mesma Casa. Lisboa 19 de Abril ·de 1803. Hippolyto Cassiano Martins a fez. 7 Marcof? Antonio Çe
Azevedo Coutinho de Montaury a fez escrever.-- Com tres Rubríeas
dos Conselheiros Vere:-~dores. - Freire. - Manoef Pinto da Costa. _,
,
Fr[.lncisço Lepes Justo .

P R O V I D E N C I A IX.

.... '
Portar·ia , q1te amplêa o ntlmero dos· Med1:dores d'os azeites na Casa do
f/ê.r o pezo com mais lnMn lugar, para maio'r e(;()ped1:ção, e bom
regulamento da Corpo1·ação dos ditos Medúlorés . ·

Seüdo presente nesta Mezà o desordenado methodo cofn que se
. t~g·e a Çorpcir~ção dos ~ ed~dorcs ~la Casa do V ê r o pezo, sem 3hedien-

~1a, ·r,Çspelto, ou subord1pa_çao, fay;y ndo í::<t~a hqn:w ? que be~ Hi.e par~~
cer ,tudo com gtav·e perJI!l.lZo do bpn1 ser viço publico, e ate dos 1~endi
n'lentós da' Faze nda da C 1dade; procedendo és{a desordem de . na te.r
hum C hefe habil, que a ui rija: E f onstando tam bem, que \e ntre os mais
1\'ledid.ores não ha h!J .i n, que se J assa promo~er ao 1 ~ga.r de Sota, ~kue
comp~·mdo .bem as. o;·den!:l·, q~le St( . 1~1e expeQJrem .p'(~\a Me\~a' s~ fa~a.
respeita.yel aos rna.J~ Companhe1ro's. I~a 9 Senado por beu cre.~.? mai·S hum
1·ug·áí.'.llê "W:Iéd.idor· do Vêr o pezü, sen-do de hoje e-in dia te· vi·nt( e ·hum;,
. em lugar <los vinte, que até',agora . eri'io estipulaJos. E porque pa~;a o ,Jugar de Sot.a, se não póde nomear ht~ma pessoa: . éstra'nha., e lle iri di ~ pen
~:.1 vel_ ; 9ue. tenha _boa.rdtica, ~ c~( nhecime?to dos obje.cto_s rel,ali '(OS ao
d Jto ··emr,rego. Séndo 1nformado o ~enado, que Pedr'(i) R1beu{\, ql!le actu "
~tlm-~nte seí've í.le So ta n~a ComJ'lant.,ia . das quartas do V êr .o pe.zo, tefu as
- qualidades precisas para Sota dos Medidores.; Nümêa ao dito Pedl'o Ri~,eiro para 1\,1é'tl_id0r dos .a.z~it~s . d~ ~êr o pezo, de q.ue . &e lhe.' r:lssaní.
Carta de Propne'dade vJtaHcm do d1to e rnprego na J forma ~>O · estJI.o; e
JH:!la prése rúe J esde. j éÍ.firornove
díto Pedro Híi'hleiro . a Sota da Com,,~a~
nhia d'm d\1e·d idores, ·c.o nfiando,· CJUie ·desempenham, com0 · <leve, H contidencia .,qde d e l'Je se faz ! 'Iguálm~·nte · Ordena o Senado, qwe <!! actual
So ta. dos Medicl,ores Do min·gós A ntu·nes' seja o Bolsa,; e ambos este.s em pregbs, sem limitac;ão ue ter'llró., ~~· emr qu:mto o Senado não . m ;1n~lar o
"<:orltI rí,tio':
Esta se re,·iste·
na Secrer~r,ia,· e· ·se reme lla lJDgo
ao ·,Juiz do
!f
b
-..
Vêi· : o· pez'o ·,- p;wa a nrandar ·regis·'l.:1r·, e'· intitnar a todo.s os Medid,ores,

ao

I

1
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q·u~ reconhe(;:1o·, Ei obed~çãn ao di~o si:m.c.~~a, lha~endo-se expedicl~ pri.:_.

JtieJro a Carta de. propnedado uc1ma .reíenda. L1sboa 19 de Abril de.
1803. Hippolyto Cassiano Martins a fez. _- Marcos Antonio de Azevedo

0outinho de Montaury a fez escrever.-- Com tres Kubrícas dos Conselheíi·os - Vereadores.- Fí·eire.- Manoer José Coelho,- FranGisco l•O-'·
p.es J us{o.
·
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Portarz·a, e Plano de Organização, e Begulament9, q'Ue devem observat.
pontualmente os JYiedidores do Ver. o pezo para melhor e mais . .
promptç; serviço público,
·
.
..
.
J. ,

., '

/

Recorrendo a este Tribunal os Medidoces _de .azeite çla C~sa do
o pezo, ex pondo, que elles pot· todos os modos se acha vão reduzi-,
dus a consternação, sem te•r em meios para se· aliment,~u·; por quanto .havendo mais de quarenta annos, que se lhe havia taixado quinze réis dê
salario, por medirem cada cantara de quaesquer Iiquidos, presentemente era impraticavel, não só pelos preços a que tinhào subido todos os
generos usuacs, e comestíveis, e as rendas das casas; mas tamb~m o
muito que se h avião augmentado os jornaes e sala rios a todos os. officios,_
sem excepção; pedindo que a este respeito se lhe arbitrasse pelo menO$
trinta réis de salario r.or medir cada hum cantaro 1 Em segunJo lug·ar
expozerão, que sendo elies ProprietariDs encartados nos referidos Officios, era improprio; que houvessem de ser obrigados a praticar arruma':ção, e conducção ·de barris dentro da Praça, exercício só proprio para
hctmens de ganhar;_ e que supposto, que de· tempos antigos alguns d(>~
Medidores se sujeitárão áquelle exercício, ~a qu·e os conduzia a sua pre ~
cisão, o fazião porque os Mercadores lhe pagavão separadamente este
traba lho; assitm como ainda hoje praticão a . maior par:te dos Mercadores; porém outros insti'ío, e querem deduz ir 'posse,- pertendendo que este serviço se lhe faça gratuito, pedindo que neste Artigo "se lhe declarasse o que devem observar: Em terceiro Jug~\r expozerão, que sendo
proprias delles Medidores, as panell'as, e potes compradas á sua custa,
como ferramenta do seu officio, não devião se!' obrigados a conservallâs
. todo o dia, e muitas vezes de huns para outros dias em poder dos Mer:-cádores, tendo-as sempre cheias de azeite para amostras ao ·Povo, e até
de. in vemo aquecendo com fogo o azeite depositado nos potes, e panellas, de fórma, que em trato successivo estão a quebra:r-s~ pot· causa do
fogo, e depósito do azeHe; quando he noloria a pouca durq.ç.ã.o, qu~
tem simi lhante louça; sendo certo, que as vazilas, que os ,lVlercador t' ~
precisão ·para deposito,· e iún'ostras· do se·u azeite de.vem ser proprias de!Jes :Mercadores, e que as dos Medidores devem só servir-lhe para o acto
da medida, e nada mais; pedjndo em conclusão, que assim se lhe declarasse: Hemelteo este Sena.do o Jito Req·uerimento ao Desemb::nga,d or Inspector da Casa do V•er o rezo, o qual procedendo ás mais exactas averig-uações, achou que tudo o qu·e os Medidores supplicavão era
justo, e drgno 'das providencias f}Ue pedião; porém lambem lhe constou
·que esta C0r. pora·ç~o dos lVledidorP,S estava muito mal regida, e que alguns dos Indivi'duos de·que. se compõem erão desobedientes, e dispóticos, pouco existerrles nos seus empreg·os, éotran<~o, e sabindo quando
·bem J.hes .parece, sem quererem subt)rdina~tilo, fazendo - pouco caso do
:.seu Sota, · ~ ul·timamcnte sem a a~t'en<Ji·o, € r~spe.ito q~u~. d~vl~ J_n ao Juiz
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da Casa, e a:o· Ad"!_linistmdar Ge~al, seus immediatos Sup-eriores; ·e que

_.. désta. desordem result<!vào clamores, aLaridLJS, e por tirn hum mil(ll servi·-·
ço p·ub.líco; igualmente lhe constou, que enlre t,:,dos os lYJedid!JJ"E'S, n:\a
hitv'Íé~ Él1J.1n 1 que f<-H.lSC hahil p;1ra o lugar Je Suta ' a <paem os mnis homves-sem de r'espe•it:w, e obeJecer. E represe11tanJo o Desemh·arga·d ur lrts~
pector nesta Meza todÓ o referido, s.e éiS S ~ntoli unifuru:e1nente · :;;er pre..ciso escolher hum homem com as qualidaJPf- prec isas para Eota; nollie:-•n-

do-se pessoa que tivesse experiencia, i:> p'r:Üicé).<; e qne se devia est:.belecer a esta Corpoi'_<H(i'ío hum Regulameuto, pelo q11al se rPgesse c(_m ns
~é-vÜhfS' · stibord·inações., e para éste . fiill mandou forma·tizaJ: o Plano de
Regulà-çào -seguinte.

Plano de Or._qanização, e Regulamento que devem observar pontualmente
· : os ~ Medído,res. ·do .1/"'er o pe%o dz'vidid0 nos treze capi6ulos seguintes:

.

.

l. Esta: Oos .por<i~ião- se compará dê hoj'e ~e'm dian~e de ''it1.te: e hnm
homéns, ind\J$0 o Sola 5 ern lu g:11~ dos vinte de que até ago)·a se compu '~'
1'lhn, ·sendo tod~s nomeados pelo Senado,. da mesma fórma., que acluaJ,.
mente

)

se_ pta I íca.

k

H. _ A · Eleição do Sota ~et:i r~nivat:i:,•a do Senad.a, -sem que o Juiz~
nem' b Administrador Geral se possc'io intromelt.er ne:ote. Artigo, da ClJIIal
(lepende o botn regimen, e o melhor serviço p.tíblicp,. e ~ só Sf:l·rão infur~
~fintes, tlo caso de se _lhe ord<:>nar pelo mesmo Senado.
_
IH. Todos os Medidores serão subordin11dos- ao S.ota :. :Elle os dis-tr~ .
bui'rá com prudencia, e' ig~;~i1'1,dade nos trabidfws qu~ devem fazer tlta~
riarhente, attenoen'<l o sempre. <tos ve·lho~, . e aos doentes para lhes :destinar trabalho mais suave: Distrib11i r'á . por 1úe'z nqu.elle, que deve te~: ·á
seu ·oargo a k~uç.a, examinando severamen-te, .sa pratioa tod'o._o ~ asseio,
e limpeza ,: Dis trib-uirá tambem o 1Bdsa que deve, necebe-r, tod ó oH-Iin'heiro, para se faier no fim do mez a pa'rtilha: Ou ·mesmo modo fa ·á h u-ma
exacta distribuiçãó dos .Medidores, que hou,\·.erem de &ahit· a -m e !ir fóra,
aonde forem chamados; e finalmente o S:ota t-efl:i toda a vigilancia·~· e cui~
dado no, asséio, e--li!Dpe~a da Praçf~, nos te.mpos, que lhe ~stilo d~termi

e farrl cúm que os ·Medid@res curnp;ão em tt.Hio.. pbntoaln.1!tOl<f
nós l!!asgs ·de transgressão, ou fall~. d~ ohed:ienr
c ia o de ve logd represen-tar na Meza do V e r o pezo, p1Ha -se lhe d~rem
a:s p:rov·ielencias pr'e eisas, segu n.d 9 a ·quali~ade dp cas~o , ,, f.icalíulo na cer,.
teza, de. que élle Sola Ir~ responsavel pela.· t~ansgressaO\ dos Medidores,
se tiver ~ omtnissão''de ·não dar parte· na•.Meza,"' a qual.sci cornmu'nicltrá as
-Oi·dens, 9ue forem preci-sas_ ao S~ta 'par.a as faz-e.r ;e~ecuLa.l' pel?s Medi~
dorf>'s, e rrlãO á' é-Sfe"S eJ:fl .parl~CUiar,
' 1'
' I,
•
.>>'
.
· IV. , Qtte os Meditdores _serão ~n1.ita obedientes ao seu ~o -a, exec~I
tandb lago, e ·sem ·quRstões, Oll <.luvldas (Jtdo o que lh_e 'iO.r~en(l.r .'. N~Hi>
p_od~rão escc}!her. 1-rnbalfuú; nem ~e~eitallcr: ~ào. ·serão permane~tes •. _pem
a1~e1a po1' 'h urna semnna s~;~e?e:<;sJv.~ em n~.e·cJ~r a hum ·Merc·a dor, Aol';.\fl,.
te11'o, ou A lnHlcreve: Rx1st1rao todo o d1t\ na praça cdesde pelá n:anh~.,
qtle se .ábre a- Port~• '"ro Ver o pelw até á tar.de, em que · se.• ft:eha, ai\. l:ernanclo-se a horas de jant:H, por fórma que fiqu,E'In ' sempre a , maio~
parté pam d ex'pedi-e nte do Povo : Não p<,J<'l.er:'io saL1ili, neÜl j l'lfrtinltrse'l!le~n
]i'Cen·ça do seu S~/ta, e'· muit0' menos fàltar á d'iaria nssistrenG:ia, e';no · c~;
"se de mci'leslia o partid ·pari'ío, ao• Slsu Sota: T0do O-' tra bia.lb.o, seja dentro 'da Praça, ou seja ·fórn, só 9 poder1no. fazer 'JH>r ordet:11 do SQ ta. E nos ,cai.sos de transgressà0 de todo O referido serà0 pu.n idos p<~.!d 1J uiz, O,U pelp
n~rdos,

co~m os set~s i:lév~-res, <e

1

;

. I

J8G$
Adminisl,r.íHl{Jt ~ ~r<;lt rC:<f.\.;fí rrr.r~ iu;,ns~·o, ' Sli'S. !H? \l~ão., ou nriz;1o, ;ségilndp
o pa$9.~ ~~~:Jir, 1:!;\psJ.oc:·w,r,J?!?i<~ · Ç;Q t"J4<'l.~, nq S,~ri~ldu, ,p;rr<~ 111110.~'\IF P.!'Q~ctde,r,
com9 iur:.JU;EJY>. , at.e ,,~ c;;tfeplr:v<lr; etHJtl}Sill;f?r 1 •• ., :q ~ ~ · 11 c.., 1J , • 1 ; 1 . ,
. V. .E,m toqq,l Je .. q,w~lfjUCr . rçníl<l, $ fl )1t I:}Ht:;, qua,lcjlw~ . qué for, deverãQ
obed.eq~r< o,s .:.VÍ,e'!tidy 1;ep ao §eU 18 ota" e . d ~,po \s de ~x.<eçutarer;n o, qu~ lh~
for orcle~la.do, se s~ sentirem grav ados, pod e r:'í~ 'quei~ar-§~ ~·~\o; . Juiz .i.Pl!
a~ .AtJ m,r:nlfHqP,~f Gf·W~I . ; _e e/''~ { '-l cà~CJJ (j;U .; I..;W~~~'W S.l;~tào ~;;r,:~. nn~~- na
decr~ào . dph·f.e~) ~ PP~je,r,;t~ .n~cofrl;r- 1 t11p ~~Qt\~4>, ,;.tp<V'tl ) S~o lh ' p9~frJifr 9J.8.~ I(
for JU.s lp · r.~~rp trP t.~ct1Ntt1l, d,<?,;;J qu.~r n~l~~~ Ji!wmsqs ~ R3:Pc. ~ !lJ1P.EiHfllJ ~ : fi.JÇ~cHça\)
dP. fiHlP , sc . ~h~s . t~\tet; ~g~er:~a.Jo~ tfW·í ~Q!'%a 1 !':qbr~il~lq. h ;· ÍvJ l ;· .1 , 11 ~. ·
,_.VI .-1r A~len4e11d9 2 1 ;~ç,-.n.ado ~~ mJ..ld ítn~fl 1 ~ps ,~~~nJw,s, . 1 edt~s e?'}ra{_)r,drqà~~o~ : pre[.;os a.-: f.l:UEF J.efi! , su ~ld<J ,os cqmeslJV~Il>: R us~aes, . a!.~I~U!ff~ 1~1:(· caSílf?_,:J ~:,lc.~AP. J? · ~Mlf,,IJrrn I71l<tqr,:;;o, 1Pfl r,~, ~-~sJftll{~lÇ:j\'ndcr~"n~%~Ç9·~~1 ~~):•t'>qo~,
e~>lipula,. e arb.i(ra:,lji.OrS • M .e~di ,clor~s ~ ~e: a;;:ei}e, 0 ;~int(~ E~ ·s ~ rpor1 yad~. sarJ~,r
J.'O • de ~zeq.en ~1·!:!agre, ·ou· o,u tro l,rq,u ·tlo~. ni et Hl f&dr,rçrv,, rseJr ctC;DÜÓ oúdor~ . d·o Ver o pez~, em, lugar dps quipze :!iéjs, qpe~· flf.J U1alrqen~e. percebem,;

dps

ji no :-tnno (!.e rniJ . ~elecenlo~

~.essent.a. e cin~o. lhe es.~ay~;§ arbitra; , pr~ço, ,a) iá.~ .{q .vpG<we.I:-v,o~ (~01),9~1 cJ ó.s ã~~}l~s; ,n,a:s açtuatts ..c,ircu ~s.ian,- .

e .qu~

ÇI~~dr ca1~esllé]S i il •}H~~. tep~:! cQ,~g[id9 ~odps,,e.s gw:~tRP·,, .· , 1 •
~f
A;? ,O~riga!1Õ~~.• <!_os~ ~E(dl ,!Jp!;e.s c.on,sist~llb sir~wle;>ll,J~nt.~ ,e iil l,co(m.pareêe.rem todos pela manhã ao a~çir. díl pqrta; 1 ~:~prprnplar a louça· pàr~
? · m~dÜ_Ja .en,l topa~ as vend,as;; ~a,qrÍr0 as mesm~s . vepd~s; pÔr QS bim·is enl
~ççtio de, .le~çor'r~fl; . -~ e~tarem prpn1p,t~s. f\ medit· ser~ , .fa)lE},, ou· demora aLgU;I~l~; sa~ir ~9 fechar1~a ,po~t4 . ~J, e .eJe9tutarr pr9r;np1;tmente . tu~o o quepelq s~:'l\ S,ota ··lbp .{çn: qrc;h:nado,l ~OI)~m 1 de. n~r,J,hum 91odo S~f),, ~e,ín , dev.e,rri
S!fl' obr·,Íg>fdo,s a roJqr brtrris, ner;q,. ~XJ;tJ ,mallos, ,nem d~ita·llos fóra' depoj~ .
~e razius; .P,ollq\)e ~up•o isto ~ip , O'brj~·a.çõ,e~ dost doqos dos me~mos barris~
p~rér;n ço ca,SO}~Uf:i ,1lgl!m pqs, dit9s õ!J~didores se ,qu!'!irilo .sujei lar áquel·
ltt ~iffere.nle e~erciqi,?, o. pod~l."~"lp f~tz ~r,,.<2or1vencion,aodo-se com os_ don~s
gps,·. Ç~r\ls·,,·r~s 91-!~1(.~ · lq~ . pag-,n~~fO sep:., ra.darnente e~te. lrabal,h<?,; ..CUJ~ pre1
mio será proprip, c,l.aqueJles .~~cJ.i~or;es, qu_e .traba.lbar·~rn, não, çleve!ldO
por issp- entrnr pa bo.Jsa; co,rn çopdí.ção porém, .que este ~s~rnnbo exercício. não I e~ bara~~ ~ prqm,p~,a expedição de) Povo, nem delle resulte
mai,Jr trabalho flOS 8P (ll9S l.Vi.~d.idores; porque , em quaJq uer dos d. ito~ ca.sps, flca a.b,s~l.ulaP,Ienle prphi.bi4o, i .
1 , . .
. .
,
VJIL ,Qu.e ~end0 os J.V!ediqor~s ·posilívame1rte obrigadds à ter as 1Il8·
cl1<l,all promptas, e afferídas, .e as IJ<;ln,ellas precisas, para a 1W~QÍf(s1o, t.udo c'o mpraüo, á. sua custa, con~o ferramenta, e trem proprio pa)'a servi·rell? os seus officios, \']iiO devem por,, isso serem o~rigados a enlregar aos
donos do azeite. diariamente a , dil.a louça, nem P'!ra deposito, n,e m j1ara
a,UJo.s ,~r,as, n,ç m finalmente fnm~ ~.quecer o azeite .de Jnve-rnu,; porque pa;·ra 1·9~0 o .~~ef~rido ,dev,ell? os .dgqos· do éiZ!'JÍI.e .te~ - vazilha;; ~t~ça~_, rróprias;
~ejãci ... de louça <)e barra, ~n d~ Çolh~ de Flandes, servindo só, a I<(UÇ,a dos
l\1edidores p!ira· a acção da medida, e poden,do-as Jogo recolher, e ~sa~
~O'mo hem Jhe parecer, , por ,serem suas proprias, ; bem. ent~ndido, que
JlãoAevell,l as amos~!'~~ dos azei .te~ estar . em poles, feita já a . medida ;
porque se, deve ~só, m~cl~r· para .a ,efft;.c~iva v,e~d!l· .
.
. 1
.
, JX. Que é\S tenttes escorr~~ur' <'s, que ·fi Cão. nas medidas,.. e paneilas
Rertencem infeip~;'Qf(Ofe aos M .e didores, c.omo e;;tá deçidido desde o anno de mil, se~ecepl~s s~ssenla ~1 ci,n co, por se, confwcer que o azeite que
escorre não pepenç.:,e mos M~r cadores, que vepdêrão o azeite pela ex a c~
1
ta \~~úid,a~ per\encf~n,~l.r.! , ~Ó ,aos l~ydi.dores em ê'l,lle,r)ção á )imp e z :~, e as;
~1eio, d_as m.~~~ ~l.Ht·s 1 t.~l~ ~fi ~} ~t ~ i: ,1:.' !nu H~ ma js p<{la ; púriga<:.~o ,de as ctl!J d,u,z~rern.

vp :
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hum a das vendns; além d'e outro's trao'aJ:hos ' aflieios d;~ ol;riga:
de MeJ:i'dores: Ne caso poréin ém que' os· dé>nos dõ azt>ite queirã-d ter
1;anolfas suas proprias., para ' a medi<:ão, .a fi in de se' utif.itznt•~trl 1.d:.~s' e's
é(?rreduras )fht1 .t1:ilo pode·~fío J~vid'ar ns Medidorés ~ ~oí·'ém po!es fl e.tne'd í(ra•, n!lnc~ jú.rnais os poderão rer out:-ras pessoas,, quehna~· sejao1 é\frn'e's;mos· l\VJe(fiJores.
~
I
'
'
'
r ' ' •
1"1, [
.r..
~. ~. ·Qtiê se11çl'o (f'ist•ribnidos f!'e·lo Sola, MeJidO'res· ·pat~ it:em } \_n~(~r r
<ct,dae'~quer' ,liTJui·dds ~ [óra dia· casà• do W'êt; 10 pezo·, tli'i<'l ' r ·e derão j)et' t &f.íd é1~' ; '
·~He,rlÍ' peJ i r sa:lhí•ie a•lgu m; a: ti t t;J 16 dê ' maior tra b,all1:6, 1 'o a 'eaiof1ir11'i d ; pdr'..l
. que lhe fica prohibido·, e _sólnen(e· pedíJ'i'(o•0s · v1-rrte ré,is 'P.'9 r d<Ja <:!-hfnt'àl:. '
' . 1:0 p0r kftecOvarnen'fe• nl~dirém; •parém •as pesSO'as', iqtié' ô5tc:on-voc-nJ~ r!l
', ~. a:;~ ",f{ecJi· ya'~·a•·:"ío á-' suâN custa. a e? 'fld·u~ç}'io, ~n·.s · · :n·~~Haàs'i e parr,<illra:~~~·
que· iforelB prê'cJsas~ pol' n'a oser JUsto que osMtclJ<dures~alg·úeni ssa' co-a!l
- . l irÜci·iXo
:· ·e ·nliiGo ' menbs, nue
por si , as dev·ào c'linduúr.l' ." i• • • . 'r ' · ·~'
\
(
'
'I
· • ){'f. ' Q'ue tJQL; fin)'l fie 12ada' ,mez farã·o partilha~ de .tá•dó o··que: ex•st'i'r'
con.•·adÇJ, lév~iHdo o·'Sota Hum qúinhão igual a ca;da hum dós ma"is M1êili~qres.", si:!ti1 JitferenÇã de qu.lli&ac)e~ atg11mà; e sendo 'casa, que· al·gtihs
donos de a'zéite lhe thtHdem,. ou demorém o jfust'O' pagame·nto·.d;t medi~
... fingem ,, . o Juiz da btdanç·il .t~ro· Vê•r 9' pezél·, lhl)· fal"â . exigive·l no preciso
, 'thmq â'e vint'e 'e quatro· Ji'oms, mánd·::tndõ<fHe<fecha-r -' ~s· venda,s,'em qu'án.·. 1cr não': elff.;itu~rem O dev~f!O j1agariHli1'!CY. '
.
~,
'
1
;. ~-· XIL
Que na éHt~ · partilh·a sejâ!Yex·a d:tmente 'corrfethpl:rdos t'Oilv? 'oS'
. , M13di,dori:fs, tj!Ue· esüverem d&tmtes, aintla q1:1'e1 'à trrol~tstia seja .·chtolilh:7t ~;
1
, !3' mttií.o . prd}órjgada, na fórma, qne Iouvavelmante até ~g&ra se fem 1pt!i~ ,
. , .tieádo , "pqr n:tó· ser justo q'ue' pereçãá á: ríécf!'ssid ade ·aq u'e llps', q ti~ rfo·
· .·:'·t~hipP . qu~ ii'n•nã~.Y possi'f:>ilid'Jd'e co~djóvarãa os l~ctos aos mais; 't1orérn
· · .. se,ntJO' cMo, que algum M'edid·or óbtenha do Seriado' faculdade ·rl:!'ra ' J:\1el~
r. te~ Serve·ntuarib, no tempo em qae· íirerem saude, f\ão 'poderá no temf\é.J
' .dei mpfestia expulsar d Serventua~IO'pará' receber tod'oo quinhão êta fTHl'~i(l}a; . ilrites proseguirá o Servént.uario· do rnesmo niodó; pd•·~qe; Jál il'iid
f;lxiste ~ira , d~sse dos que· tta~balhárão p·ara haver de g-ozar b beo fid'i.o. n
, :XII f. E finalmente; Que nas vàzaduras· pd1ra os em ba'rq·ues t'ê'Tào' Os
. 'Medidores ~metade dos emolumen:tós, e a Companhia das q,1:1attis o'utfa:
metade, como até agora se tem rrra•ticado ;· e ai'rtd~ que lhe oliste ' ser es ~
. te . exercício proprio, e i_nherente á Cotnpanhiá das qtJai'f< s, c"~fmq mttS'-'
hão as Çartas çl~ ~top1'1edàde d?s· Capa:t:t~·es, com .tdd'o, c~1o ~s vaz~
~ums sao hum9 allend1vel ' parte dà verdaúé c:fa medtda\ · potgue JmpO'I'tfl
pottco, qile a! tnecdidà- s·ejà éxàct:i,. sé·nãO' h0tj:vér vigr!~ncia:\ , e cui·dado
em que. na'" vazadura h:tja tgrual ~~xaéç. ãú, I)~d consen(ind·o· qüe,nas m f'~
di~as fique azeite pel~ acceléração <;om que se rrr-atica à v a;;:'adtÚ<\; por todos
' ~s,tes . móVitos fica · pe'rt.é'pcendo a 1d[ta a~ettlqe dos emdlu \nentd d~ls'' Va
'_ ,. ,:z~ldt!ras aos Medid;ores, .d~rn a r0sitivtt. Gb,rigação de 'fisqahz~· etrt ' Sé l ~é
prallc~~ c~m a \.lét~ade ~eéommt:!nd~da elh a Portarirt,.. que_ o Senacl1d
p .l\.l'a' cada
eã~

1

I

i

N

1
, .. expedw .para o referido fim. .
""
,
• 1 ·
.: ·. ::. ' E s ~ndo oditd ,Piarro e'xarrânadó~ eeonférido se :idrou 'é3ftH r<fetto
n'á 'fóriná; qtie ' se havia det.erminaiJo em benefiçio 'puH!ic'o; 1é por ser' esl
. : .t~ 8 pj,ect9 . htgn.~, u.ti,l .conseq!lenda d.e oot~as ~tov. idenéias, . 'que 5-n;:t A f. teza, .~eal o ·v~IOC) pe·' Ré·g~nte Ncisso Senhor' '1.\1and1a, qúe s~ { execuéem
. ·. '. r'el~ti ~.a~ ~os àzeites: (').~de·ria o Senado, qt1e d . fnie~-~~o-Plano· eril . totfds ds
'tr<>ze) \.rt}gos de qpese '2o'mpõ·e,i:b se exectité ir,lvióhtvelín~nte,' sem lltfl!_; .
1

> .

.,·

·~entô, o~1 · ~i;mi.rl_u~Ç,~.o

<tlg'o.riül ': ·E
, , "p'ai!a ~u~ tenfià ·a rsíi:i ple,na·,, e Jíieriil

~· ...~rsç rvimcía, dêp'O'i.s 'de ~ t'a · h~gistad·á· n':t S'ecreta.ri·a , ·se 'reiti'etta tio Jufz

... 'd'o·.v\~h; o :pF/zo, \piir'd q\1e 1f•it-eritto ;a re·gistar no Llv'r~s cotripetente.s ; :t'~nan~ ·
1

'
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P R O V I D E N C I A XI.
1',ortarla'l e Plarto' economzáf, que deve observar a CompanAía do ca'rreto
_àos azeitei do Ver o pez o, e <taixa dos preços dos mesmos carretos, segundo as longitudes, e outros objectos de utih.dade públiea.
'
Send0 a titilidade públi ca' 'O. nnico objecto, "que ohrigott este Tri~
hurial a formalizar amplas, e sólidas PI~ovi<:l'encias para ·evitar as ext@r~ões, .monopo1ios, e travessias, -que se praticavi'ío nas vendas .dos ·azei!..
lés, generos dos da pll'imeiva •necessidade, e a pedir n Sua Alteza Héa)l
o Príncipe ,Regente Nosso SGnhor, a sua Suprema, e R-egia App.ro~·-á~
çfio, que benignamente se di g- nou djffe!'ir-lhe pela sua Real Resolu1.;ão,
t_alllbem dirigida a beneficio do Povó 1 e tendo-se já reduzido a pratica
todás as expostas Provioencias: Assentou o,..Senad-o unifórnJemente, qt e 1
para· completar h.tlma obra tão i,nteressanle erà .preciso providenciar Lambem os abusos, que .s e praticavão na conducção dos azeites, e vinagres
~o Ver o pezo para casas particulares, :e para Téndeiros, por quan.to, _
rec$i>rrendo os Tendeiros, que-ixando-s.e por ht:Jma parte das grandes quan'ias, qtle a compq.nhta das . quartas lha lévava de condu·c(~ào .; e p~r o~
tra; q,ue elles' não · dev,lão ser obrigaqos , a cond·uzi'r os azeiLes .pela Comf
panhia; mas sim pel·o~ seus ,moços, a quem pag&v·ão ordenados, e . .d- a..:.
viio de comet' .pàm ,haverem de os servir: Neste mesmo tempo represe-ai..
táf-ão, os Capal:;~.zes da, Com p~ nhia das quartas do Ver o pezo -o grand~
vexame, q.ue lhe fazi.ão ·os T.encle·i·t'o(', e possoas que vendião azeite,;·e
yinagres inten~ando com desp·o tismo fazer conduzir os azeites pelos seuii
ll]oços, que d_e ordin-a rio são Gallegos de fretes; e outr_os pértendendo_.,
que •D<i> caso d,e .h}\x.er G<il:l!3gos, que -lhe fação a cond·ucção por men~
pre·ç o, devão estes prefer·ir á Companhia-, · quando a esla làe não. faç~
çoti l:-a a~ceitar · aq·~<~elles ·preços; porqtle .todo o J"eferido era c0nta a ImstittJ.ição da Compophia; 'supJ1'Lican.do se lhe estipulasse huma taixa, · se....
gund(!) o estado áGL,u~J' clo .,tem p.o,,, e com esta fosse a Comp.anh-ia privati:-.v,a para as· co·n·dQcqões·~ · eom-t erclu~jva ·.. d·e eu-tra •a'lgum;a ·pessoa; e .qt;t~
cto mesmo mpdo fosse annexa a esta .Companhia a conducção ,dos barris,
q·ue dos Arrna,z~os d(( fóra, ou sej ão de particulares, ou o Público, qu-e
se. vai a edifical.l! na cooformidade das Ordens Regia~, para .a Pedra ·d-iil
\l;er e. pezo: E sendo tudq , r~mettido ao Desembargad0r CQnselheiro Jn$·pector Geral do Ver o pezo, proce~eo este a todas as precisas av-eríg-uações-, euvindo· sob're este objecto diversas pessoas práticas, e inflel)i.g entes; e aehoQ que a Companhia das quarlás, foi estabelej:!.ida pa,r-a
a condwcção de (:odos ' o~ ·azeites; qu~ sahissetlíl do Ver e p~z0, fo$se
'qualquer que fosse 0 seu destino., assim por .Ma.r, como per Tena; (;jl1e
os Tendeiro8 não tio hão justiça alguma na sua .pertenção; 1:EJorque àqueJ-.
Jes nwç-os que referião, os tomavão p'a ra negocio, e não só os se'rvião
a elles; mos conduzião para outras Tendas menores os generos, qu'e
lhe vendião, reeebendo destas a import.anda dos fr"etes .; motivos es~é&l
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\ pOr<JI!lC' senão devião CQO!empJar. l~lOÇOS :par(Ícu'Jare.s, ne'ffi C~tnQill6ae,s
-gozar a 1 g.raça, . que se· lhe · eonce(IJa aos nroç0s ~as _casas particu.bres i

que além distv em muiüis Companhias .se n:'io permii.Lia esta faculdad~,l

: .comQ era na dos vin.hi.ii,_..: em q.u.e até dos prorrrios A rm <tZens·, ôs .-MeJ,"·l

~adóre.s - sé n.ão pc>i.leJi!' sérvir..úos.--scils m·CJ.ço~para roonduzir v,inhos para
. as Tavernas; e .que se isto se praticava nas outras ClHUj~anh .Ja~ .Jmll.jtO!
especialmente era preciso se executasse nesta, e_rn que he in.dispensavel para boa administração, g ue conste o verdadeiro ~estino, que tem
O az't-•Í te, g ue sahe do \1 e r O pezd, O cJHe SÓ póJe . r.eaJ 1zar-se Sendo COllUUZido pela Companhia . E finalmente lhe con stou,
a conducçào do
''· azeite, dos ~rm:1zens para ·a Casa do Ver a· pezo. atáag~ora n~ci es'til:y_à
ahnexa 1a outra Companhia .; porq .He as;_fu nc.ções das Companhias do d~s
embarque ' eslnvão findas Jogo que'"os barris de azeite s.e recot!Jiá'ú nos Armazens; e que parecia bem proprio, gue Jesfe pequeno r;lJno se unisse
á C~mlpanhia ' dns quartas do Ver Q rezo: Propondo o I dito .Censelheiro· 1os pec'lor todo o referi I!! o ·nesl;l .M.ez·a , ·J1:deceo a todos, •q t.ie -e r à jus '
t:a, e util a todo o Povo, e por isso mandou forma'lizar b'um :Plano eco.;.
no mico á Companhia do carreto do Ver o pezo, denominada . das ·quar-·
tas, que he o seguinr.e.
~
. • l 11

que

I

I

l ... r r ..
)
Plano Econom'i'eo, que deve obser1Jar a CompartMa das· quartas do · Ver.·
o pezo, dividido ·nos Capitulos~ seguirules.t : ·
• 1
"' 1

·, I.

-.

l

:

Esta Companhia, ' quf3 tem actunlmente.dois . CnJPntazf'~, ·não ferli
n:lÍ'róero- certo de hônre'ns, e será' CO OI pos ta· de tod 0s OS que f'OH".-.m' preci"'.
sos pn,ra boa: expedição• elo Povo: Os Capnl•azes os admittirào, ' e 1 expulsari'io . todas as vezes que bem lhe parece.r: Nenh•uri1a .fw~ssort sé poderá:
httromeller neste artig·o; porque como os Ca.palnzes !}.àoltttispúOOaveis p_e;l0s • Homens:, 1 e os az.eites~ sãô gen.et·o·
'!!le r1lu ·i·lo risco,
só n elles ~ fioa..prlÍ-'
I
~
\ValJVO; e loJas as Ordens que . na Mf'za do Ver ()) rezo se tJerem rdall' ''as a ~sta Co~11panhia, sení aos CEtpa•fazes~ .on ~o.fa, e. niÜ1 nds H~{nitH'is;
'e por Jsso 's e mcumbe aos Capataz€js a mmor • vt,gt.bncJá ·rlâ v-erJade~• dus
,dito~ homens, e no . cas~ de tra~sg~.edirem, .. ,e, 1'1;úe st>ja , ·(;re·ci·so f !ttlniu~
castigo·, que o d.a ·expulsao, reconerao ao J lll.z da. Balan·ca do Ver b p~
so, que lhe deferirá com pro~nptidão, e jw>tiç'á . · 1 ' ~ : ~
·11
~
,,JJ, Para os Capatazes cumprirem com os SIWS deveres ' he preois-Ri
, <)Úe cont~nna, e successivamerlle presistão no Ver."o pe~(')l, desde q·ve.l se
abre a porta, até que se feoha; e por isso, .fic:1o obrigádos :1' '(,reS'igtire~ ·
toJo ·o dia, · a·Nernanilo-se nos casos precisos·;. porem\ de fórma·, qu·é se'mJlÍ'~ pelo menos p~esisla um no Ver o pez~; ~n:1o sdr· pará dtrigir,' edis·
c,aJtzat· a ~.?mpa·nh1a; mas para er9 hum I.'::ra·lançar os • t.tiOr~lesl\ d:1s pes""'
·~oas, e sll1tos, a qt:le se conduzem os aze1tés, · ~ Oíl,s " flt!rant tr{<ltles, ' J'I <Wil
tod'os· os dias darem parte na Meza, ou qulln.tfo·Jpoí·t estáí lhe · for d-ete-rminado.
· ·
'' , '
: . - • ' -, 1
·}'li. A nomeaç:lo do Bolça será \'Hivativa dos Cáf)nta'z~~, porém"sem_~
pre deverão .ter este lugar· occupauo, porgüe ;os 8a~al;)z~:s não dev•.
' !'
receber, 01!1 á 1vócar a si o rendimento da Üóiltpanbia," pelos d:\rnnos, que
dabi resullàó; mas .- deven1 fiscalizé,lr ' sev.éramenle esté"' Artigo, ' em seu.
beneficio, e •<;los mais ·homens.
. .. · . .
' ·r
· ·
IV : Como para o lugar ' de Sota ·desta· Compaohia se requer pt>s.s oa
~om muita activjdade, zelo, ~erd.ràej: e ·· pr~tica,, e . que s~iba ~er:, .e
escrev,e r, porque· além dos onhnano~ eocárgos da Oompanhla> '• he·,_o:bn..·

e.m
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art·í:gos} rAJ'tl;tÍ'YQ$ oo bem, púbJico., a.dmi~i~tr.a 7
ção e interesses da Fazenda da Cidade, qu~ por outras Ordens l)le q~~
tão io.cumbidoS:: Será o Sota: nomead·o pelos :Gap,a,t:,1zes; por~m deve ser
approvado pelo Ad.tninísü:ador Geral do Ver., o 'P~zo; , e não p9d~rá f;leç
e.xpulso sem çoosen-tirventq d.q mesntoí Atd~tlioistrador G~r:al: TSJ.mb,ent
seri\Í. expulso r.eJos C~pçüazes, flào só o S~t~, m;as_ todo; e_ q·ualquer Hpmem desta Compan);lla, ·l0g~ que. & ,Adfl1imsira<!{or G~ra'l as~ün lhQ 9j,7
dene a l.l ·lil'efi:C'i.b da Ji';1z.eml;l, oy dP iPQ.ID-I~.c&. 1
·
·
.
.. ., W. A est.a Córll_.p>aphia pl(rle.nce pni·v·~tiy.pmfilote ·a cooduoç~o de todQ
v az-eite,< q tte :sahiy do Ver Çl 2P~0,, ~ej.<.l. ' pel~ t~rrii foi.e.n~r(),, O!l seja par~
~mha.rtjue; até :1;lP .C&~.s; igué\Jm.en-l:e, Jb,e ,(9C.i! ~:m~tade do proçluclo ~l_a
(vazadura par~ -~mb_a.;rques; ·e · ç.~r.r€g·Jjffào· ~!ll .ea:rros;' O\;l .caVé_dg:a~lu.r;:ts çl~
toJos os barris, oú odres, que SfLQU~er:n ·;; e -ul,tim.~mente a _c::ond!I.ê<(ãy_do.s
,ba-rris, qu~ §~ crfi?;e,r, de todos, e çi'íd~ huu1 c;los Armaz.eris ,4ilx;istentes
.nest~ Cid<.tde.., par~ J1 Casa do V ~:1· o· p~zo, :6caPd.o ~b.solutªmente 41.rÇI..hibi.do ,a 0.~t. ra ,alg~,LiJla JP~SSOa ioLLI(j)!;ij,e{~.r -~.e ij0tl"J.'8{l_:lrj{i!c,>S ~}Ç,e_ f·(}ÍCÍ,OS, .·.~!!r
:ba1i~o ·das penas e§~abel~cic;.las O!=lSLe~ Çfr~O~~ ·§ llll {zo~a,s, e ca<J,a ~,uro~ d;;~s
outr~s Goropa•nhií!S~ qu_l:l se ex~c:l;ll~aNio ~J~ ,tM.clo., q1,1,e fq11~m ap,pl:i·c.~;
.
<'V81S.
, ',
)
' vr. Dest·a Ge_ral proh·ibiçãp ~.e ,exÇepJuão 1;\S·_· ca_~$1,8 partieu!are~, . q,ule
<P.elos seus ~·ia'dos mandarer:n buscar ;:t~eite ao .V,e r ·o J'fezo, i_pçi!Jindo-~~
;tU!mhem oeste N um(:!.ro os T.e!!!,d~ire~, n9 easQ . PJ)l1 .que o azeito .de fato
:fOr .para suas C3S.Çls,, e Jamiliqs; e ~~n : t}1o pequ~nas _q uantidades,. qu~
não excedão a dois cantaras por n-iez, com condição porém, .que os' mQ-<;os ·~!Los, Tencle·iros não fa-~ão fre.t~s das faze.Qcl-a-s .g~s TeQd(ls; pptque eutª-o se l(lão r.epl!ltào ,moços; pü!rém fica ,atlsolutam,e nte .pro~ibjcJo, que es.seS I 1Jl'l·é~m:os 'Ten-deiros, Tave,rh_e4ros, 0.u _ça,sas ~~ ~ pGLstos, ·f outr,os ~!;ii,rr!i 
_Htantes :p0ssão ,concJuzir pelo s~U;S (JlQÇOS f\Zt!ites; sendo par~ venda, o,1,1
Jjl)eg·oçip qu(d<_}uer qiJle ~lle seja; ,po;rrctu~ tl;l~U~o- dev~liá , ser cond,u~ido 1p'Yl~J.
-C.IDrur~nhia, .oa fó-rma ~ob,recJil;l. , ·
,
.1
MIL ,Que cp.a,ra a .cQnducçãe si~ a.+e:Í~e~ fica .,permi,ttiflo 1a e,sta yo9lpanhia usar de quartas ·de folhas de Flanc;l.es de hum ou -de ·dois cant<J..J'OS,, e de odne§ . propt·ios, e co,mpràdos pela w~sma Compar,ihia _para o
.unico ID1m ,das IS!la:s c.onducçõ~s, com deçlaração., que não póde allpg~r
os ditos odres a pessea alguma; põis , q\1-8 e~se Jl)egocio \1e .prjvativ.o ~e
·.Officio de OdreÍ;l'O;
·· 1 ,-, .
ti ' V UI. Q~e aenh.lilm 1\J~rcqdo,~; da PraçG! pod_
e rá t~r ~uartas -<;l;e lj!Ze~te
-para s.eu 1;1so., .e tnll<i,to m~nos pâ.11a aV1ugar; :, como actua!mente praticã(\),
com :grave .prej!lizo da, Com.peo-hia. . ~ quem só p~rte,nceJÍl as .conducçõe~~
ou seja de azeite, ou de vinagre.
' ;
IX. -Que acontecendo fazere~ .c onduzir os Tend~iros, e mais pessoas
-quartas, ôu 9dres ptio prios p,a-r a. a Cg.r:npanhia lhe _cond~uzir os aze-ites, .a
.fim de aproveitarem melhor a escorrequra; a mesma Cornp~nhia lbo ~"(o
poderá duvidar; .com .tanto poré.m .que as quartas não excedão h\11Jl ,q\l
..dois cantaras~ e odres ·qtJatrp cantaros; porq~e ex~edeodQ lho . pod.~n{ duvidar, e impedir a ,Companhia . . • .
.
J •. ; 't,:
X. Que pa.ra de huma v~z pôr tetfl{p ás q\J,estões, que se susçi,t~p
,sobre os pt·eços ,pas, C.Qf1du_ç ções, S!:f ,est.ipu,La .. ru,jud,~me,nt~ a seg.qin~e taixa para os rliverS!JS sítios, que for<(OSéHJlente hã9 .d e 6ccer-rer:
-, ,
· Do Vero -' p~zo até -o 4\,rse.Qa.l ,da., Marinha ~m ,..volta pelo fi~}} da
rua Augusta . ~a parte da ·Praça do Commercio, Magda'len~, .e' Caes_de
.Sant1a'rem; e , pQ.r~ tedos os ,mais ~itjp~ -dqn f r.o de.stes Iimi!!'l-:;; . leva~ã~ .pqr
-hum cqn,taro de azeit~; .ou vina_g;re .,de,J?.Onducção vinte réis; p_or ~ ~pis
~.aJo a jjs,c alipr diversas
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Do Ver o pét.Ô·a:té- á Ri.hejra Nova em v.olb-pelb Ohafahz d1~ L3.ul:.
reto, Rocío, Pot:o ;do Borratem, ' 8anla Luúa·~ ' Fundiç~\o1 de~a·ixo, e• pa!Cf
ra ós mais ' silios' dentro <h~srt é•s liiJ<JI'Íles; lt:B.vm·:4o.•rp~~ l' • c.mnd~;wçà o 1 de' Jw•m
cantaro quarenla treis; t1fl'<!l r - d~is' carHaros• ~i·nco_eriÇ~ · reis· ;'=' l)?i' Ztrel3,: e wn ta+
ros sesséFJta Jreis ;Je j->ot Jrp.lM rb •éanlarús pttel'ltil r;éJs~Jl'•ll ll lO·J nla~L . 1 11
' Do Vet· o pezo . até ~-,rrú'o~J Velhos lem · v1o_lta '~pela ,@aílçada( :c;lw1FA+
trella, S.' ~édro de A l"da:Mã ra· , !~.A~Il !lr:rc ittda, • P~LÇO .f<1u,iBli . fur.moso,. VAr~
co de 'Sanlo A ndiré , -ÉP€JaéS r!o~.JSolcJ.adó,s ;· 9 1 paPa todos os·:n1;.1ÜIPsi·tiu1
den1ro l des t~s lim ít êá'; l)~vtt~:ãh l(lfié é!ófi<.Jud~;ão'· dé hurà ~'«UHl'fl~~rq. d~''éi'BÍJt'"0
sessenta ré'i·s; po1 r':t.lôis ~ ê·a~tárósC'lbitej1l_~.~ ~(!is; 'Pl!r 1 tres ! ctfo t~ra~ oeu l reis',
e •p0r quatro<eantaros ce;l"llt o •e _vu'"Jte · ve,JS.i'. '" . "• 10 IH~ (<-= n·~·.l li> -le>hul
D o Ver ·ol:p.é'ld al!é ás ' Janl:lllas ' :Vetcles lem • vol't1'1 iipel'ã Boa-Morte~
· ~ato·, Sàma! ·M Ú~há,L1SIJ-nilat B'<l'fha ra; /Oarda·l ' d::iJG11âÇ'<i ·~ - 'Eii~~~}Í}Ita Apoh1
lobia ·' e Jpara: ' t dd0~ -: t} •ni.ais s'Íi.ios tlen·~ró ·desfes ' limi.te's , >le-Varão .de >cÓn~
d ucçffo de «h•tHh rcil{Ó;fdt01oit'~nfh> -~eis; f;'o r' dtJis ·can iár-t!Js •cem 'f\:'Í's po 1 ll'!·es
cantaros wntÓ e · lir(ntlf' ~~~s ;te, p.Ór l q\~àtro l c antárws cQntq l e sessen t•a · r'ei&.
.
Do Ver o pew até á Pon !e de Al cant ara e1-r1 volta pelo Campo
"'d e' O.~ri,ciue~ · ~. ~ Se~s~~ãt6 <f.a·.: 'ne.d ~@lir·a, ;~Arr oy~s , . P.e~n~a de. R' ran ~ a,. e
tCrUz da l"ledra,--·e. pát'a os ·lTtàfi.s'~SHws- . dent;J'~ · deslesi lnmtes, ·Jewirâ'o ' d~
tcond'ucçfio ' J~ót' hütrl 'l€'àn'Vb '' t!cftí t reiS'; 1 por. ~ois re antatos <Ye nto e ' tr•inta
·reis; ·pot ·tr es' c alnféü~s '.'ClerHd r~ st:lsse nta teis;.re por ' qttalro canla_o$ dGt1
·zentbs re]s • • · · ,•·(L, 1 ' r:·. "'L! ' l I ' ' ( '
.• J..
t
XI. -Nas 'faixa~ . aeilúa. r.éferiuas Nã@ 'rç>derá · hnvet alter.a:ção, t:H~ di.~
minuiçã(i)' ; 'e ·sendo càso; ·qúe ·~e rierte~·d:t~o' corfJuqAes 1parà fó'i·a dos +it..
·mites; que ticão dem.aí·~adt>s,L h~0' he )a Companhia ohr"igadáca .f fV't reJl<ls", .
e só sé pouerào ' pr•a ti.c·ar .á:sa\.'etl~~al dás pa h es, 'O ·o s' donos ·do·s a~eites,
·r}ú vinagres ós poderfie f<ízér-cénduiir pôr quem bem IJ:J ~ , paFecer,.:fnzé·mi
tlo certo na M~za do Ver o pezo, J1u.e ('0tri ·effeito seguem o .dt?stino,i.ipJ.·ra
que '-tinirão as Gu]as ila Q
Meza'ldas Sele Casas, e ·is.tro para evitar o
1
·d'ólo~ •que he 'bem de esperár. '1 ' · '
.• · :
; 'i
KII. ··Em to'clos os casos ern que houverem 4e- Condu~ir do Ve o r~
zõ 'aiei,t~~'
vina gres· ení ' maio~ !r.luantídad.e 'que ü's 'ditos quat,~o -c_anr1arós, SeJa eill. odres, ou em barns , se seguirá exacbmen~e a la.tx. !mposla á Companhi.1 da conducçilo (1e azeites p~la Ter~a deÓtro, da Ca'L
11Sa da Gua:.da pará ciaêàs ' p:\.rL icul art,}S, l'jUe · foi estip,uiA.fM pel ci Senado· e·o1
· ·d ezenove de Dezenibro âe • mil se(eeenil'Os ·noventa 'e nó v~ , que como, des,~
-te Plan ~ se incoq'lo l·á em todàs ·as(' Có-pias, que dell sé e 'tr<rhirem
para ter a sua literal -observancia. ·
·
··
' · r ·~
n
XIII. Que 1para 'melho'l'( expediÇão do Povo, ,attenfas as g- rnn(!es long-itudes de Eisboá , e o consideravei nú111ero de Lójas, que \ve ndem' azeiltes por miu,do nas extrernidades da Cidade, que vão demarcaJ(Is, se fJ·culLa a esta 1 Cómpanhia 1 o poder f<Fer os; -transportes · em ca~\a 'lga·dur1<~S,
OU por' OUtro qua)quet• rn odo, que l,)effi Jhe parecer, com tanto, qlle Sfilljªo aco ~n panhados, vor hum homem dos da Companhia, e que se nã:o
a'llere por este principio a t,a ixa; porque a despeza das cavalgaduras de·ve éntrat· no exaéto pr.eç0 que fica esí.ipulad·o , assim co1iw' se pratica nas
· ·
Companhias'·da Coriducção do Carvãó.
:X f V: Que 1para nidhor úecuÇã.0 do Sobred'ito, e •se conhecerem. as•
transgressões logo á pvime.ira vist ·~ , ficão· obrigados ps capatazes a J ár
a cada hum do's homens desta €orpp~nhia huma céd?Ia.~ ou bilh ere , n?
' lual co.nste •que he· seu . Alumno, na forma (luese1)rat1ca em ·outrás Cou.J-

ou
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-panhias ;· e todo ~quelle ho.rmertr •qúe pelo Juizo da A'lmonLaceria for en.contrado . sem es.t:i' c~dula, ou bilirete· será cohdemnado, como se de facto não fosse annexo <Í dita Comranhia.
·
X V, Que a .partilha ·des.ta Gompanhia se fará ' rr0 fim de cada rnez,
jncltlido cada hum , d'o s Capat~1zes, com hl1tu ql1inhã0· igual a cada hum
,dos .homens, sena .diiferença alguma, usando ·de 'h uma só botsa para haver huma só partilha.
.
·
l$ lX: V lo; '• Qu11 :t.odos<1 us •Hornens. dest.a . C~m panhia ficã.o obrigados a aco·dir aos' Fógos, n~ • .f61lmk1~ é (i)·a.tm m.ê.thodo; J que • lhe es~á esdp~lado sem
-alteração,; owcliffere.nça J alguma~ l '.' L,~ '""
,1
·
, 'Jil ~ ·!E •seFHlu w.dil~ rP·hrno· e'Xialmifr;~ad@ ', ~ist.o, e Cú>oferid0 se achou es·t<rr' fpnna.!izado· flelun~nfthddb q•u\e ~s e havi.a delerminaJo· em beneficio ge-trn•l . d'e todas: eJ lfÍGm.·sm· este1objecto h.uma uti1 consequencia •d-as ourras
Providencias q.ueia sua!I Âltec-• .Real o' Jhincipe Regente Nosso Senhor
1M anda que l ext'tcute'm cre1a·~ivas ::ws a.z:ei tes'.ll OrdeqÁ r o Senadó, ·q ue o
,mesmo ,Pl.a no·· em toqosiras dezeseisllA'r,tig·os :de que ~e compõem, 1:ie ob·Set ye inviGlaivelmet;ILre.{1 sem· zru·g·mento CJU ·dlminuiçilo alguma,: abolindo
. ;pa l'll' ·este (-j.m; 0 Ull~a q u.alq Uel'' t~t i X<li ,(.· l}~lê L&O l e'rJii>rCOen (e se tenha' >eXpedÍ·<lOl. pE para gue ~ tertfuar a sua pleaa.,r; e h teral ~ ob:servanci"a; dé pois desta
·negistáJa •n·a Secrelariat,~ se roemeHa á Meza .:do Ver o pezo, ' àonde sen.{)o ·. r eg.ista;da ,se; e.x:é·ct::te1 pela ··parte 1qae toeà~. á .mésma Meza; rem~lten 
de-se outro. sim. pela Seci:etaria b.urna Cur>ia:> aulhentica ao AdministraU0r 1Gera.l, da Renda da A!lmo{aceri'a , para que· fazendo.:a 1reg·istar em
cámbas •as 1casas,, s'e execute pr..ornpCa rn.ente 1pella. par'te· que toca á dita
-Reparlição. Meza em . l9 de Abri.cl .de 1•80,3.=Com cinco Rubrícas Jos
GomseH1e iros Ver.eador.es. = Caupers. = ~anoe1 José Coelho. =Franc:fsco< Golnes.. :'o . I ' • I>
'
I <. r - -

,f

.....
j
.._
~t,'J'
.Tai:»a impost'a .á Compeiahia ·dos a,;:ei~ÇtiS, que '2da Casa da Guarda os con. duz para casas particulares, exped(da~ pelo fSenado •e?n' 19 d& Dez em• ·
bro de 179D.
r•

~~f~·~·~

'~l'

i

-- . .r;-.:·.;

~

l~or cada pipa de vinte e cfnco ' a!muues de azeite, da Gnarda da
Ribeira Velha para os sítios Jo ' Caes . da Pedra, Arroios, S. Sebastii\o
da Pedreira, Campo de Ourique, Ponte de Alcantara, Boa - Morte, Penha de França, e suas V'Í'<zinha·nças, conduzida por quatro homens .,
llovecentos reis; de quplorze até vinte almudes para o sitio declarado,
oitocentos reis; de dez até quatorze a1mudes para os ditos siíios, seis'
toslõos; de seis aié dez almu(lt:Js para os ditos sitios , quatrocentos e oitenta reis_,; de •quatJ'd até . sei!~ a·ltiJU•des parli os ditos sítios, duzentos 6
oitenta reis; e de -quatro_ almudes Conforme a taixa do Ver o pezo;cento e sessenta reis.
Por cada pipa de vinte até vinte e oinco , alrnudes 4e azeite da
Guarda da· Ribeira Velha ·para a er.uz da Esperança, Bato, Santa ~Mar
·tba, Jgreja dos Anjos, Convento da Graça ., Campo de Santa Clara,
Sanla. A ppullonia, e suas vizinhanças, oitoóenlos reis·; de quatorze até
"Vinte almudes para u's ditos si tios, setecen,tos. reis; de dez a~é quatróze
..,llrnuc.les para os ditos sitios , qilinhentos e ci·ncoenla reis; de seis até
~<ie:l f aln1udes para os di.tos süius qaatrooehtos r·e ís; de gua~ro ' até seis al·rnucles para 'os ditos sitias, duzentos e oitenta reis; de quatro almudes
-pára os ditos sítios, cento e ~inte reis.
Por cinla p;pa de vinte àté vinte e cinco . altnudes da Ribeira até
.o Corpo Santo; 1\'Jartyres, .Sacra·ménto) Hospital de S. ·Patricio. , Alju-
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be, S. Peclr~· de A"!farila, Nóssa Senh0ra d1Ds ~Rémedios~ : S: .:José; 'N1ml·r
t'aria, Salvador.,· selJ~tten:t-os .re-is;· Je. qur~torze até vin.te .ahnuJes p;u::"\
os ditos, si tios, .seiscentos réis; de/ der.l até qaa1tiorze c-an.la:ros -para .o.s.~i ..
. tos sítios, quatr0oe-nt:os -réis; de sei1s até s-ie·z alinudes pfl m bs ditos 's iJÍos,
tre.zenlos e sessenta- rMs ;- de qua.tró até ·s eis alm•Hl s 1parra os;·d itos s.iti(Ís~
duzentos e quaren.ta .réis; t cJe quatro almades par.ã : os referidos siüos·\
cento e vinte ré is.

. ',

·r

. ·

, ··

··. · . Por cada J)ip::..a de vinte -até vínbe . cioco a1mudes para as Púr.tns
,de S.arHo AHtão, - -Rocio ·,-Rua · do'JArn~iFCD: , BorJ!.atem ; ce c "Sl.!.líl S . Yi~inha rír
ças, seiscentos réi!';; de q t,la~orze até vi.rn.le1a(mudes ' para os me$!no.s si;tios, quínhentos ,·réís; ·ae (}ez ..a;té q11.a-toner di(ós )!>ara os mesníos sítios,
trez~ntos e sessenta réis~ de··seis até ;dez di,t0s p<rra .o~ di!os sitio~ ,- ·tll.e}··zentos e ,vinte -réis; de quatro até :Sejs ,dilos'<para CJs•clito's ~i tios~ ·cl\m zeautos e quarenta réis; de quàtro djt,os para, 0s mesmas-:siot.]o!3, cem réis l.11
'( ·:
P·or cada pi,pa ' de . únte até 'vinte ~e ·cioeo almutles de azeite p&r.a·
ns .:~~as Augu,s ta ,, d"ó Oum.-, ; 1Pr'ata~ Pelouri·roho, _
e su'As 'visi'nhanças.~,
1quinbentós ré1s; de qgator~e at6 vinte almudes para os ditos si tios .quca-,·ttoeénlõs· réis; de rlez até qu;êÜOl'Ze ditos para os ditus .sítios, ire2enl:o!J
. , ie ;vinte ré is; de seis at:é d.ez düos p:at:a os mesmos si tios, dui'entos e.q.IJla\..
ré-nta réis ; "de qnatl'O ..í'lté seis· para os ditos,si'fios1 .cl.uzen.los réis; de q't.l-a,_
tro alafudes - pai'~\ os .clítos· sítios, cef!l réis. :Li!>ID.da d:e:zenowe de De-zem"'
b'to de mil se~eeérltos • noventa e l'l0vem nn·os! Ett ·José Jel'onymw RosaolC>
'l'ile ·t\mo.rim 'Moniz .a fez.r=Fr~n.cisco de .M·e nd:onça Arr.a es e J:\1ellM a
~~feZ -escrever: ~ - Com <'luas Ru-h rícas. ====Mello . ..:._.1\!la)ioel :Antonio ,da '
·G.~fl17f. ·,_,..:J,g~acío Ro.drigues "Üuarte . .-:....Lí.sbóa 19 d.e ÀbrjJ d'e ·ll803: :±k
-fg·rüicio Luiz- -da ' Silva a fez·, ~Ma•r.cos Ar.rtonio de: Azeveclo -G6u1tlíllho
1
de lVIontaury a féz escrever.
Com . trés Subrícas dos Cons:eJheüos ' Vte. readores. =Freire.= Manoel Pinto da Costa,= ManQeJ José Coelhv .
··~"'Com 'duas .Ril~ri~as do,s oCon.'s efheirqs 'Vereadores.= Man::os 'An~o;Íno.
de., Azevedo CoutJnh·o de Montaury.
. •
'
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..rero:
Eu Qt1e
O PRINCJPE .'.REG,ENTE:i Fa.ç~ sãber ao~ qu~
s:endo-Me prese,nte, · em , Consulta do
(

este . 1-var.á v!Ü-

~enado da_ Cam3JI'a de

v.inte e qua~ro. dé No'v·em bre cle rpi,l oitocentos e dois, hawi~rJm.-~se •de
tempo antigo estabelecido legitimam.ente as Taixas parq.twe se d~vi-ãl!l v eu!-'•
·;der 'os-comestíveis~ ,e oui:r os· Genero~ ,neslta Cidade, e seu T~"t:~n~ , para ·
deste modo ~;ee;eber. <> Publico t).tiliiil~lde; e mostr.an.do a exp~'r iencie, que
, pç>t pu m tal meio . se .rnã-o q.dq·uiria.l. o ppest~m pti vo benefi.cio, antes '·~:· $.u(,..
;tavão i~covenienies, ,pelos quaes -.se <l~sanimava a prod.ucçãq, ~.. t~Q;rJ~
·,cou.encla do~ Generos ·: ~ ·..e·ste re;s.p ei to Houve por bem ~ S enbor R:e-i
Dom .José, p Pri_n.H~ir.o, M.eu Senh01', e Avô, g ue Santa Glor~a h ~1ja ~
por ·A-lvará . de vin.t e e hu-m de F'ev~r~iro de ,mil sete-centos s-es.s.enta-. 'e
. ci;rw_o~.' aqoli r , .o dito ~sta~~l~cirn'e~l-~~ da$. Taixas, conservando-se em. exc.epçno as que respe1tavao ao Pa0, ! ze1t.e e PaJfua,.- reg·mla·.das . p.e la-, Es.tJva costumada, julgando-se is1o ~ssjm ·conv-eniente ao Be-1n Publico: Po . .
-rém, que J:JilOslrando .aind.a ra , ex.per.ie.nei<l ;, que· a' eoD.tinuação da Taix;a,

1}303
-

na: P,aJh,a , nªÇ\ 1 p~,~?9MJ:1~ to,:_y~it~ d~l ponven1encía, q}1~ , -se suppôz, an -.
-tes ' suscitava carestia, menupolio . " - ~ fa-lta de .c.o,nc,orrencia d,es<te. Gené-·
, ro, no · terppo ,ad~ru:~\!~ a:~ for.n ecjmento, cujos e;x~e~sos :r~o · cons,e qufo- 1
· tç~, q+a ,,~Cr.dtatlqe ];~b,E;r_<J~d~, ~m ))}-PTI. 't.al,:f4o,m.rílercJg·, e orJge ~:n de,rrejuj-:,
· ~9,,_1li 11,}1o .~'ovo q~a~.~ , set;q,n~e 1 tjxpenmenta~a; .e o~ l-:~yrador~~. t;rJU}t' s ~v 1~-~
_:fe~ - ,rec~h~ao, , _o . ~,,u~ 1seo~o s>ppqslo a, JPUma .~;g~l~ r .~coop!,•.~.~a, se f11Z1_p.}
·· d11g.!l'CJ d.e ,P'rovJd~tJ 'tliht;H,av~,nd.q ,Et! J]O·\ bcrp -Nl,l,f![IJ.~1Ç a p1:at1çfl 1~l<J- 1}!a l-,
· xa, fiGancJo ·na . hib.~ r,Ja;~y dps, v~nde/Jo·re~, ;e 1q~, in. r.ré\dores, a Convep,çfio..
. · sp~ r~ '_~ Ol? l .~rte~§., ~tt,t'l;I[L_sl:~n,do ~ <\O _,{JU~\ assim l\'}>e, tqi pre~enl,e, e reorlfor,-;
· plah~lo r-lYJe cwn . .~ pa !)tp;eer•d-e Mjn.istros, do M.e l ,,.Cons~Jho, muito z1e!o.'>qs
~o)(Me\1 1 Fk~! SH;f111Q.s>,d e: ~d~~- P_ub)ico. Sou Ser1v~~P slrrognr, c.omo demgq 1
ptii'J esl~ A,fv_
a.r.4-o' 't> f'!JV1C? ·P~ ,v.Jnle, ~, bt,~-~ de .Fev;e:eJro<de 1:nd ~e.~eÇfAlQf1
.. .SI:'~senq~ e· c.rpc._q, . ~O l]JP~J.t,e, no. qqe -f~~neJ ta a!2 · e~~Jio ~() Ta1,xn .na ,,Pulha,.
· q~l/3' Httl 1 ppp ~l:!l1\ldon, ~;cnn do , tydo. ,q .çle .mflJs, pqn!eudo ..no refer·l~lo.,,AJ->.
. :vra1rá,- ~m ~ltl.a , fqr&;~,o,c., 1 \ri gn~· cr«jís . qu~. o. 1~encio_nado estilo sé le,~ Gn he~
.' c~o ,p 14r r v~p~~~JP· flil s fi'W~FJu,cç.<~o ·~ e ~o ncorr.enc1a flo Ge~ero_, e a com.. m< d.i,tl~l·:Ji]cu_rti.P.JÇJnav· tü .~o 9 sru. preç'O, , que melhor, se alcançara-,,p.eJa bem
~ enlen~i~<l d1i, berd:.~~,e . f.Á? ÇqiJHuerçi(l, que pelo o i.!Uproprio lt!!:!Í<?. de huma
· T iJ Í·X'r,;;; ~;tiqp.d0 eo~no ' ~~s~e já ~ca,, l,i vr e ,a.o~ e~dedpr~.s -, e,... Com prad?·
· ·· r~~ t!O<· r~f~ríi lu Gi~.ne.J',o }<~ te.4JrEqeaÇon~en<tão ~?b.J'GO~ ,pre<(os: , C m .c~e ~
_, ·.'çl~r;1c;.&~ ,i· q,u,e ·t.o~o~·~ @S ~-~·~.::.ra~o:e~ ~ e, pon?s , cl1as !)fl),lHlS •dos , Pist r ~c·t 9s,
que ale ao presente esl·av,ao Slljetlos a Talxa,,,[ ~C'JO ,d,1t da.ta d,tt~l ·e,, M_ea
. A h;al·,á,.1em dianle 7 ) yga.(~osr: ~ . Gbr:ig.:t€,ã'o 1 de . ~p[,~se,rrtarem_ an.nua·Ime n.le,
· ·.n.o/ t:_;;ppó!dã, q>~4~J.la:,., ·hP.Jlll~ - C9-f11<}: Y!frdadeJr~ c;lq_ ·gu~nttd~de da)~alhz~.
de111 ,ng:c1 eJ d~ Cl~Yí'il~la-.,.1 •~4ft pr,Ç>pJr~ll: e-r,n as, spa,s , E1 .q 1s, ao P~@:vedor,: da~.
L.erZi.ri~s.;d~: I5i. b<~-'[_~j1 ~~~i ~'!o J ,u·iz p~; ~6r~. .de Y,ill.a Franca d~ ~ ira, .se:gun.!l<t. ·f.íM~ep,ç~q.. , ~ lH}~~JfifÇ>~n~lt?Jente ;Jl.OS D~stnpt~~ , aond~~ ex};>l\r~m 1os
,~aes GGper-of!: , ;E ~ M,i)pdp \:}GS (.l!tos P.roved9~, . e ~u1z, de For11 que teqdo
l;ect:t1!iJ!9 ');1:., 4Qiil·l f!~ ~~~!\ 1 ,L.~~r;a~hne.s , -~ _D.() no~ -~tis ,Palhé\s d~. s~~~ De~.tú,ÇJ o~,.,. , [or.n·~f~_Jj~e ·(ijH~~~~~hp:'H •.H.lJ(l~', .R ~Ji!P.~:;; 1 .e~~cl.asAas .q_ua) id:-tdes,_ ~ qJi -~n-

.V

'J

.. .tJJ<idtt!;, S\l·Kl~ e;IQ. [ ~ fUiJ I !f~l!~t~lp ,.~ e ~.oine ~ qç~ re,s pecliVqs (~.rapnetartps,
· ,!i}• 1);e_
,n..eP [1~net,l~1 n«ffl~ (~ 1 -QI~IlJHHJ na,. a,!é" q, d l<l. q~ 1:<? ·do ·l\1~~ ~de ,~ ulho,... h b\!ll;a

' Q liS~ ao$ t: .f~ .tt>,l<l'liAA~S[ ,;iA ~~rl~tdq. d;t ' Ça ~n.mra d,e ~i sqo,a, e Ol! Ira á _J unta ~!L
J)fr~c-gpp, ..G.ero;d A§~)~l~V,il'il1~n,tps d.q Exerci t~, ~.:,...f{~::we s Ca.valharices . .Qr- '
dt>tn;d aJr) ]18$'!liJ a lunlJ•·i J9,Ufi e,crn11 .face .da.s ~el.a.ç:qe.s, qve assun 1 lhe (q>r:t>:~
J'~II!~Lt'~;<,Í~ ..,_·tQ,_
ç;h EUSVJllllf."'G P!H ll!Hr(~ derrama _proporcion al á, quantida"" de, e qu;llidade de-- P;l!mos de Palhry~ necqs~_?rip.s . ~o pro;virn~nto. <Ja ,Oavnllal'ia, prelence nle a esta Provincia da Estremac{ura, e fís Reaes CavaiJ!~-~,ti~~~J,\~·~ Ç}l.!~~t'.t\q_~ e-. ~u, r.'r'l~i nten~de nte Geral, e Admini~tr~dor
das M Url!(~u e s de ooca da Cor; e ddlgencee o preço do Genero' a lt vre
Cunvençào das ·Partes, ou affixe o preço médio; conforme a urgencia, e
cit·cunH;lqncias: E De-terminP. _a..Q Seoa~ o da Camara, possa mandat' vir
J1e lo @eU exped iente tod;fa-· quantidade; e qualidade ·do mesmo Geriero
necessario no provizionamento dos Cavallos, e mais bestas do serv.içp
, pu hl ic·o , -,~.. Q i.tJ;a,de •. freJq·--m·efip r,m ~,J,i.o ,t~e· is,t.o lJlls.,cirç,u p-~_stanci?fMle o bsep_~r .) n tt·l~s Jteh ç!}e~ r~IJJU(},:S~i; lrh.~., X~ m,·rem~ller, q ~e h a v;era- fa_ll~ - do

?f

J.ieJb{lpoG.e_.l}li.,O t[~~~a 0 .dt~<tÇ\P~OYl~~m;mep 1tç. <:' ,~ :
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resp_et.tC? ,do preço ,rne<).IO, i Or.deno .que,1es{e
~e ~~g;,u!~ !' p~{:1s ~i~ns, 1 q1:1;e ~~ pngar.~rn das. Pqlhas n~ .Com pe-t~n1e M.e.z a
.d_q Desnv.cqp des._ta . Gida-d~J'i:A~H.en~o e·x,. tra!1ir ·o1 Sepado ~la Cama.ra · de.~ ta
C)dade, e o Supe_.rifl.teqdente 9~~~~.1- d~s ,M,unições, ~ls Certidões de;(]ue
J~l;ep~s.a;~e~~,. a Pljll ~e flP~tt:. tj SW8hina;qo~ os div~t:sos _ preços. se ~.eduza ... p.or
.~ lj~s . o pre,ço.. l~lf.q ip-}i· Y· , l !f>í H~. s.endo ..?· pagam.eato das Sizas proceqido~
~.·
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segundo •o esmo, d,e J~ramento s,tior:é 'á v~rdade desse·.p'l'eço .das com-·
pnis', se dev.e por isso · réput.ar Jegitif.ne . .·.
.
1
Sobre. o rilesmo :1s~mmptq ~ : ,M andb· ta_mbém aos• ditos Prdvedor d!l8
Letirias, 'e Juiz de· FiSr.a de V'Hia Franca de Xiral, _ que ca'qa h1um ,nas_
seus ' Deslrictos Jurisclicionaes mande avedguar· annualri1erlle, tainhem_
desde q·ue 1J1rincipiar à' 1eiltt'racção da' novídade, os. cl•iversoSl preços' pórque
tis ·Lavrado'res;· e op'Ci·os P-i·dprieta'rios clas duas qúal19ade~ ·· dy ' conte.n).l ,
p·ladb Ge'ne-ro, fazem venera ' <.}elle; e ·po que acharem . a este <respei·to;ie·metterá cnda hum dos ·dito's 1 Mini'stros a :>u'a 1Re'lacãt:r ao(Senàdo 'da 1 Caniílra destk . Cidade,· hull)íi ~6 vciz ·_até ·o Uia oito de. Agosto. Para ev)ltat
ó dólo, que p9de acont~<ie,r nas ·Contas, ou Notas d.adas -pelos Lavrado•
e q'uaesqu~r Proprietari'o s clé sob1;edito €9·enercl: ür<.}e'no, que t0d'<f
'a-quelle, que occu)tar em' .todo, ou em palrte a quanlidade procedida da~
suas Eiras, perc1a por qü,alquer destes casos t~:Jda a í>al.ba uessa · pro~!lJ!c.l
ç·ão, ou o' seu valor, tendo-a extrrl'l};i'd o: E Hei ·por bem app'héar meta-:
de -J.'o pt:óductó para os Officia~s da diligei:tcia, e despezas dell;l, e 1 a ( •)U ..
fra metade para o Denunciante, se o ho'uver; 'e n<1o o havendó·1sÚá· pâ ..
rá as desr'i?zas da Camara do Destricto ~a · producção o'ccu l la~a . ; para o
que: Ordeno outro !?ÍI11 aos ditos Prov11dor, e Juiz de Fóra, · tiséali'zem
J)bs . J'imite · da sua J t-Irisd;icção, a respeito das sobredi,tas Notas, e cdns.:.
t~ando-lhe com legiümiclade ' a' transgl1essão, i)rocedão a executar a Jpénà. .
declarqda, e sua ap·plicação. '. .
·, •,
· ,' ' .
· · , • ,·\
·
Pelo qu!e: · Mán~o .a·o'Senádo ~à- Carnar<\ ;· Meza do Desembaf'g-9
do ·Paço; Regédor âa Casa da S'ud plicaÇfío; Governador da Relaç<'iiu, é
Casa' do Porto; Junta • dà Dire~ção .Geral dos Pró'Vi·mentos dó Ex~reit'e> ~
Corregedqres; Provedores dasLLeti'fias de Rif?a~.Tt.~o; e ·Juiz de F6ra cle
V ina Fntnca .de Xira,
q'uaesq uer 'muros tM agistrados, e Offici:~es ·de
.'Jus-ti<; a; à q uetu · 6, c·oriheci rnen to deste i A Ivará pertencer, o 1 cu m prà<j, a
_ fação muito i'nte·iramente: cum'prir,, e guqrdár,, sem~·embargd .dtís Leis êrr,i
êoiltrario', que tudo. ,!-lei por der.o·~ad·o, :sot~eri.t.~:· I;~ra. . b effui'~ti, 9ue ·sê
decJa·ra, ficando ahas em seu v1gpr,, e em ohservanc1a1 : ' E V< lera, pbs:..
, , to que a ~ua dispósrç·ã o l'úijà de g~urar màis ~de hum afi~n0·, t ·não obªta'ntê
as' Ordenações, ql1e o eohtrá:rio ~:leterminã·o ~··~,E se re9is~~rá 'aol'l<.J'e'• c<!D" .
víer, e se· remetterão os transsup1ptos ' ás . ju'1isd\cçées, e Rêp\i tições
M:>'n~de especialmente se d:eve conHecer ~d seu effeito,
~ecução• Dá'd'~ ·
n·o Palacio de Queluz e1n 2 de Máio de. l8d3: "' -Cofii' à ~ À's&ignal:ur~ 1 d9
1
Páncipe Regente, e a do Minil)tre~~· 1 ,
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em
ÔC)'' que' se w .a tÍ C\'
/
outras Cortes; LoteNas annuaes por ·conta- 'ila' Recd Fazenda-, não só co'~
m~ recurso orc:Jinario, de . q'ue se pôde lànçàr mão. sem vexame do ·F·u. h1ko'; !nas làmb(.rn' c,drrio huni meio e~éaz ile· iwima'r ~ c·i:r~úla·Ção, que
1anto Influe _na riqueza do ~aiz: ~ou s·ei·vi_db authôrizar o Pr~?síderHé. ôo
·~leu' Re,ll Erario a que mah.d e p l· em .:~xecúçã:o ·~m cadl• a~ no, e ·pai!:.
licularri'Jenle Jiara b àrlnó de .mil bit·ocerítos e 'quatro, ln~mà Lote'ria 1de
cjuafrbccntos contos de réis de c \~pita-l,' ' composta de vinte mjl B1-lbe.tes
.d o hlor de vin.té mil réiseadahulf; parâ14'c üj& 'éffeitofatápublicar am~~-
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ma.. Iwte·ria; .J e por Liwços (echa.dos ' anrerilatalla

·a.

Cas~, ou Casas de-

fD(í)«Hn.e rGÍO <.let. reoon heci do cred.i lo qu.e maior.es, va·n.tage,ns . offerecerém;

rela. to·ta·lida.cl.e dos di:tos .lrlilb-etes·, <lebai!Xo das: seguintes Condi.ç ões, que;
p@r h;ern, prescre:ven, e Ordenar~ PJ:im.eit:a, qu.e. s.e-extrahirá a no.,.
hl1 Lv>ter'ÍJa> ' r.eNtJtu€· aJunta da, Adm i o i sJ r<~ç.ào d,os. Ft,~,ad.o$,. e J, u;~·os1 dos;
llea~es. jhn•pl'~stimos, d-~LlV.end:o ter· f'lrÍncipio no; pr.imelxo d.e; Julho de.- mit
(')l•t'@c<mlos. e quat110, com todas; a_s solemn iüa des praticadas na L0~eria;
Rl€-alt do · p>resmllt1e- <fll~'nb: Segunda, que fica, 6. ef!Qolha d.os ~r-rEJm<llan..:.
t-ésL @1 Pl~no- d®s. ,J~ re[J]•iosr,. li!ue. se hão de extnaMJi, , €l igua1oíent~1 ~ v1e,nda::
QOS Bilhetes, e seus JO;E8QOS: Te.r;e_
e ir:h q llle! (ar,<;Í.J . P~)J QOo"ta da., Reqt F&-·
zen.(M. a!ss1m o ct•J.s~o~ cio flllipe;t, e hm:pre:s.sà-o, li>UJ e;S·t•an)·pa dos .$·ilhe.te,~,.
~o·mo t:o.'dJa,. a; · drespeza. q:ue exigir a~ _ exJI·a.-cçào rlelles,. o p~game-n,to: ~QS.l
Fr.emio&, e o tllláis expeJienhe .da @pe_raJEàQ: Quarta, que dez d.ias: ~n·
!es de- come~all ci ·tirar-se a Loter-i-a, os. ·con.tado.rt~s deverão ter.· dep0·siltadr0 ~os; Coh·es da m.emraio:r~ada J u:nta, a so-m m;1 dú Qapital,. depois_ <Je.
tet· pago, á: M.inf.ta Rea;J F·azenda os. lulcros,. <i}.ue lhEJ , coh1pelÍ(lffHQ na. (6-r-,
ma e ; tempo·,. qu·e .for C@nv.enciona.dG-: _Quinta que. a E;: ;tracç,ã o. da 1o'teria CODÜDu•a.rá~ellll mais inllrrrupçào, ,d0 qu-13 U,. O~CSS~&,PÍ& para~~- CO,Qcluir com methodo e ordem, de l.-'ll modo qtte no ultimo dia· de Ag.oqto
do mesmo anno ni'ío fique hum só Bilhete po1· extrahir: Sexta , que os
prem~os serão. satisféitos na mesma junta ~~Jo Fepe(;}tivo Cofre, wetade
papel, metade metal dentro de bum, , n:JftZ contadQ. çlo dia em que der
fim a Ext11aoção; E por quanl0 p(>de succed·~r q,ue os Lanços que houverem ..não ..sejão equ)\talen.tes ç.os Jupt!;)~ ~ 'l{,af:)t1!:g~n&~ que desta Loteria
se devem esperar: Sou servido Ol:ltrÔ si.ni ·atJLhúizar o mesmo Presidente do Real Erario a formar em tal caso o PJano, que julg;ar mais agradavel ao Ptíblico, deduzindo do C~-pitaJ d.oze por cento, na fónna pratica cpm as Loterias. da Casa da Misericordia; e fazendo vender os Bilhetes pelo seu originaria valor eom a modificação que parecer conveniente,_ e necessar\a~ -até com desconto · de dois pot· c~oto a favor da-qu-elres
Caf!.italislas, que guizerem oompr~r de mil .Eilhe_tes pal;(\ ei,m.a ; ~U<}I;._
d'aodo-se em to d0s' os mais pontos, Qq -5\dminisJlrq.c~ão d·a L"otei.'Ía q~ clausulas· mencicmadas no preseAte Decre to, como se ella fosse a:l:r.ema.tad;it.
-UltimameFJte Ordeno ,. que Q Pl'esidente do Meu .Real Erario fiq~e prati-. eando m mesmo aos· ama.os seguintes, para cujo eflei~o Me prqr,or.á; se~
pre o vai<H total cla Loteria pç.r~ a mandar dep.qi~ o,u ven,d~r, ou tir~r
·p.m; co OJ/ll da M.i nha Real .(i'aze.nd<l, seg·undq_s.e. j ulg:a, m"'is CQIJY€1"'~!1 te.
Dot~t Rodvigo .de '$unsa Col)tinhP~·do Co.nseth,o .de .Est,3do, e. Presidente
do Real ErMi.o e tenh;.t assim entendido, e fa,ç a ~x~cutar., s~IJJ empargo·
de quaesquer L~ti·s, ou· Disposiçõ~s em contrario. ~alacio de <ll.Jelu,z e-a;l
6- de Maio d@ 1803-.=Com a Rl!l~rísa do frincipe J:{egente.
He~1

'

.

DoM

'

Reg~nté

ç

forÚt~

-JoÃo:FOR G.RA A. DÊ. DEOS P-ríncipe
de
gal, ·e eLos Algarves, <il:'aquem, e, ~'além .Mar, fill) Africa de·Gtüné·t e.t.c.
F aço saber q-ue Tel'ld0: Consird·e-raç·ão ~s- grnde$, e pro:m p.t.as des pezas
que ~e fazem iapispctnsa\~eis péJ.·ra regula·r o bem regulado TheatrQ de S:. ,
Carlos,- com o Jwzi~en:to e exp-l~ndor, a qut! se tet'u ~levado. !l .b-7/u;ficio
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do· Ptibl~e?; ~ gl'anue·z·a da l''1inha Corte: Hei j1br bi3m Çonceder elll au':ao ' E!ilpfJlZi1_fÍO .Francisco Ar~tonio Lod.i, o Pri'vilegLo exclusivo da'§!
eJMas de ~S~ rtés, ~ em quan(o o dito Th:eatro for frequentad.o,' e· se con- ,
serv.aT e01h 'igu·ah.lu~ituenlô, '· debüixo da rhes.m:a I·nspeec;ã~, e pela , me.~
~a'~ fôrtna éom. <}-t,J:é ' ate à~ora · tem sido retridaclas: 1Sem dmJ , tudo ·se en-;
. 1·e.n dér j1or or~ .' O!Jrl.í 1 ~'~H:-ás Casa~ de Suwtes,.. (jtte tenhp j.<í concédid:<t.;
é: :qu-e ':.~? -s'e•f~~ clih•r:àt'l\ '' fJí:rdo "q lle ~eja O ' teB:l po de·c.r.e;t1H.l0, I tll:iiS SUéJ.,s~ )l' t'S·peé,l
i:ivas Con-ce-ssões:.) E >espa :Pr-<JVisà>@ ·se cum.prií·l:í. inJeJiiament~.) a.mino r)~lJlã:
se _9on'lénv, ~e. ·vnler~~ (nCIÍts 'He num annd, ~ sem, el"QP>-a;r.go·, daa irdenáÇi'io·Li·J
vf.6 ,Segundo, Titulo <quareHfa ·em contrario.. Pagq>ll de' f:NiJyos l ;).ireJt~,,s,
cínc·o JiJil e• seiscéntós t•é~s, que se :anrreg·át'ão ao 1Jlnesoureiro, &elles a.
fo,J.: 7 ·'.'ffiso.: dÇ> Livr;o 28 ~é - sua Re_ce:jta; , e se registou o C0nh;ecimenrt.Q.
e·m~ /Dtm.a no U v_ro 67 do Regi.sto Çeral ;:t foi. 156. ~: 0 "'Pri1 n;(~ i pe ,N())ss
Ser)'htJr, lJ '·Mandqu ror .seu :espeéic"Íl P.e·c-ret?, pelosil\1~nistll<tJ.~ rabaiJ(O i assi~
gnados dG seu Cons·e lho, e ' se.us L)ezembar.g:oadoi~es do ~PaÇ QI. JlJaquir~nA1á•
toaio ·JetJhot a fez etn 1 Lishba 1L 6 ·de. M; io de• 11303 .. Esta gr'o!,tis,:; .te. ile·
As-~ ignat,iJ•r:as · 11~ i'l-~ -~!>eisqertlos . d~·is. ~-•los'é." í.la .'8i.! vetÍTa .Z\-lzarl!1 a .Je.i es.- .
'Ci"e·V'e1·.:'.- Francise:c:)· :JX!a viiet ,llle" V i'lscp líl·ceJlos ·Goutin,ho.+-r Jose tJoaqliün .
Jc~ 1
• !
:'"téira·- Godinho.-'- Di6go · ~gnacio d~ . l!ina l\1anique.
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Por 1Jecr:eto de. !16 .de Mar.ç@; de J 80'3.; e Regis.ta_da ·,· . f ·'
'na Sect·eta!Ía de ilregisto flenll das .JJ!lercés..; e n(i ·
Chancella'ria' lrlór.. da <Co:r:te ;e ·.Reino rw Livro-de. fi
Qfjic~os1re . M'ercêS':;'(J; /ol:> 180·. , . e·Jmpresso amtlso...'
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:n iJ·. ~:.~~RI~~-I~·E'~ ~tE~~~t·E Faç~ saber a1~s-, que est~ ~H;a~~·~~~~

f<:n1ça de Lei virem ': ?Que t·endo~Me sido.presentf;)s os. gravi _~simos.. pr:eyui"zos, que· veriJ .. á ·Miifli-a -Real Fa2efida, e aos Pov.os ~d·as Oapil:a\p·Í·as .' do
Braúl; principahnenteL'M inei'('as; da f0rma ;,a ··t ua! d<í 9ngan1z\ çà0, e
.A~lcui.n! ·rra<~ão das 1.\1 i nas', de ,O ui:.~., · ~ piarna'nte ~ pela prngressi~a di:minurÇ'ào ,. dfi's suns .Ia.vras, e t~ndimenlos; ·p~tla perldá. duma d()) Uurc>,
que'. ~irctda' Je.tn pcó, ébmo Moeda,· e do SI:\U des·perdicio na~ ·Ja·va.gens~ .e ·
apU_rá'ç·tieS' ;- p'eJds obs.lacuforpo~tó~: á blt•acÇãd dÓ dit Our~,,, e. ;Jj)i~m:nil'- · .
te s/ at!hantf0-se vhfbdós; 'é.de~Út'prp'Vêita'd{~S 'h'élj.e €)TI d-i: wastçls ·,e_!ri·qois'Slmflsr:T'erre:rlos;r·que c ' uL m·uito,' f>[ove:YLo . de ' Meus fieis Na·ss<~'IJos.; }e dia
·lVI lnba-Jléa-i Fçt_zem;,l·n.! pUd1ào ser híúlrne'l'lte' n1inerados.;- ~ ·ultnlpHnle)
nte,
1
pela imperi·eia'C~-t~s P1.-opl-ielaribs, ,Je ·fa:l'ta l cfe conhecin-leMos ~cienti'f:ié'Os, ,
e lechnjcos dps F eitores, sem os quiles não podem prosp_,erar, né'm durar sií1ti'l 1·án\'ks Est1à'belecit'n enlus; v-endo~se des_le modo os MJneiros obrigados a desn mpc-~rar as suas lavras por não corresponderem
lucrlvs êlS
1
·suas grandes fadrgas, e despezas; tl por nào po<i-ere'm actualrnen ~ e :1s suas
l\1inas_pagar.:. Me o Direil·o HPal .tlo Ç!-uiiJto-, que pelas antigas .Leis d~$- '
te Heino -Me he devido: E Querendo Eu pwuwvet· por tudos os · meios
pf.!ssi.yeis os trah_nlhos,' e )11elhorament.o futuro . das Mitws de Ouro, e
-!Di·i-Lfn.:iíl'te,s • do : ,Rt·wlil ·~ .e ·, 'l:ei'Íwv~:~r '((!)dos, u'e· qua é.sqtfu1· : o~stacul,os, ·que se
·rossàó ;i!'J\'J,.er ' c-io ·a u,g-merl!l'l, · e t pro~; pe'rid a de de hmn t ~líl 1i llJ p,f)r t;:i n te r a rnci
· de ·~:dn\i.n i~J rac~·:'lo~ 'e ,LhV H,icw ezjt .~aéi'onal;· :vi-sto 1 se'f~ (i) Ouro .h um gen ~ ro ,preeidso,, ~ não só himo lVI 'e~<il , (Jé \ i i\) ia, tnas t llifllbetu C01n0 Moeda
· 't.miventat~ .Pe.lo ·q:ue, confol'maodq-JV!e conJ o pnrece~ dos lVlinistros de
1

os

-'·18'0 ..°
'
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Bs laclo., e Jo·. -Me u Conselho, <lou(os ·:e zeloso; elo Serviço de De0s,
l\1eu que ouvi ·sobre, esta tt.ate ria, Sou Servido Ordenm· o segui nt e .

.

AR :fiGO

)

J. ·

e

·r

I.

Do Estabilecirnento iJ..a· Junta, Adrninistrat1:va de Mineraçiio , . e JJ'Joedagem em M ·i nas Genzes. - ·
I,

\

I. Hei por bem cre :lr na Gapitanía de Minws Geraes hum a Junta, · ~
qual se intitulará Real Jwnta Adminútrativa, Jde lllineracao e Jl!foeda'gem. h O rdeno ao· Go vernador, e Capitão G e neral da Caj)itanía de Mi·naf; Geraes CJUC lo go convoque na VilJa.~<h sua Residencia, ou no lu g-a'r
:10n de se h~j a de e~·igir a Ca~a ·da_. Mo~da, h.uma Junta Administrativa,
com pos ta do rnesrno .Gevernador, como PresHléote, do Il'll e ndente Gera-11 das Minas, do Ouvidor G e r·;d ·de Vilh1 ' Rica, como Juiz Conservador', do l'rnv edór da 'C asa da Moeda; que. vai estabelecer-se, de dois
De pntados habeis em Mineralogia, de hum ,ou ·dois Engenheir0s d.e lVIilHJS, quaes Eu for Servido nom ear, e de• dois Mineiros Jos 1i1ais int e i·Ji gb nt es, e mais oern estabelec·i dos; os qmies do<is u)timos D eputados deverão ~er eleilos trienna1mente pela mesma Junta, a fim de porler hav e.r
con correncia e distincção para es benemeritós, ·a qóal entrará em exerc ício, e eleged. os Ofliciaes de- Escrituração, e cQntadoria, que precisamente lhe forem necessarios, de C)Ue pedirá a Minha Real ·A pprova'Ção. E em observancia das Mia·has Reaes Determinações dadas por este
:Alvará, procurará desde logo pôr em Systema as Relações que deve ter'
em todas as otitras Comarcas, e Districto,s Minei!·bs como oe Governadores, c ' com as Juntas Territori~es ·., ou em quanr? se não estabeiecem ·,
com as Pessoas ~ao diante nom éada's· para a Ip~sma'· :Adminisíracão. ln1L
·m~diatamente Cproêederá ao Estáhece1itnento da Casa da Moeda: a pro:.
ver sobre á cofnprâ, 0u Aa Ameri'oa, ' ou neste Reino, da Pratâ e Cobre,
que nella se 'h:t de c•unhar; ·pot· rne~o de hum Emprestimo, cofno abai xo
vái determirlada; a organízar as Casas de P e rmuta, para cessar a circulação do Our d .em pó; e promq'l(er :todos os melhoramentos economicos ~ue rud e r aU rnittir~ t:anto a .Adminislra<}ão da Casa da Moeda·, como a minera ção do Üll!ro, e ouüos, Mlilla,e s, que para o futuro se possãb,
' âescu'.brir e lavrar: Occupnndo-se dos meios, com que e ,Al to~as as Capit'anÍ'as do cenlrv se poderá pré>move.r ~adiantamento das Minas; a melhor intelligencia rio seu lavor, e a ·m:üor perfei ção das Regulações do
Reg imento das Datas, e Aguas; assim como o lEs labelecímenlo de Escó las ·lVIioe'r al0g'iha s -e NJ~tallurgicas; similhanles ás de FTeyberqe e Schemnitz, de que tem resultado áquelles Paizes tão grandes, e assignaladas vantagens. De tudo o que a Junta obrar a este respeitó, e do mais
que 'por este Alnná )b€! he encartegado, Mé :dará regularmente· parte ;
para qu.e Eu Ot'denan'do provisoríamenle o que foi· me lhor p.ara o Meu
Heal 'Serviçd, e bérn dos Meus Povos, lhes estabele(2a definitivamente o
-.R egim.e nlo Ge rtd par•a o go verno e administra-ção das Minas, c Eslahe ~
'lecimentos ·Meta:llieos AO B raz[!.
·
fi. A JunLa Administrativa, qt~e Mando estabelecer, será perma'11enle; convi)C;;tndo-se ag-ora, e loontinuando <IS suas Sessões dois dias em
cada semnna, além daqu ellos enl, qu e for p·rcciso . convocar-se ex trao rdi tJDriam e nte pe lo · te mpo pue for necessario, p-ara se pôr em ordem o que
neste Alvará De te rmin o :· E dt~ poi s lodos os annos .:oe reun.i rá pelo .tern Cc 2
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}10. tjUe b .Prelliilente e be~~utadus julgarem eon_\'CI1Í'cnlE que e;,L , jll df.ec-

l.iva t>-l~l -ca-da hn;rp .anno' para . o expediente. dos Nego~_ ios de que he en'l:arregada, e para M e C( •nsultar toJu:~ hquelles' ql}e Me devem St'r · pre·
sentes. E .l\1-e ·consuhad ümbeuJ os ordenados que julg:u· cunvenienle
que Eu 1\'lanue dat' aos seus D·epllladu!>; fi1zendo diff-erl'IH2a dos que, ror
. lJiio terern· ou ti-o Em prego, ilJerecereíu maior cornpensa t,ão do ;,eu; lrahaHlo; }lssn:n COI'lto ·a .tesp~ito dus ·lila'is Em pregádt•>S, o u mciae~, que em
raii'ío deste ,Esl:lbelecimerJlo devem, set nellt: occupadüs.
li I. Na J unia se conhecerá em recur::;o dos UPspachos, Deci:>ÕPS e
Se~lenç·as, que lole;tn '• proftiridas pelo Inlelldente Geral das Mi11as, e pelu,Ju·Íz CoAservaclot· Metal-li-éo; ·e .em s-eg.twua instancia pelasJuntas Adminis-trat-ivas TertiÍ·t-oriaes, ou -em qtwnto _n;lo esliver:em e1_u exl'rcicio, ,
- pelos ln.tendenles Ser.JVelllY<Ui-os,l. em toJos aguelle_í,j objeqos, (jUC r ·or _t'Ste A !vará. lhe s-ãu. cof.P.lllt::!Hj·doíi; e , n:io , haverá della .outrl'l recurso ás Par:tes senno 1 o .Je 11evis,la par,;\ o. Co~~~elho do lJitral)1ar, A Junta Me dirigirá pela S~ct'·eLaria de E.:stadô d,a Fazen1da todas as panieipaçõ ,·s de Officio d~1s Çoflt;as Geraes ; l~e .loJa a sua' _Ai:llllÍMlSlt"aç<lo, e os Planus An- ,
JJuaes, que Nfe ~vem s~r p 1~esen!es, do est<1do economico das Minas,
·s eus productos, e per·lencP~ ~e QS pavüci-paní oqtro sini do mesmo modo
aq Meu Secret;,lrio ·tle E~;~tauq do:S N~ge~c\os da M~r:nha, e Dominios UJ..
t.rn·marinos pat'a ·,sua inteJliger:wta,
l •r, ~ ,'
.,
,
,·
, '1
. l V. Anendy.ndÇI ás grandes distancias, ê vastidil:o , c'as out.r.as Provín-cias do Bra,:tril, ~In que .!Ja Mina~; Sou Senido que o Go_verna~lor da Capitanía de Golazes, h~go mu~ estiv,er ' fundatlu o Novo Estabeledmet?IO
da Junla ).\_d-m-ini·s·lpliv~ de Minas Gerae,s, convoque , simii!Jftn.lenlente
l:a.1ma J,ur~lla A:~millislrai:Í\li'l qe MitHHa<i(àO para aquel;la - C?p-ilan~a, 1na ·
qual s:e observar;a o ~n:~S!.F? . ~eú•:11FO..to_-; pro~no"'e,r4 if:('ula.lm~~He o adiao:
tamento d·a M'tne-ra9ao; ,eJnspeqcDnara. jél·s Casas de,Permu. t<~;. e ~egul~~ra
·a: Adminis~t:;.•çâ-o ; r]!as Gc.!ml~ a-ohi~~ NJineira~ lt> Patas ,pelf}1nt>s,rna norr.n a
que S,ou .Sery i~-q E~:ta .b-el~c.er (l<!l'<-\ , fl _J_u·ll ta' A d rni Ai:s,trat i y a de 1.\1 i nas qe;_, r -aes, em ~udo . o . (jpe fvrJapplicaVI:'l ás ~iFOlllll?>l:ft~cia.!j, , e Jucalidade do
Paiz. Ter·á <\ me.sma "~-'lç~da, , da:rá p~ rne:smos\ ~·,u;w.rso's, . e Con\~as An:
nuaes, corno para ~!i!nel,l·CJ. 'Ji'e:rt~JO pçlen;,nin:l.dol.: No que ·pe~tence r0r·~m
~\O estabelecimento df'lsle nov-o P.J_
al}g,, reporrerá ·consulti"amente , ·. J ,u,nta AdministraLÍ'.!a de Mili)as G:e raés tJara~ ob~fir de ~C<IJI'do ~~rn ella, ' e seguir a w;niformit1ad.e de disposições; assi}l:'-1 como para o fuluro nos c<1sus
occorrentes., q~e fmem d-uviUQS(!S, rhurn~ts ;\ outras . s..,, conp~ltar~o re'iiprocameale. E deverá se-1· com·posta lil-o Governador €omo \Pr'r'srder)l.tt;
d0 Intendente, qu·e ··rHHne~Hei p,ess\~a ,habi! .em MineJ.ald~ia; do Ouvidor,
?e.hu.hl ou dois 1\Ji!'lera!lo:~istHs, de hum ~~hgçpheiro de ~in,as? ~ ,d€~1uis
l\1tn€Jros d-os mats ·m telllgentes;, é acreilltados, que .sera9 ekJ~tus tnennalruen(e. :
• , ., ·
--. · ·
· . , t .' .,
i
V. Ordcno ,otrtro sim · CJlrem Vic.e-P.:_ei e Capttão .Gen,erql ~e Mar ~
Terra do • Est::td5 •do. Br:~zil.; ·o Governador d~ C<);pit~tn_í~ da -B:.~hia ;\ ~o
Gover,rlado.r da Capll<li'ola ele -8, Paulo rr.oce(:i~.O · :a ertgir, 0Ulro Igual. E.s- .
taheleeimenlo, c·ada hurn na . s~1a res·p.~ctiv
·<i Capit .a nía, no 1,1 10Uo que f~;~r
1
proprio e conveniente ás ·cü·cú·aisl< lneias e estado das .Minas dós seus Governos; procurando promover e melbor,'lf -as suas lavra'~ e prc:Juctos, ':'
@brando sempre que for possível de ·a cço.rdo co.m a Junta Administr-ali-v;! de Minas Geraes, para se obse~var uniformemente o que pur. e'ste Alvarét lhes Determino. Os IntendetJles Geraes do Ouro <!o Hiu de JanPÍ-J'ü e Bahia, e ~ Director das M ~n<.js· de Ferro de. S. PaNulo serão Depu- .
tndos Jas refç;mlas Juntas AdmJnlslratlvas de . M1nj!ra(;ao. E tanto a e-

l
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Cüf'IOtuia interior do .Serviço; e, conferencias das rnesmas 'lJ.unias, C0111 0
? preeedenda dos seus DtJpu ta,d.os , será .regulaqa pelo Pres·iclente, · cnn-

, forme a éH:jtigtlÍ.dade que cada hum· ·tiver, quando concorrer igual gcaduaf~ào .de ew p.rego~:J.
. . ..
.
..
_
, . V.L As ~ Junl<~s Terril?riaef:l de~1ineraçfio, , que deved haver em caJa hul·ua das Coh1arcas, ou Termos, aonde · hou_!er Mim1s, sel1ào irntnedia!arn,twle suj eit;~s ,á Jun,ta A (lmini.stntHva da Capitanh : respectiva;
ou á mais · prox,ima ·.d as fJUe pelos Paragrafus anJecederites' Mando agora
estabelect:'r: E, serão, C.(Jillposlas d0 .. <~uviqvl' da C'omarcà ;e aonde a nãô
lwuver, ~lo J ujz , de Fóra; , de hqoi l?.n lfessor .. hnhil eni Mineralogia; e
de dois lV.l Ífletros per i ln.s, quando Eu .. Houver por bem Mandar p~oce- '
·9er ;Í Sllíl eqnvoca<(:Yo. E Suu ~ervi~lo que e·s refe"idos Mi'n:stros sirvão,
no entre.tanlo .. de 1ntendent~s; ·Os (}tlaes - com hur[l Perit&, a · cuja elei·
ção se j1roteded Jogo em cada hMma J~s C'omarc:1s O<)m approvéi<;fio do'
.Guver,nadt?r da1Capitanía, ou da Junta Adm:jrÍistrativa, aomle a houvei·,
e .c o.rp hutn ·Guarda Mór-, aos ·ijuaes se d~1rá jtua•mento em Camai'H, ob·
.servarãv .o · que por este Alvará ao dütnle lhes he deteúninado, e pela
Jun.ta Ad~ninistratiya lhes fo'r· comri!eltido; dmÍd~0"-lhe parte. de ·;'fudo d
.que con~ier ,a -~em tio ~eu Serviço sobre. os ahjectos; que; "ão da sua
Ct,Jh)petençia, coin ~ mesmfl regularidade. cotn ·q ue a ·Jun'ta .Me deve dar
conta da su-a Qomnüssão , , 1
.•
t •
~
,
-'.
>1
. y,U. Ordeno que conlijHJem em .indefectível ohser~~mcla os Privile·
', ,giqs 1 ~tê l!gora 1çonçedidos aos Mineiros; e _que da mesma fôrma continue
a ~bservancia dó's ({egirnénios; Cartás. Regias, e ma'is O ,rdens, que j1a.;.
ta ã papitaoh de Min~s Gen1es, e inais District~s ~e IVJ.ina_s tem sido
expeihdas, em tudo aqudlo em que por este AI vara nao -''<ll de outro mo-

do determinado, .até que ~u haja por bem Mandar promulgar novo Re..:
gimento.
'
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Da prohib1:çao· da Circulaçâo do Ouro ein .fo: .
~

1

J

. ·1-f;"f

I

l' ~

De~de ~. ~poc'Qa, em ·que rta C:~pitariía de .tV~irias Geraes se t.iver
~st<fb,elt;!cido, e ,organiz~'do em !belas as suas rnirtP.S b liJOVO Sysiéma,-que
.M,.apdo ,Çtt'{tr poi: t'.ste Alva,rá a favor da m'esrr.Ja C <tpi(ania·, e das .outn\s ·
.~turitl_t;!j fl:~~ ,lVlin.as; e c.ircul~ o Qur.o em pó, e· desd'e qtie / nestas Liltimas
Cajiitanías ,se ho1JVer proc~di(!o ás ~onveilteó{e~ dispo~ições-~ ·e accordo'
ent.re>' os s,e'us'. re&peçt.ivos G(JVernad(jres, e a Juntri Adl'llir1istnHiva de
.M in1as G~rars., lw·~ ., Mamf@ esl<tbelt;.cer, ficará. prohibiJa tuch a circulação, f.Je Ouro .erl?. p(l.; , Derog[ll)dO .Eti, como Derogo, o .ijue a e~te r~s:
,p~itot' s~( m:,u~da Gua,rdar pelo t'a.p i!ulo' qtlarto; paragrafo primeira do A 1.V(\tá }Jij lrl;'~ ,d-E1 J;)ez-€(1llbro de lllÍI sete.cent0s e .cíncuenU1 ~ e,,_toJos . e q .tp~~q-!ler_Regj}fle~~JI ·os, r~.l!)'S f}'~Ja,es .s.e ordemr qne circule{) Ouro élt')
~pó ·cu mo lVI_oed;i: E os Mineiros, · e Faisg ueiros sPrão. obrigados ~\ le'var
(lp~Jas HSi 1 S,8.11llé\Ui S Otl, m~ZPS, oq 00 le~npo em ·que fazerem' as SQaS ;lp U[aC(Õf!.s, •. e r~ali:qtr'en~, <.> r s:eu· Ou r.<;>, á-s Casas de Permuta, que Mando eS'-'
tfthelecref, lodo o Quro.. que hquverem' r~(~olni.d'o; ou <i IÚanifestallo Met
.n~esuw~, se o quiz·~~ren'l' . lev;n 4 C<Lsa da Moedâ •. qne Mando eslab'elecer
XV" . Gapi-tan~a de Minas Geraes; E tanto nas Casas de Permut,:r;, com.o
/l.a nweda, l,hes Rél"á _pag;o o séu Ouro pelo preço e ·•modo que maís abat:xo vai determid; ~d,,,,,. lg-nalrnenú~ Ordeno que, do .tempo acima rwtad0
en~ diante; f}·_g.ll·e _-,GC~Sl.\'J !·d \» ém ~ol},rJ :o.:.~Jt~ e foi' c(!nt rato, " co.n\,e·n(Jio, OU

. I.
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. pngnmentos; o-.-m~thodcr de f.1v.e~·- as, contas de Ouro em libras ?:~uns
frncc..ões · subslltuJOdo-lhe o de rms, commu rn para os l\1eus Do·n muos:
.·E tu.dç; -<;que até ·a.gon1 se lrepulava oitavo de Ouro, . fique ',cont>idurMU;
para os... Contratos preterit0s, do :rJC~ smo m_odo, c pelo mesmo pr eço por
. que Gorria ;. mas d~ - enLiio · em , dtante l Sera reputada pelo preço porque
'
Mando, permutar o O un) em pq.
·
" JI. Fjca prohibido a. todo o NegocÍ!lnte, Mineiro, FaisqtHl'Íro 1 ()tl ou ...
_)ra c1ualquer pessoFJ., 'o transportar Ouro- _em p~, ·s.em guia, li) ra dos li ~
.rnites da Casa de Permuta do seu respecllvo Dtstncto, e de h'umas· pa.ra outras: .. E toda a pessoa, ,que lÍncoHtH" em tal delicto, será pe la pri ~
·. m~ira vez castigada c.on'l o-perdimento d0 Ouro que ~e lhe achar, e ou ·11:0 .t.a nto mais; hu m.a ·terça ' parte para o Denunciante, outra pa1•a os
. _q ue fizerem a' apprehensão, · e -o resto para às f.{eaes Üa·ixas àe Ec.ono-'mia <).e Minas e Fundições, que l\'IaAdo crear para bem e foníento clo f!l
I

Nrvos Est:-~belecünentos de Mineração; e pela segunda v-ez tornará <t per'-

. . . d~.1· todo o Ouro :<!tJe , lbe for. aahado., e o tresdobro; o que tudo será ret.
, partiJo do ·l'l'li'~ SI:no modo:, e além disto sení para sempre expulsa da Cal.
-;..p ilanía, aonde v:oHanclo sem perdão Meu, se rú castigada com clegredo
~ .perpetu0 ·para os Meus Domínios de ' Africa: E Hei pqr bem revogar pa....
r~l :<?sl.~. ~tr!l O. .f!!lé se determina nos parag-rafos primeiro, e segundo dn
Capilnlo sexto, .e os Capítulos setimo, e oitavo do Alvará de tres 'de 'DeL
_.zelJlhi·ó de r miL setecentos e cincoenta; as·sim GOIHO tambem o A lv~rá d e
1
f_,cin:aÕ .. qe_, Jan·eiro -de mjJ setecentos ·~itenfa e cinco, na parte ern~qti,S}
~ não se ~onforma com esta Djsposição .
'
·,1

:

' ' li

J

e~

Do valor que ha de ter o Ouro nas Casas de Permuta, e na Casa da
Jll[oeda; e dá -tlioeda qu,e fiéàr;~ · co'rrendo nas Capitan•í.as, aonde
. ~
agora .circulq o Owo em pó: .. .
.

.-:_:·. • _.., _

.·. •
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I. Oeseja~do favorecer os trah~ lhos da .Min~ração ,do Ouro~. l:,lni·.mar· a . ex:trac~'ão ·"deste precioso Metal, Determino que~ Di·r e'i-to Real

, 1~;lo Qu· in~o,,·que os ~ineíros erã_o oE1rigados ~ pag~r; •ffg?'e c'? mesmo .. e?]-j)O, .em d1anle reduz.1do ao1• Dec1 mo, ou Mew QUl'?l'o, ett'ie . ~9 nio Dp·-1to·
.Rm1 LI11ne ha de . p~ rlencer ;"'· des-contado o qual, pagarãt1'' Urrli'~e'm ' tHh ·ej,to os gaalos·.da Fundição e ' a •quebra do togo, qtJe -se·rãq a raíão de dois
-~por et:Jn.lo; Üol'.lseguinte nente- Ord~~m que o valor <la oit'Rva 1 de Ouró·,
.-s:tm do .·o se ú titulo e · toq•ue de vinte e dóis quilaites, seja a rn:.l:Z,.e quinhe'r~~
tos ' 1~éis'; e :sendo superiot:, ou inferior,' cresça eu . demínúa. o ·valor. ria
.-n;J,~ sma ,rnú'io, •: derp0is <J.e feito b .Ensaio. E todo o O~:~r:o ~ <pie for d evád:q)
ft s :. Casas- qe P.~vmuta ..otl''da Moedr, será pago pelo referido ·valot·, <.1 ~~
:contado ' cq· t~ e - seja o Decimo e qu·ebra, •GO!n ' as Moél!ias .tüe Ouro e PrarJ,
f!ue.: girão mo Brazil. '
· ·
'
'' 1 ~>. · . · \ ' '··~v i (
, li. · Poden do ', algumas IVezes sueceder' que nà 'C asa <Ya Moed~a se nãb
po-sl;!á .d~1r. t.od.a .a .exped;ição á qúam tidad'e 1 de Otrro:,·_l'qci@l a lll possa·'t ,Wi
.zer-se', Au'thorizo os Ad'n~in-istra uor es da mestna -Ca.s a; clisr1e nsand'O rii
Ord \ Lív.-'H' Tit. 51. §. ·"4 . a dare m hum B ilhete extrabidó 'do~seus Li::.
~ros 0~1 Reg istos, nG qual se decla re a C{·uantid-ade e litulo 'd q ·Oúro coi'it
q9e o Mi•neíro en,t!la.r ·; içdicandó ~Ei e o ( V::llor total, 'e o dia ém que <kllaJJiÚ Ha< Casa di'\ McHida- .o , seu Ot1-1·o {ab icndo; e cunhado; o qual dia,
nfto , -po~enqq, erq casQ .algum ser a<lterndo, póclerá· este Bilhete .ser fos~o
/

isos

20i

em circulação, e éorret·ti como Lelra de Catnbio a _vencer; fazendo-se
nas costa::; d~·11e o seu trespasse ou ~ndosso, para que o ultimo Portador
{iquc autbur Í:..:acJo a poder receber O SeU V<Íior , qu;:tr:Jdo CJüÍ2er. _ir cobrailo· á Cnsa da Moeda. Declaro outro sim que, devendo estes Deposi-tas
ser sagraclos1 todos os Administrador~s d.a referida Casa respqm.lerà? pol'
qualqt;er de mor~, ou f<dl·a CJ4e hÇJuvet na e.xecução de's!as lViinbas H1e.a es
De.terwinac;ões, é se rão cast igadus com as penas dos que distr~thet~l, ou.
al·i enão a ~linha· Real Fazen~a, a qutJ.l ~er.~ ,t.amb~m responsavel pelo
.
,
.
·
•
.p á?amenlo das referjdas Let~;as, ,
. 1HI. E porque pode acontecer que a Mmha . R~:d Fazend(\ s,ofira tempohNli<irr~eo'te a,lgum·a: }lim)nu.ic;-ã o . r;Jas snas t{e,~Jdas, pela muda'19a ~:npi
da Jo Quinto em, Decimo, que J,Vlando sqtnenle cobrar.; Sol! Serv.tdo Authori'iat· o·s' Governadores, das Cápitanías Mtneiras, p&ra qu_e, quvinclo
pri1ileiramenle as Juntas Administrativas, l\1e ' consuliem ."os meios, ~ue
julgarem mais adequados e menos gmvosos aos Meus Vassallos das ditas
C<tp ilanías, e qu·e pdssão suppr)t- por ora -a so~ ediLa dimiouiçfio.
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Do Estabelecimer:do das Cctsas de

que da~ mesmas .0e h.âo de

.
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IV.
f

•

Permute~, e das Conducçôes regv,,Zarei
fa~er :Jpar;a a Casa da hloeda.

.

·I. Em as Vill'as, Arraiaes,- bu Lug-ares, aonde .haja .Míneiros estabelecidos com lavras de consideravel producto, as Juntas Adminis(rativas de Mineração farão erigir Casas de Permuta, aonde com os fundos
que se rece-berem da Casa da Moed1a se trGcará·'to.da a , quau,(ia de Ou~o
em pó, que ahi levarem os Faisqu~iws, e todo ô ·Ouro dos Mineiros de
profissão; ou se Jhes darão as Guias das declarac(Ões que ~zt>rem os mesrnos )Mineiros:, que quizerem Jevn,r o SPU Ouro á Casa da Moeda fHlJla
nella ser cunhado; ou se estahelecerá hum Commissario, aonde se jul'g.ar ser . isso baqante, para faz~r .o mesmo resgate e troca d0 Ouro em
pó:· ·E nenhum Qnro, sem . a dita: Declaração e Guia, pode_rá sahir do
Dislricto ,da Villa, 01:1 Arràial, qu.e será demarcado, sem incorrer aquel-]e qile o levar, rins penas que tenho estabelecido conll·a os /seus extra:viatlures. '
·
·
~~ lL , O Góvernadot· e Capitão General, de Minas Genes e a s_e u e'x emplo os ·Governadores d[JS mais CapilânÍas, . aonde êircula ,o Our·0 en1
pó; ouvindo, e de acordo com a Junta Administrativa de l\1ineJ:<•ção,
é com os Admioistmdores da Casa da Moeda, estabelecerão as Cundu·ctas, <rcompanhaJas por hum Official da !llesma Casa da Ml)eda ou seu
, eummrssario, Ct11l1 s~.dda:dos de linha, ou Milicianos, que todas ,as semanas ou ,mezes, QU nos tempos conyenientes tecolherão todo o Quro em
pó das Casas da Permuta para a da Moeda; ~ Jeverào desta todo o Ou..:
ro cunhado! gue se houver de remet!er para as mesmas Casas de -Permuta: E se ,fixará hum syslerna regul;tr, para que es1as Partidas sejé'lp
·s.officientemente .fort:es , a firn de s~ ·evitar qt!alquer roubo, ou descam~nho; e para que o, transporte :se faça com a r mai9r economia possiv«;>l'
com'o cum'pre ao ' he.m da Minha Rt:<~l Fazenda: E Ordeno que os Governadores, e a AdminislraçàQl da Ças:1 da Moeda, a cujo cuidado deiNo q vigiar_, na regularid;;de destas çonducçõ~S' em djé~s fixos, e determin_ados, na ,esQo1lha da Tropa, que ba , de escoltar as Remessas, e na
direcçãu mais cDmn)t-da d<; s11a ) ia'g e n, pa:·a ençontrar as .Remes~:ls d~

I

I ,
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·tod~~~· as Cnsa·s tl'e Permutá, U.q•ti&Ill t'asfJC!nsav'oi·s. nà Mi1nha Rr·;-\J Prfse·n<;.a j)or qualque'f th~rtlónl', ou fal!ta- que •haJa no cutriJ'irÍ·menu~~ des lz1·s M i. )1has- Reaes 1 Delêr:bíwa·çõeS:.
·
··
, ',
.
·
'· . ll.l. . os ~ Co·mmis m' i' J~ ti>IT!f'irega~los na Pe-r-iuutw d.o- o~l.rO e ,Di>amanfes;
Je:rã~ '· nÍ'c'Íb p·o r' c~t·J1o dos lüc-rCJ-s, tfue í·esulü~r'e11i p <> r >Cjfellariel ;:\· .Min·bw
, :~e·::l'l· F<izemla1 d' ?s Pu·t~lcJ:t>~-; d·e Ouro' e'm ~)ó, · qtlJ.~ · IIO-ll~~~:l! m r~e't.neHido!l <Íi
. ;Cósa d'à .M.o·e·rla .; e 6~rtré s'Í'rh · 1\un:í qu1<\ti(o p t9·r' n ü1t6 cl•n. nllw~· (,o.hl> dG.S·
·· D i·a· m~m!Ps J'l'rrÍ' ~ elllfe:s! pê•l IIJtll'é-rdtJs, )wgo- fi éus la <.tl ·~s. ' Pa~~ni~ ~ ·E 'W Carsa
.da M.oedn,: que df1,lles Cummissarios ha d&.! i'e-ctihet ~m ·c<l.t.lW Ex p'e:cl,iç,ão
. H~ma cothà m6itole':\:'a•cra e! cilc:t;lfl'lsCá~ei-éH:lJa' ~o que ftHfiffi'lltet,~m, . un. s.er~ará- della, e ·r:'íta é~1d1c\ I~ um· Ré'g~~Ho se.para'cl(i)l; é<m ·1\ll.re r.wt:(:lni. b@:dos
1:JS pr<,l'dúctos. f>'a-ra 'uefYU!s ttdc•Mti:'F' 19t g_ành:;<11iq ui•elr11> da Mi1t:~1h1a H1e~1rFa>zen
. da, e o qtfe g eaâa hárn pef(ertaet-. , Brr~ ' ca:ch !~· uma ~·e:sta<S t E<:xp·.ecJ~iyões
os lpesriios Oó-mmislifá'f~ós dar-ão tlcifltà d-ós furH.Ios· qne ré'~el::lêi1'âo tia C.as~
M·oe'd a )p<rra a ' dtl PenWtita, ·cttY em'pi:eg9 EJU~ lhes tll·er3oi1 e clo11. que
se a:chareái em ser, do qtu~ tudiô à :A.dmi.nis•lr.aç·A:GJ d!í M~J:l'êda Qlól\rá crlntas ,
éxactas á Ju-l'llil A'Jministraliva, para uerem .revistas e approyadas. A mesma Administração mandará cada anno huma, ou mais vezes fazer a
Vis·i ta de cada h uma das .e-asas de Perrnuta~, ~ verificar as contas de ca ..oa G?mlni~sario, parà eyitar ,que haja o menor descaminho, e ser tdP.spêdtdo ãql1'E3Ile., éín q~fé §e â_chár à ltlê[}ióf fa.l!a.; na.(;) gó. nna c.ontabüí'C'
dade dos f~omtl0s de que eslFv'êt e'ftb"ltrtegad(;J, íllas ai·n.da iíáí. ·e'x-actidão e
p~·omptidão das Permutas~ ou na execuÇão das Ordens que mando da·r.
'·pata êsse fim,/ Igualrli l'i ntl3 O'td'ént> aos ·Gov'€r~a:dores que attendâo sem. ·pte, e pí'efi r·ão pata oê Offi<GÍ!J§ qUll> V!l·gM·~fn os que mai;s, .se diJSt.ingu~l·.. retfi neste,; servi~osr qtH~ · t:lfétn !:!·w prénlro· jt1 . es111bel.eciuo, Q.úero ta$, , 'bé'm 'q i'lê tenhão o (4e ·hónfà e iíu11side·1'a(~ãt;>,
· ,.
· •r 1 ,
,. . lV. As Ü!.ls:~s (~:C JPerílJuta, , q~e se hb'uver>em de esta.h elec:er 0 seJTiã.o·
. /~et'V:ie!às pôr dois Offi-ciaes_, butri aos "ltJaés tení G Officio tie E$cr.ivão·~ . e
1
·.· é?u.tj·O: o de Thesoureirô; e se~élo ma~or o trabalhb, ha·v'e d rl1ais ·outll:o
~ Cptnmissm'··i~; os !')Íwes sencló · JHOpostf>s pelas Juntas Adn1i~{str.a li .vas,
. . _s'e'f.ão _app·ravâdos pelos GêVert:lad ores respectivos daOap'ta~nía; a-onâese
1
' Higirelh as· Casasrele I)ertnilt'a; €i farã'O l'·egist: r as 'Súas C'())llil1 .peteH'('.es. Fi- .
·:ança~ n.à Adtninistraçiio da Casa ~la Moedâ ... Tbclp!? terão . parte n·os ~U.
'i:: rtJs, e na consi cleràçã·o que . fica 'estabeletid·a; Ser'ã'() Contrastes.., ..e' 1·es,..
,., ro,n~avei,s puns pelos· outros; e tanto o d1nbeiro para a -Permuta, oóm.o
·;'o Üu'tó teS'gãtado,serfit> g-u artlad'qs . ~·tn Oofres d(} tantas chaves, q'uantos 'forern ''os Übl'l\mjss~nio~ 'eJtlprt!gados éln b<:lda Casa. Ha:ver.á nas ditas
, Ca~as hum~ ltr.g·ar seg·t!ll'b, eh'r qu~~ se guardetn os Cofres; e h01na saJa
-clj vi di-da por hum a grá'd e, · cté lno do q~e os Officiaes Cüinr,nissaoios mão
. ro~sãb se·r pe\·tul·b1ui'os pelo cbné·tHso dos que trbtote;rem 10Liro para pet~~utar; '€ ju•ntos tlin 1:VJ-e!za_CO!neÇ ~ r·~O ·a 'resgat~l!o, ~a vendo p ra isso dias
fixos e11.1 cada sen'ru'fla; o ThesélurEmo re>ceherá entao d0 Portad.or ·(i) Ouro "um p6; sem se eu·J'I'ltlrh()a·r se ·elle he du nã0 '!9 Prop.rietal.lio deHe, · e
v·e rá_se •esVá h:ísl'aiHetneríle. puro· e li mpo - pa~·a lhe 'ser ]@g.'(!). d'lag.o; e q~an•
, . do ·não {orQ!\ ·lo ~ ha · 'a r~sli:tuir ao Po.rtad ot·, ' pnra ~Ye elle o· apmre; ou ·,
. ·e m. c'aso ·dê se<'j'o,l-g·nr il1<1~S u til, se"tá reél'Jetü€lo ·CO.tn •as dte v ir!as Declara....
. <tÕfl s' e Guias ')'>ara' a · A malg~amaçqó, que se •deve ·estaheke,oer ml, ~a~a ,d,a
· j\IJ.oedà, 'oü e'm alo·urrras
Ca-sas de
Admlr.ll'sta·ao
- I Perm·'wlUa, aonde· ·a Junta
•
tiva . o julgar m'aÍs con.Venie'!Jle 1; 1ara O 'f!l'l'e Ordeno que a mesma J.iH'll•a
'ftl((a h'um!i ~ns-tru'c(~ão bt•ev1e ·.e fatil !!lo: modb, •ocHn q~:~e se deve , •· por
tndo de -:í\malg'âmação, ·11-u.rifica-r •o .(Jhll'o rtalurnlnveJmte impure; ~avrau
t.t:~.n.do para este ·dfe<rt0, 'se ássinl for conveniente; · o Azout;ue r.lece:ss•a-

·

·da

1

1

1

' .

I,

rio ~o~ fai,s(:adores, -'~~ _._f,~ j!)_Nalpr Si! .~mbolsa.r.á d~twi;; .naJ Pe-rmuta ~<1

Q!lr,o: Seudp o Our~ ,vEt Çapc~IQ;Q bem apurado e lunfJO, e do togu~ d.q
'(Íf)l~ e doi;> Q\Jti-~a~écs, Jtll l,~jlhÍ fWra CÍtl)<\ 0 p C fillllÍS~ario., l]Ue servir Jk~
E ·c1titv_;1)), e9J h. "'ll J ~iv-rq ..Yl{. l{e~~~to, . r,u~rilta<lo cre).u Provedor da Ca~,<~ ,d.q.
W~o~~ln, escr~v~ á _p ,nQtf!e: ~lo ,,~1 o(i'I~Jo.r, ,e i.g·IJ~!IJ~Jente o pezo do Ouro :;

e:,.oelle decli!r<l,l'á, ~ qu'a.n~ja.:._gtt.e ~~lhe pa,gt'u'f a f}llal S!"rá a l!!>lal_ n~
pE"q.,u,f'·lq.S qpflçl~à~~; . 3§, d~n'fl, /#:y;a~. 11ror·tes0 $e11Jo dtt hum até dois j}]_;qt~
ç<~fl; ·m,:ltade; sepdP. at~ fjUiJI,ro Mar«!-O$.; e .a tl'l.rka, parr,e, .~~ç.edendo Llt'S,.
(it, q.uanlÍ~l, desct!OI{I.'il-~0- 9 J),e cifp'o, g·astos da ,Fundição" f;l perda d«a Iu.
go,; ;~,c,çlur~ndo , , ,~lélll (lj~,tq, r_,q-f~e . fHJgnrfi o res~0. log~' que na -Casa JJ~
M'p~~~ fW h~uvlY.r,..J,crp,a&k9 n i9~U - ~U~\iílVO, ~ f1~J,r, .hado a ,<.li!a p<lrcela . .:r-,~ : PP..
rim n Ouro for .<Je; .ti~plq l lJéjÍS,;,~/Iirl'!R Jfl·'h~ H d.~ yinte ~ ucris Qoilat.es, Je-:-

!e. j<\,

puri,ijp.?~cJ, ECU!Jo , {iq~.

q_· 1-f>,

- ~-\1-Ltnl ·ç;l-$o .s~ p;wará lsó_a pn_:rti~
t0 J~nqis ,<Jo t'f,j~~ io" n:~ .t0l<l~~!.,;~''aMft.Htt
da. E com os .. Bllhe.tes '(p.le extr~hir se onsnvad o que fica determinado
no Capitulo terceiro , parafo st>gundo dPste' Alvará.
V. A Jonla AJwinisfr; .tivt Q·~ri~-1\ff'á · -a t.oda a C:-~sa de Permuta a
ter ' Pedra de cevar, ou M,;·g netes 'ar-t iticiaés, ' cOm que poss;1o separar d
f~11~o: ou estper~l ~\njs:~ur~.d<;> oot~ ..:P' Ou r?; cot;~;w_ l:arubP1~~ u H•:r. J'~d-r-~11. . -e
A g"r'd helas pruprias rar-a con!J,ecer . d,O tnq 110, . e , bílntar alem disSo as pre-

pi:JÍ :

q·üé·'se jJ!ga~~ Ço~w'r'íli~n~S'l,, .~evLJfi

cau<jões ~ necf'Ssarias. p·fír~t ·-~~íe" ~o Ouri), que se vai permutHr, se nüo
liw·1lha d~Ja•tí).u, .~~. q~tr;.a"$' jwpu,rez.a~, qu~ a wà f~, .f( Ílólu ,dos
yüilfeit(lres_çostptliÍo ·,~~ .n.lllr. P~o_ ql!e .Sou ~~_rvjd'c~Determin ~~:r, que _h):
9'<t. <:l ·g u.e,l.!:~ .P~~s_o~ ~. !l9~~ -~~ Js~ 11 :ar! Çtlm llP!FO IN•,J<d~a ~~ lat:io\ tfe Tç r~{
!IJÍ:;lure

'r

9'!. ou~ril_- · m~ten:~ I:Jl-1~ 9. Cii·l~.l t+<J u;e, de j)()IS. de nj~l=tqgv,ado d)v. J~.1pt~P n 1e 1 ,
St,)i.l C'lSllg<jid<t; peJ#. flrJp:J 1~,1:il vez, C'Otlf ~ perc1a l)o Quro .flUe ;~IJ..!:fl:iC'O·
~iJf, ~ pagpf:3 den,l~lÍ!!l o ' ~re,s'éluhÍ·q,, ct)jit -lerç~ parte , ~,ertí P'lfll o's <Jt{lcjael$'

.

9'~~- <l'esc~hri,rem ·<?. cJóJo, 'f ~~ ' dv': as· p<~rtes, p<}ra ~1 'üdx<.t d:i Eco!Jpt~iJa ~~r

/

~)nera<4a..o; e s~ f~~ ~scr:-}vo, ~'SPpi·~ hu,cil<\ cou~f?eJ.~n. te pepa !~orf/() ·,a_l ;, f ;
PSh segon~~ vez ;Pf!~Ve 9/~m,, v~ad?~' e- ;;;~p Jr:J~r<)~IIJp para ~frpta, O,r ;
f.J~pd ,<wtr~sll_lJ, que ii_l.rJJ(l q_\l:lntl<{ I)~J? _conste cl· ni11)en\e ;: do)~ J.? Ju~st4t;a déls pn:-ts "?ate1'1;1~, s~ p O ro <!JHese.ntildp for JJ.J tao ~illXV 111 ~~1.9·
que posS,(l ~uspei!Çl\" l)e fa),.;lfl_caç[i,o, PPI' $er wfenc)r )lO e~t·;,dllllu {lp -J)l~~
~ri. , t.~<<J ;~s- lavrf!S_~a Ç<tsa, ~fi P.,erffllHn, Q Ç)ll~ s~ d.eve . ~ul. ,Çl Jllçop}l~c_ef!_ _
~~)a ohngadu o Porf~ .ci$Jr a pro''WJJlH~ na lavra pu M1 n,a ~lll ·que~)~~~~· ,
~~ _e~(filhio? Se . t!ra Qur~ de (ràp ,b-aiXO tilul<f ;_;<r .~e 0 1Ji),() f:f~>VíJ r, 1 ~eJ;:i(:
<W~}jg,ad.o com ~.s , solmrdJ ta~, ·~w~ a ~ 1 se11) ~111.bpgo .do 4lv;H~ d ~ ~. r~.~-\ ,O~ ._
J)~Z~IIlbro ,de ,.,unl ~.e~eG~Q .tv~ e_~(ll~~0!ll~, cu;o C;.-~plluw Oe~lnl,í)
f>jtl
p~ro~ado nesl·a parte.
.
1
-_YI. _Quhnto a~ 1ppdo .<fp, çlço~erminaj· 6 titule do O .uro; que, f:Hllr-:1r n~ ;
Ç~~~a ~~:' Mued_<ll' On!epo que ~-s pí1rcelas~ que não che~;,rem li)J!.lfP Mar7 ,
co, se.1ao paga~ depots Je ful!d!das relo se_u ·toqtw; e as qtH~ e~9cderem, 1
seri'ip paga,s pelo t_oqu~; PIJ en~;~io fejLo ~! arbi~ril_, <Jq Prpprietario ou Pur{~.d4r; e a se,u l'~~diu1.~ n~o SJl •iJt:v.erào ~.Iil.s;~iar até duas ve~J:'.S ; 1 e J,J.àv hªr .
~~r'H~O uifferenr;as , con~i~!eravei.s" OOS eosaÍO!':i qt~e seuq>re deveOJ ' st:'l' fe\- .
tos por . diver~ps En~aiitdores, v,t.nar-~e-lp"iQ as di~f.rençn!l .. e s<:;: ó,iYi~li~ ;
' rfil! ÍlQ' _meip; . e ptd9, ti~u}q -dQ (/J..JfO :-f:I~SÍm ~ajc Ji:.itlO ~~ Píll$'ai·6.'.ao rn~-,;
pm~tano.
.
.
ll. Senda i wlespe~s!J-v_çi~ ~ pri ocl pio o~ fu'ndps necessa ri~s, c; u~ sj{
Yã.'O pa_l'q__ cQ1tupr~r 1 1 '~)rflléJ- I( _Çoh're p~r-~ _cpnhar . ~ Mo~di! pr~ci~a. , j)~fil:
i'~. PqrmutHs! ~onde de~et.n r~ '!1~3.1'. os gr~nde~ prPYê~f i.O~ l,le,ct:~snr }D- .
tei!au.u~nJe ·~ ~ir.ct.da~ào ;:tarl'Hl?~ fl . â9 OuF.~ ~u~ PPi e as .u~1tiJade~ 4e tE( -,l
re.m os C<lpJl-~tl-l.s!a~
·fT! enpl~n~· d.M-i Capttan-J;\s 1{- tJl J}l' egtos \'i DlflJysqs, \::,
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1uciôs seguros' p~ra'.ós seus ·cabedaés ocibsos: 'Sou , Seniido a.uthdrizar os:
Governadôre~ das ditas Capitanías, p;ua ·q ú'e · de acordo éom ' :~s Juntas
AdmiqistJ:ativas abrão hum. Ernprestirrio ·d esde 1 a · ~uan't'-ia de Mlllíã'O',e'
rneid. até doi~ MíJhõesl, o 'qua'l ve~cerâ 11o juro de cir/cd' p6r cenfb•, .Ji.vrJ
dEi todo, ' e q'. n!llrJI~'er ''j ' 11rhsiÇ.é'íó ;. s~ rfd(i pagos ' os juros ,c àda seist 1p' eze~
p~los Çofrle.s da Thesotimria Geral, 1 é 'd os furii:l8s, lq\Je próvieren1 ·de t·odas as ·Minhas Reaes Rebaa·~ n éfs HltiíFG'à}-Jitanía.s, as 1'q uaes t'9da's Smt
Servido hypotl~ecar : p;H~ ó lrn·e'Smó' fim /' especialmente o rendimento d<:)
Decjrno do Ouro, a· que amben? se' ha tle accrescentar," pelo · menos(\ tf)~·
dos os annos, e centessimo '~do total yaPór' do Emp-reb'timo, que será ap-1
piicàdo para o Jen~o ·pagár~ento, e 1 aino'r tiza,ção. 'do nu~smó' Empresfi'mo ~
Orden.o que todos estes fundos désti·nâdos;' ;ta'nfo p~ra o· pagameh~o dlos /
juros nas -~pocas fixas, como pará a amor~iza'ção do ._ refericlo .Emprestim·o ,
.fiquem .Prii,Jéb,1a ; e ·inalteralmenfé rrpplicadós ao .niesmo· tlm .' I .
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-~Da. · E1~ecçáo da .Casa ' 'd~ 'lríoeda em JJJiilcii Geraes ;;·aa de Goiazes ; e 4hó-'
'
liçilo ddas Casas da FundiÇão. · · ·
· · ·- - .' .
1
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' Pa'ra s.e ' reaJid o ·p a'ilo qu~ T"e~lld esta~ele' ci<Io~ Man.do nov:rmtm_teerigir huma·1Gas'a · d~ MoeJa •na ' Capf~ahía •.Je Minas Geraes, sf.ja
Vi lia· R'iça, ou' em q'u'alqi.H~r
Villa d'a' nie:s#J~ 'Cáf)Ítanía, cuja si'tt::a 2
. ção ofTereç<~ inaiores .. u\ilidàdegt pelá s·u a 1 maibt .Visinhan<(a do ceot o ela'
_C~ r,itanía,.' ou pel'a rh~ior · a bhn'dt~n~.\a de' ag·ú~Js~ qi1e pe"r rn i tt
~.ue _- as
1
F~e1ras, e outras Magu1oas necessarl<'ls se mpvao por agua, p·a ra qué as:.,~i_m.h~e pos~a ta~e~ ·íne,ll~.ó'r, ~; m'e'n'd,~ di~pepJiô~o .o ,fabrJc~ . da M.oeda. Esta u~_sa1 s~rá, esta~~:;l~_cJ~I~ · ~om os mslr!Jil?en,tos; e·"<;>fficJa~s! q~e, len.'l ·a
_Cása 'd o Moeda do ~lo ile Janeiro,1 que Mando, agora abolu·; ' o~ ··quhes
p~ss?J''ão ara '}:~'li ~a(Gêra)e.~, ~· para s-~re!P
i·"
pl'eg~c~?s,, , j ~·n.~a~n J~.t.~
:çom os das Cà~as .da. Fun·dl~!'~~ qpe ' passao te~. exel~cl.cl~ ,~a ~o~ a,,C,<~s~
t,l<;l ;M.oega; ev_zt~,n~o-se _porem. tbda'l a supe_rflu1aade ~l~ '!ra,llalho,;· hle~pe
;za~, e empregados wute1s em damno da Mtnha Real Fazen(Va. farllo
a
1
sif~ação, conio o que tocar ao regitneh ·'d a Casa da Moeda,, há de\ ser
. ~xa'~l.o ' pela ~-upta .A,drnin,istnitiv~; ·á q?al confio ~ ex , cuçào .do qu~~ s'~
a_e ha det~;m1nado por .es1le _Aiv·arn. E qu;~ndo est~j~ e.s.; abeleCid~ a, ~efe
nda Casa da Moeda de Mmas Geraes~ Mandarei SJmJ!hantemente esla,bele.c,e r .outra Casa de Moeda na Qa pitanía de Goiazes· pofcommo<Údilde
•das ~'llinàs 'de Goiazes: Mato Grosso, Cuya5:t, e outras vi~ibhas, para
onde pa~sarão os ' Officjdes dà Casá' ü'a Moeda dá BJbia; qu ~ cle' erílão
em diante- fic.ar<Í abolida. .. · · 4 ·
•
' ' ' •
1 ; •
••
. 11. A 'c~sa o~ IV(oeda do Rjo 'de ~aneir? fi 'c a aboli_Ja, . ,?~O ~~~e, estiver pro·mpla para trabalhar a de ;Mmns Geraes, que >Mando eng1r .le m'
seu lugaJ' :' E igtJ'almen~e -He i 'por bem' abolir
Casas de Fun~'iÇão~ dé
Mina~ G~raes pas mesmas circumstancias. E para que1 as Possoas empre1
gadas nas Casas · de Fundição e d e moeda, ' que por sup'erfluas não 'd e. ~-ão ser .elltpr.ega.da_s nas Casas de Moeda, ou de Permuta, não s'u flrão
d.etrim~nt6na aboJiçã.~das mesmas; fiei p,o t·bemque asJunlHs, aqúem
en~am-~go a execução C!este ,Alvai'<Í., · próponll~? as' indernnipções
melo de oulms .E mpregos·,. qpe s~ possão Jar áquelles que cbns~arlMe
telr1 .se rvülo · b~m, e cujas (uncções ~em ;lg'ora a'. c:e's sar por 'esta.' tão justa; como necessaria, aboli<Jão. E aos ~ quatro Intendentes' de Vi lia Rica~
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iiho d:1s 'JVh}!1tes; Sroba·tíll;· -e"Goia.zes• \'S~u: ~sl~·r•~:ido· .ri1·o·me.ái ·par11·1 as H.elnr·

ç.~(f~> 'tlô' • Rio tl~ ·dan'eiro:-> e dh t Baltiaf'Alaill.an:dorlhes ·' pctr· acabados. os seus

1.-~nP~s ;.."•

cin;n
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:B'oúl"ó~ros.,mi l~arv~do Dti!fertnimaq qrre:..-.ficaodo ·abOlida a Cns-~ .
diar.Ft~tnHções da-l <@apitla~re 'ue ' S. llfã",una,t arutow&uro extrahiclo das.aums
1\4i<tws, t ifl'o!)o ,d";1's M' in:;~s •clo ·.Ria>d r ~hÚTeiro {á} d\ldob~'n'a~l l!Jelrá levacl·o á,s;
0iH~d-~&iHi3r.mjut~:,'J iflll~Jrahi S'eJ de em iev.ant.am;,uEl0rclreoo que todo a ·
Ou r~ nellas perrtJ:trado, . e ..p-~g@ 'o· <l,:!lÉ~. ségn.líldo:::.fio-a cestral:ílelt:"Cid'O~l'S.eja rth .

· .!H.

1'rt6:'VlJ<á&rfp·a1ra ~ Üàs!à/' 'dia~ M:ve.d~a. ·de.! LI(:; boa; ·•'<thtnhntdre.verá -se li ·cu,nhado
s-e~ri~ r~~~ !p«:>réri)~S'~~aev;<V'esperaf.~ p;~rà ~tb pwg·a:màoltlob( ~~;nvemessaJ · d~ oa' '
stl ~:Jw . Mr~>·d;or. d:'e) U1sjJt1~, ' CO'M,ó r Jifa.~a J {l$ d-atfLellt!',a <ànhlt1nente 6·ca e.stabe11
lect:i~õ 11 r11 .&s vfl\zl€ml<dl{)-séo f1tts~Casás de 11.et"lnw.la;ms Ip.rj!oi-sos ensqio.s, para:
s~ fi~·r~ira.r ·o-; f*:Jgn!'l1@md.'C d~ P·e'rltf~~t:n, \.'(i}ei!Jai.trec!!l~ tJliDS;petrção das ·,liespoo.;.
tiv~ (lhJI1~als ~Un\1nWr:r:lf~i\~a's:·n
p • I' 1- .a v•~ 1 eDl ··n · .
··
,
· :JrV. o:: As me%Í11as Jrljfntas· encarrega.das· ~uv u;a-eou~!_'O "des.(e Alvará l'tio

fJ'í50por·ao' tód'?is 'JàJs êc.onbm i·aw ,€Jue

qu.'e. v.á·i· novamàn '~e ·

se '-'fJOUo'"lriWlhfarzeir(rn~:· rJq~:sa l da. ·rMoe<ila:~;:
q'tJe se.-:

e~i-gir!S1;),.1 6- L(!).dê\S flS<: foleC€SS~ú i.as ' :j>r.êam:ições,

~fhy;e)]spefnsavêl• tor~Hi·~,') p1.íi'a lque de:~ MJa:f:f,(Ulo > uJfl qrea-tãu se• nfte> sigão

inconvenientes alguns, quaes sel'ião os àe Moeda J.rlsa',. ou iU~g-'almenlEt
fai ~fi'éãlla, e ~xtr, \'JÓ " EJU " l?llla l ~'e arna~.~;~çfu:l..····E M~l· IDd0 qwer· mifú) tódo a
19~·bf0í• ~ sre o b§~r véur, •e ólHllfJr.ão ·rcisu.L~irs,. q.u€: a dtedres.j"teidtor.s:e u: oh!ioJ Jil~O...;
rn;u. ~,ã~clas >nos Ill€?us .Dot'tlinio's cont:ra as ~ <r,éos ' deJ SÍJn-ith·ahtes altent~d09 J
1\'ih?IHI- co•l no rOrde.no li)Ue, quando ! dagaJm~nle " se. · -rn!o\~e ·q\l!lle quahp;er falstficofi Bílb§té', seja d'os que fol!e'Ilft 'dardns<ha . Cá•s a' da' Moecl!a, &eja dos
{}lle fôreli) ' da;(i]!is n,a s ·Casas ' de Pl3tn\U•~a r; os que ' nssirn <'>,brarerusej,à0C.as.,
fii.gadds• eo,f1.1 ' as pélnas Í'mpÓslag M>S ·que •fur>M.n o 1Me.u 8igmal :u ffi ()).51\ÜU:
vidcre& tfnirãt•) ~ Devâssas;· ti tom'allã(!ll as DenuncÍé.!S1 exercitan_dH ,{oda
il · ~pFi~tlicç'ão <DrÍI.}Jinal, que e~em:Üa'trãtr ps Lnte.ndente& do Our.o~ Igua~
n~en te 0 M€ J'>;r..Qpdf!:á · a Junta 'Adminis'tPati:v-a de . M i•n·as Get'aeS',r ·e ·.ashou:.,
Pra~ · pela parte -que · lhes- perten·cer, todlt a fór1na da mais e}>la~la tl:,O,l)'taa?líekl~e, q ti e . de~'ê f.i'aVêr ll;:\ m€.iHJII.a' Casa da Mo e da:; t1ãm só pa:r(l. /l<.S'Slitaf
opera§Õés, Ih
ai n<ta para ·às · suas .c(!)rifes.poncre!".cias ·c(')m •as t G.ásas·rle
P.ennút~, de<:·m ànei·ra que homas conLas verifiquem as out11a.s;r e: -façio
logo éonheeet· o ··"m enor erl·o ~ ue pdSSa h a ve11; jJ;u.a· que ·d'eJJ-e ••1à0 ' re;
1
su·H.e rndonve'nteft.te algum.
.
.
' I
.. ' tVr}:; '$e: da1 m·tú'Ía)nça da •C'i'lsa dà •JM~e~a '~lq H iq ·He Ja(.leiro pflra J\11~.,
ná~~· G eraee rês-'l'rl1lar ~tlguma 'diminuiç·ào da l'enda daqu el la Gapi~a,fuí,a, .ti
Presidlénte·'d'd Meu<Real Erario dará as provitl'endas· necessar~·as ·e cou-v~illién tes; · parra f é{ !-I e se· restabe'leça o eq u·lli'btia,' Jfàzendo qu·e (a · C~pi ta~
Dla dle Minas Getaes c~da novamente essa parte que tiver do a~J.g.mtwio da sll'á rentla. · '" ·
.,
il.
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Corno se dêve jazer· d Divisão das Terras pt"ra; .1V/ineraç'iia ,: e das Datas
,.
. ' • . qtte devedt. r·epcttffir o Intendente.
'

I.; . .

•

'

·

· ...

•r ,. ·

''' (::: ' Querendo· por este Ál'v·al'i reg-ular pata;'o futnl·o to.da, e '}Hal€]uer·

Divisão de TerrasMineraes, t.af!l~a pnra .Cls rlovos J l)~cubertos, comlil'
pàra aquelles que p0r esta M-irih;i Reí~l OBtermina~ão Hei por bem conc_eder; Ordeno ;;pn'e 'na. Di y ']s~& l das 'tefer·idtiS> ~Ter ras :s<?jii'o sem pr..e rre.fer.
nBo·s ds .J\1iaracldlres btal!>el~ecidos h~· Ji)istr.ic{'é: em ·CJOe as Ter·ras &ed<ç,qví:hein lle ~ rer aili't~~ úó nas· suas ·vlsin1Jl~nças- : !E entre ell~ serão ; . r~&>I
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riuas; pn1·a os TerTenos•, que ex·g1rem. maiores forças; e ·induslria·,

'.

::~s'

C0mpanhias ou Souiedarhts; e1 não las. J1avendo, os Mineitc)s, 1i qne· a J~ U ··
ma recon llecida ex perienci<~ na A rl~ d<e minerar u ríi rem maiores · poss~s;
o~u !b. ai·or · l)thn.ero.• de JEscravos, sem·' que p(J,r • mú'ti1YÓ • a11l'gJ~Hn ,cse p0ssão
eomprehendor na reft:micda• Repa·rliçLio ';1s Pessoas ,ausGii:les{_vcórno' até.
a:
g ora abusivarncnte 1lttiCJbão cpraticado >0s Gq<wd~s Moi;'~.S, v darn9P ,a ~u
1
sent~s . Datas tp0r f)rÓàuJ~ad.oms, . e 1a homens~ · •.gue •!t:le,m opossuiãGh Escr·a ~
1
VOS, nernlf~ XercÍ{a,yj!J>_<I:J OCCll .Jll:a!ÇàO de 1\'l ineiros.
-.;J;!, · • r_,
1 ,·,. .,, ,
.JL t Satísfeiws ·us'> rrto(Jraclr)res das ' ~erras, ou' faltaliJ'U,O ) Jílellas h:}i!l-itan"':
l.es, potlerão ser ·a·d mÍ•IYtidos ; tVs •de fóm ~·o· Termo., Gom,arcq. Ol!l · Ga·pi~·a r1
,
.
' sempre ·a r.regra J d e ser:~
. j.pre1etJ
(!
"d.<>·
ma;
e para com estes se , o bservara
aqQelle, f}Ue apres~nt~r maior numero cl:e Es·c:ravos,.- o.o sçjàJo apert~nÇen
tes ~ hum só, ou a rnu·it·os->,em. soc iecl,a de ~ E ,.Mando que· as ;Terras se
distribuão todas pelos Povos, sem que nesta. pa:rt.e , ten.b~ lug~r o ,,qu~
s-e 'd etermina no ~H..egintento clb Gu'arda .Mór a respilito q~s Terras, q;ue
~e .'Feser.vavão • para · p·articulares,, de qualquer· classe, pu condição q1ue
sejão; renunoiando Eu lVI<ilsfllO ;~s que sej co~t\:lllÚl\\~Q res~rvaJJ pana Çt Mi..,
nha Re11l Fn~enda, pdrq·ue toda!l ,Hei ·por ,beru r cec;tc,~r ,er'n benefi·cio dw~
Meus Fiei:S ·vassallôs. ,
,I ~•1 ,•, 'i,·,~;· 1 1 · , ,
,
1
1
·
, '
•
,, IU ... 'f.@da· e qual,quer concessão de.veráJ· ser · a1edid11, ·e ,demarcaf\a,
CO!'J'cedendo-se por cada Escravo quinze braças e!lJ ~· quadro, out dqz~n~a~
e 'Vinte ·e einco braças quadr-ádas. z E por· este .rnodo :se cal~ularão, as :()1~1
ths, 1para assignar o terreno a huin n:uniero maior, ou ménGr de Escra:
v0s, ou Praças, multiplicando dttzent-a.s,(. e vj_nJte e cinco Q,t:aç<!s :q uadr.a-<.
da~ pelo· se~1 r.Ju'rnero, de •cuj9. yroductó . se t,í rar·á , a _r.aiz ·quad-rada·, qu~
mostrará o· terreno em quadro que -se .dr-ve dar. destaladg r,aos1 ,tr~b,alho~
da lavra; e apuração: De.rogando ,,nesta , parte, comq '.mer.JOs exacto , ~ o
que tinha sido estab~lecido ~o par)1g,rafo quin.lo , do RegitneQt<;> das Mi~as.
àe dezenov-e de Abrrl de n11l setecentos e d01s, e ,out.r.as qJ.la1esquer Dts,.,.
posições em contrario. Quando pon·ém em alguns ,terrenqs, por ti,u$las,, e
ponderosas' I razões, a .Junta Admi1nist.Fatiya jtdgar conyenien(e .\aQ M~y.
Real Serviço .<que s,e .deve· fazer a repartição- e~ m~i,s Datas por- Praça,
9U ' eni quatqu,e-r ou.lra proporção,' 11ue _não seja ·,a• das, Dahas.· por ,. ,~ teir~o.,
assim· o poderá estabelecer, consultando-Me porém i este resp~ito , , , .1
IV. Teódo em ,considet·açfio q i1e poderá ser péz~do aos ).VI.io,éi~\çs~~~
pagarem qualquer qapitaçã0; e attelíldendo á dirnin.u~çã.o de rendirrtAntos .<que• qeve • lel" J f)eoessa~iamenle ;l a Minha Rea l lTaze.hda , p a n~ducçã.o
do .Quint0 . ao Decirno; Sou Servido Ordenar . q~ue ~s . lVIinejro&, a qu~m ·
forem re~artidas as dila~ 'l'erTas _NJineraes, assim como todos i;,s out,ros,
que t~m lav.ras, e terrenos já concedidos:, e que estão e~p act~al . miq~
rnção, hajão de pag-ar por cada o,ta de quinie braças ~m qua(\·ro ,) trl~~
zen~os réis cada tres mezes, em s 1gnal do reconhecimento d ~, Supremo
Senhorio (jUe Tenho sobr,é lodos os Me.taes e . Mineraes uteis de Meus
'
Reinos e Domínios. Para o q·ue haverá hum livro de Regist6 em qÓe
1
assente o nó mero das , Datas COI'I11~edida~, ,e o, norp,e , ~.o . J.?os.suidor~ . (m
Companhia. O v~ocirnen_to. desta f!ensão · d~ , Regaliq, _principiará a con;tar , .
ires mezes depms do d1a da de1~arcação das Datas; ,e a su·a cobranÇa
será feita ·,pe1os Offioi'aes das Casas de .Permuta, que ,darão exactamejHe ·
eonta das de.moras, ou faltas de . p~gi!~'J;}ento desta ,I;'ensi\o .ás_ ~ ur:ít,as , Administrativas, para que• estas d/êérr\ a:s Pfi9mptas, e . necessari?s pr,ovidencias. Os M ínistros terão totlq 0 cuidado çle vagar ptom ptamente esta. pe n·s·ão· nos temp.o s acima pn?fixos; not;que do Col1lrario, 1 por: cada quartel
r.e .la~t·dade . p.agarão outro ta R lo ,• rnais
. e sendol a fa lta por hum
l de multa;
·•

se

~

I

I

,

•
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anoo,.·.etn tal tG.íl.S:O•· Oúleno· qne: t1Bt:~'ão. asAJ{\bas; ·e que ~stns frqoem 11-

os

/

vres para serem dad;1s a qnl~m as pedir. Se por-ém
Commissarios da.
Pe.rmtü~u {~rémn)s. culpados .nesla falta, pagarâo elles a peua pecuniaria,
qm~w devião• p~garws ;,:Míneü~os. •,Quando .os trabalhos destas Jnvras se sus'peh de nem. •pon::ill § U ~tl. :i u.stbr mo li v o~ ;) r pro,vado'· pelo In -t endente· Gernl,
d~ líÍ'lOa(]);;que O ll~Í· tÍflÜ:o •;niJ:d ; tle"'!fl •pértder~7 0 ·djreito qtl'e tem nas' ditas Ja·yr; a~;len(:i0 ' S@tll Ser ido;Or,~J~n'at· •que se ··pag ue sómente cem réis pot·
cai!la ·.q u;ute,l. .-; ' '- ; · •. ~L· ·
·
...., '
, •
·
,
.
..,
.: y,_., I,AsJ•Dât·,a·s; r€on,aeditbSó1 da;~ll:!àdoHçpt:e ac1ahó- de 'ordenar, não pode:rão J:eg.almente ·~er , .v~néridas., o setn 8qué • sújflc) ;bUtl)jlltJem 1vendidos no Com -'
rraoot"'os •Es·cmavos, que; 11ella·s tml::hl>!Tár.ell-1', . s:n 1~''111' eotr.ando _ o Com prà- .
dor1,c0;m• GUt•ros tantos; e o oc.ón~ rato êle . ~olrtpí·a " e V·e<nda com os nomes
clm ;Comprador e·Wendedor frc.at:~ registado .ab ·pé 'd o Te-rmo·· !HÍmordi:.tf da
na.ta coric'e dida, · pa-ra· q:ue não ,s@ s·e' ,·J'é.gi ríme1 ra ac·q u.isiçàb . da maneira
mai-s soJe~n ne,-. fica:ndo •eJ/e ,e rica r're-gade:J r! as Gbrig:a.<)Gi'8s do .Vendedor, m f\ S>
para ·que . FJo ,c<\SO de se achan q·ue, ps ' Ve:nded(j·res adq1Ú1em Datas .para
farerem · cornmercio· dellas, e..1não dpa1:a as lrrr:hq·lharem, ntmca mai's,- de"
pGris da terceira aC<'}U'Ísição cedida, . Sli':~ lhes cónc·e dão' outras .Datas. Pioft.(,) vorém exceptuad'as as Da1tás ·dos D-esciil:h i·d'IJlres; r' r.oüJ'.<lesejando EU:
,anim~r DS seusoDescubertos, ,e -:Entradas; 8f.ilm.rSmlvido. Jllerrni~tir a ven ...
da das·.swas Qatas, ·de pr~mio a q ne;m ;brem rlh.esl p,ar·eeer; sem o- en~ar-'
go . d~ venclerem ig·~:~al mente . o:s •-.Escra v.os, no GHSD ' d~ .os Lenem nellas enh~
pTe·g 'ados. Os .A ccionistas porém poderão vendet· as __s.uas A c ç ões e óm a
mencionada formalidade, e ..assentos neçessai'Íos,1 coaJo .sé ~justarem.
-. VI : Concedi-das que s,ejãó quaesqu~r· Datás, .·ou a_Aú!litos ern Soci.eda'de;! 0U ét'chum· s.ó, ~deverão os:. <Conces'siuo'ariOE;COimeçar a l!"abQllharnd ;_,
Jas ~ imrnediatán)ente ;r.'e se /passa·dos . hes •.rne:ze1; .não, tiver;e m. principi~d o
o".traba)ho~ caducará o direit~? .q-ue• liv.erem sol::lre Jas Data•s • toncedidas ;e . pod:eJá qualquer qu~ se a,char nas '' cil·eums,tanaias ao.tu;al.mente ;·eque.údas por este Al.v-ará, segundo o, número ào~· Es'craV.ns precisÇ>s, ob_(E··llas
do ~ Inféndente. ;· o' qual não · po,derá~.negar :a ,coneessão_ delk1s ào ptím~iro
q(ue Jhas l pedir;- por ne.rÜJUm -ti,tnlo que 1ser possa; e rieg~n do -o, .po'd et'á
o tq\le as pecfir , aggraw:ú· delle, . e Q.bter,!tepaTação;<ina ·Junla Ad m.inis t1:a1
6:va. Começado hurna vez o ;tra.balhlõ com o núméro de Escrav-os-, para
cujo emprego as Datas forão eoncedidas, n~o p®derão. os Concessinoarjo!! s.U:spendello, sem allegarem, perant'e :ta .. ,Interrd:eote, ,.que .de 'verá dar
1
parte á Junta ·_A;dniinist!1átiv.a,,· ri1oi.ÍV(j)S jt~lSftos ;para"O [ô1zere;.m ; · e ' taeS'Ill (\-"
ti vos s,ó poderà0 ·se.r, ·além dos efleitQs . prove!flientes ·das eatlsas Jtaltlurhcs;
cot.nio as muüas ag\.Jas, que -·inüodem '• os serv-i ços á hord:t dos· rios, aresas,...
trés, ... epidemias, que causem grande' . mort~ndade c flos"':'Es cnt v o~, e si'mri~
l,hant~s; a úd,(!á ~absoluta de ':c.ascnlho, ! or tal pobrez:a ma lavr'a, que os
Côiíêe;ssi.onarios, ni1o possão pelo .ÓHilrws ter jarnaés por seman !d de sete~
ce.mtos ~ e v~nte e cinco réis ,por. cad:~ .Escravo: E sónientetJ .o!estes casosprovados, ou . . por pública ;-nQlori,ed<tde, ou ppi· vest.oria , fe iba pe lo Inle-n J
Jenie, ou seus Cornmissarios; nvde r:1'0· GS. qwe poss uúe m .D aías :tbanJo.
na•r , as que se J,h<es !i vere r!? conce_clir:i0; ' .e . ~dquirit novas. . ··
VII. A' divisâo de gualCJner te rre no assistirá sempre o Jnfiendentel ·
ou~ Pessoa de q uein ,eJle se .coõti ~ ; ·a ' quem poderá ' cofn m e'tte r a c! i v istío
das T ~·rras mais. remotas da ~·sua resi'denciaJ l Medido_que s~ja o te rreno ,
so lavrará em huü1 li v H>, n:~bricado pelo lnl.endente·, cp~e servirá. J.e, Tom~
bodas Datas, ' que se· h011ilverem de oolíl1ceck,r de agdra err~< Jiarí t·e , o Termo •da Demarc<H(ÊÜ) com as suas copfron! Ítções , rnencionancJo.se a exte'n"
s;1o da Dala ) e o núm e ro d·os Esc rav os, que oclla devem trabalha r; e
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sim :ün;IM>v-saJbãc~ a.ns Oo,HCesi.&Jiwrrariios ·as.o:rnri'J,i~es<, rroe.ess:.wi~ s, ;Lrc :.. gularíd-arde;, dQ& ·lJiaiHtl1ws.·:c:l 1 -' . ·:+ 1;· }J' '~~' .rp 1; ..r;',ul .!;!.'(.'H 1;· 1; ,_. ·•
. , V. UL'v: ~ss}:g,:íl<~•dap e daJl"a roa.dg..a ' tieur;éao, ,;oomp ·foca\Üuaiemi3.t<ld; :ma'tíH
· \
dará. o.;. hJitel!ldefl l t1'J paf.l.sái~. ~;u-r <l!:< de-J .Daúâ.:'ao~ Gi:mziéssi.onani~~;q m:u; , Cótn')íl!a -" ·
n'I1Jia; :;:. .;na . <:J .a~t s~. 'ct>,pú~ ráu o' 'f.e.r;r.m0 d~w Llenw.mag~ cu, J ~ l Conqessã:o; L de
v e~ú d<:~ êj les :e m•t w h1(!)gOJI~ a- ;_p.ós.se·rd:Orr be,r venuj ,d·eím a rÓ1:dà -Mn o 'lllllH:j-s 1•n h .Â! ct®
·da..- Deuwnroa~Ç;ão~ U -'-lij1~J;e,; OOJf'á •fires.enf e ·o·(i;.Gro!c-essiobariB? IDJUJf.b Flüii -~P~~av
dor da Cómpanhja, como se u Hept'esentante. ·E .porque par~ l a . bpa HJI'!.lT<-l- ·
dern .·e -e.:eononJira:;,~ ·q u.e; Qu:em; s-eq~)Itatti:que-,1') e. ..Ofuser \f'e>coléafti i: Ce rn Adiédi{e,
ser á :'c0 n Vt'lnien te ·q ue ·>Ílrõil di vis:ãr~ do1;benuerw ash Da~t<-.a·s, 1<:l'Jn1 ® l-s:e; ho.!ff:.érefa
·de· GO'flQéd.er se ' lú«jftl'8lilll', e-. slác,ced;ã{od:im !il.'lfi<SHâS-lOlillfii"Cl'S H~ e v<(>mll<lSe ,FJ.fíoc€:àn'--t
·cedão, -e• me;nos S:e'' jllO&Sa ,-lav"ral, ·:!R i•o ·ttb1e:DXlo9 me;rrbuma ahlls (1cctnrrlK$..') g~
M-ancl'o· <}j-J,.~j;d,ir; . seni.To de~ qu· t- I:Ó• modo_Í ll'J(p:ossiver]i fJJIÍ.evePÍiT toa C1 st:~ m211uS,
ll<!).s , q..tJe p.ossãi:H;d a;hj ; l'esuh;~r::· •0'rd-t1mo . . ..:ws . I n·ltem,de'i-ües, •;_el :J:?·essoJaS.leaú
·ca;xeg;ad:as da .H1e pan.fiç.:ào, ~e. DemaJIC'a'cão :üas IUal:ru :que ·ohser.vem -ries:-+
ta Jrja teóf(""o ;cpli8" flca ' cn~berm.i,ljl,a .do, ' pa'r.::pqtu:ei~ os•.errtu.lhos;:,dras t:e:l' as."44
la1vJ'a.dás ·mào•' v :ih~ eru~ID.A n<il.<f:a.'rt, as q;ue· se-jw u vru-e.(nl Uefl <xv 'vaar~. pa'Fà.' o lfuJ'u'r.:o ·}
po'i"q ue. a ,res p1Úto' dtelLa:s:l Q.uero. cju(;!; ~e ·-óbsei:ve '9 ' qu~ ·se oFdeoa ' n:o.:pai-a:1
gr.ª'fo qwi'lllo ,dot A:Jvar.á •.cllet dbis d-e. Sefi~ll'llbn) de, mi;JhstÇt:fi!·c:en:t.os. seJte~l!aí:e
lHl'ln a resp·e jto cdosl Azhv,éb$;rá0s~ Rios:. , fi}.porq,ue'·as lh~·ssoas~ ePcan:regadas
da:. repaatiçào_ das ·.<'bÍ.ta~ f:.errlas . ma ·lfl&d:er::io.. te'tr'· .~o dos Osl Cdnlliei~lr.men (OSI
1-h-~orieoa, ·. ~ir' pral:iaos~~J am ,m ·e;DO ~ &nos •p:r:i'tneüa.s H~cn-l pos da sqà A <li min i.s .
lJ'a~Jlo, d@_ módrJ;;co1m qtae JSeJ 'd~v·em J<wra!Ji;r leJ msiJl Ô<r 6s ·ser-Miços.; '.Q!d·ei
no que- haja pa.-ra 'C•ad a 'Go>mar.E3r; e Ji)iS'tllÍ~lúl Mineiro; a.ol rn.em.o·s drrtlnJ
P.e.rito.- aj:uramerlltado t.e.m f C,amã ra,•l plll:IDem •in~lr..u1drq; " e1de -tocl:a- a p;ábid!iíhe;~ o. qua.u po~a: ::V®Jk<rr 1? .m·r cliilri@i:t::ru~}; ]);l ,itn~rns ·v,nos . LF-'abê!ll:.bús: daJ JYl•iné,.
1
r~.ão; e• A pumçã9, .1 Ci!;(i);m:i ,w cpua·Jre lilns.u.HIJaw.ão tos eE11çÚ't egard06. :ila;r.epa&
tiç·ã(l) 0 In-el-h o rJ;,mJl[dor.;dtell-B~ r. a.s condliç.thrs•·q.ule . ·seJ devell'n . impÔI"i prabrl1:Se
eon!!eguir ;a regJUlhtr:itlali~1.JiGYS(.tra'bldhos, .e revita.t" .os - cosliwdi:arcil.~ s.· cl:esrer•
did):')s na a~uração;-du" O~~o~, ·e. dUiamanfíes1 ' e .· a I:nai:s ·so.Me-• qu <d:n v.i:tda'i
ren), regulando-s-e ,- lo.é,Jn.equ,e ·ws };\:•;ri.IIIDs: _v.<i>,Larem.; '& ' Jll(i) €aS'@ d~ dúv. iída~
eba~arr-~-ha ~ambern p;Glmrdr(ll ••l\·~ó.r·~ os~qma;e~:vl:;n:e·enãq qs. S:al{llõli~s{1am ;
pele o ~es _á c us.ta:·das ·P a:trtes ;r ~, <es~esc1:Bev1 tasl. da·n~.~, :ta·qT~he m1 · p<H~te regn.1<..
' lar~eote,. do estado n:krs: Jmvras, •e Minas íá Juntct.·..Addlihisçtr-alliva·. p:&ria
1hes ·danaso.rde.nsc<D11ilY•e<Itlientes,o,
·é:._..r,
-.,.
-~·· · · ; .
'll
<i_n
'.' IX~ .Nenhuma 'f!es·s·uar:~-po'd®rácJav.rarq o-tn m~ndar ~a. r ar • te..rrlls .d:ts ~·uié
tYiaad·o; dividir., se.rrt. «j•ue·: (~mhar pó\s.se., e 1üar1'a' d~. .li>al~ p~ss 'a >ptíd~- lr:t-t
t_enden.~e: ; e 'todas . as. pesso:as ·que -se achn.r.em1 m1nera~~0-:se-rn' pe·r.r.nissã;o
Jlas,·ditas• terras; se ndo1·cativos, sedio. CGJllílfi'scados.; e' depdis drer \ver.Hd~'cJ-os,
se ,enll'.eg,aFá .a-o Denunc}ante met~Hl'e db seu producl.o_, e 'à :@'lll•bra . m~ta
de !'!'á , pa.~a ~ a Caixa geral · da; Eco~omia: de-Miaas; -e .sen~·o ~. ome:rn Nv.~•y
se.na pumdo .corw ·a·.. pe:na~ que lhe ·,esl- á ·.J•mpo~ta. P0rem .lna•s<rF ~rwS:.·~:fJ)Ja
mantinas · H!le..,se:r-ito , · . a~é m: da, refer rida pena1, eolilfiscad~Sl os: 'f~eos •.benrs ~
l-lileLade •pa,~·a :o. lJe·tlu.m,bant€., e ·.m€ltacle pn.ra1f a .sol:>redtta ·,.,Gmx<1; e~ será
pela primeira vez erqnnlsn dos Dis.tvtctos l)•iamantin<->S ;- · e 'pela seg~u ·ncla ,
v~z .~egra~ad'o pa.ra A fJ;Ír€n.,, ... pu.i.1i r'd0~se o ) q.ae ,for Escr.atvo . pela sohl1!:!·
dlta ;{or:nla• . •>
., ,, "·' ·
,.
, , , .:
. ,. •• ;r
.
·
· .t X. é:• A' excepl(ão d~s. rios ; caud;'l.!0so~; Mei por abolitlt}[O' U'SO' de c.Wif.J"'
c~der p:or ÜÓPtes exte.risão. algum-a- ae terreno:~ E p•:tra : a M_ineração tios
d~.tos " pr.ocioratão : q.uaoto: for. possi.vel ' as J;unlàs Adrnlinis.traLiv~•s, e ·•mais
e~car~egados estabelecer Cor;n.pa·Íthias da natl:rreza; e fórnra ao d- ~à rt.t.'e
ou lll0'

! .

tlíl,e.ncLOt'lada.
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se déver&o ntúí~rlar , por Coinp~1ihiris ; e ·da fórma
""

·1

'

oue devem ter·
J:

4

.)

'

,:"

1

~.....

r

' .

'

~.
;-

\,

; !, t. 1 '';fienâo' .fm'pl·á'e lciv'ê J'o r~p;·lrl.Írem-se ieín 'oà\as·os rios caudál~s0s,~

tanto os' cÜrq.p'rehendido~ n'a D \rmarcaf(fto Dia1manfina, como fóra della,
~m ~(ll1e de ortl(r\ario ) s& 1 ~éh'ão ps ~)aio.r~s riqu'ezas, esta •distribuição ~e
r~ ' r0, '(ai h,or ·C~Fies'.b.It ,cbmo'' pa~a ; o i·Je u. lavor ' ~sãó ' precisas de~pezas Iba'i s
â'ir'ult'aclas~ 'é' st_.~r~r·ürês' ás facufda~e~ d'e hu'irí.l só P~rtjcular, o fr:ítenden~
~~~ ·ó(fáf~· ·tJ~.?ã H~a1 r.'r;~r .P~~JHi~lHas~. ~ séndo_ Jda mesr~1à fórrn:v depen··
ôente . 1de'·m·3'J_oJ:e.s fb'rH. :1s 1os novds Descubenos, o~. Serv1ços de Morro, e:
'l::fl' ~"
) ..
.~ 1 ·~··~· , · · ~t -- ·
A f ... ,.... {
..... ~, ('
b1 ,
"
.De'ta's , .e b'u' tro~8 rnmt ' s; qué ·precrsem t,ra ·a'lhar-'se a ,talho aberto, ou
~o 'gh1ari'li~ i!"ié ;
Ainda ·_que ·'e stes \"se poderão í·epartir por' Datas,
o' rn,te.'ódent~uph)c·ürará ·qne ·c om preferencia S'ê)ãp'l tl-abalbadys por Com'-: ·
r~:nhi1;1s.~ ~J~:StJ~ied~des; , l~r,a b- q·ui3 >-l~rá"~publí'car. Editae~, nos qúaes se;
u1é ~rêv(ão" ds Côrté's·;1 oíl ·Datas; que' se p~rte.ndem conceder; e logo ·que
êJl.. tU}'~'ar~hl ' ~(~}t<it~s'sp·~i.n~.?éé, - 'I nten~e.n:t~ y~rá ,á G~rn panb i-a a s·ua
c.trta c:fe <fhta, .tua qu}tl lhe presc'reva' as conalçoes do tiraba11io do modo
1
~ue '·a ·cb'ar.. Íbáis v·a·ptajoso, tárúo para ü'S As·s ociados, cori1ó para a ·Mí~
ii11~1.':.l .R JarFiizehda\"'.:E j p'm'a~'q Jé siní:ílhanté~ ·Ass'ociàções se pós são faciJ .;
mente formar, e nellas possão entrar os habitantes da Capilanía, e ain..d;ís das visinhas, e qualq~e.~ - dos. M ,~.U!:l Vassallos, mandará o Intendente
Geral pô1· os Editaes nas prin'cipae·s Povoações, dando conta á Junta Adminis'trativa, · e ~o Governador eJ~apilão Ge'neral_respec~ivo, os quaes
fi~"âb po · 1s'le' Alvará igualm'ente encarregados'o de pÍ·o·move.r
formação
d:~s mesmas Coülp~fhhias, e concorre'r quanto. for possível para a sua
I prüSperi~a?•.: .
. ': r
'
(
•
•
•
,
,
IJ. As Companhias, que se · estabel éc~rem, não pbderão entrar com
>'!l
•
• .I'.Jscravos'
L'
•
• '
mepõs .d.e.d ,l4.uzent.os l e · cmcoen
ta e .do1s
ca da · h uma,~ nem
exce•.
1
ôer a Ú1il é o'i t'o Esdavps, parâ qile cada 'AcÇão não seja ~'rnenor "'<le duas
Jl.r'aÇas: nem 'maior pe oito. A Junta Adminí~Strativa regu'l.ará, conforJi;le . a0 difficuh..lade do ·serviço, as Compahhia's, cujas - Accões -devão ser
in~is~ ·o·u menos forte·s , . entre os Hmites q'ú e vão · prefixo~ ;h assi~rn como ,,
pari\ q\)e serviços será necessario associar duas, ou mais Companhias,
pl·~~~revendo-lhes as condições. Todas· aql,lellas po·rém que trabalharem
n.c/ 'rhe.,-nio Rio; ' ou Carrego, entra-rão em ~dciedade ren tre ·s i, debaixo
d~iJ~ cÓndiçõe-s ·H~e ex"igir a 'l ocalidade, discutioas e exami n~das pela J tinta .Administnúiva; pois que a natureza de siinilhantes trabalhos pede a ·
;~união de vistas, e fins, para que huns· nfio prejúdiquem. aos - outros.
Ca'<'la hurna 'd~stas C01'nranhias terá hum Dir'e ctor, ou 'Administrador
Mineiro, que dirija os tra ba lhos da Mineração, e ·h um Fiel- Contador e
Phgador, que cuide na e,c onomía e ·costeio da mesma· Compan-hia. Estes
a õ is l!:m pregados serãb . propa~!OS ' peJià plur~lid4de' dos 1lrespectivos Accio~ '
histas, e npprovados, e aj urámentados', ou ·yxcluidos pela Junta · Admínist rati va de Minernção, :i qual tá'mbem ficarão sujeitos, e inspeccionatá a bóa Mineração; e a exacfà ~ contabilidad e . I
I
.
I rr. :As Corilpah_hias C<?I1Starão e c~nl~ e vinte e ?i to A~çf5~s, segundo o uso Metalhco observado n-a maJor parte dos Pa1zes MJOelrps da
Europa, das qúaes h'aveJ'á. duas Acções livres, huma par~ a .Minha Renl
Fazehda, e· Ôu'lra 'pàra a Gai'Xa da .Economia das Minas, ·e Furldições:
As outrás Ao~ões serão divididas pelos Accionístas pelo número dos Es1

r

1ól;õs': ,

o

a·

I

a

cravos com . que entrarem, na. fórma do pn_f<'lgTafo a ntecedente; assim

como serão por estas Ac~Qes . ré.\'tek\qa ~ ~s des peza.s d: l a~ra, apnraçfio,
e as ma is da m es ma C o mpanhia, .das qua es-'à.e spezas sao !sentas as duns
A cl( ~~ lli vr~s , j 4 ,• ~wn pj u.n,<,,p-;ls. _ 1 .Os. ~~ -~rt~-~ . ~lfi\X ~WtVIil e.~ r-~-- ~l,l!l, :._de_)Ef~da
anno~ ou.-_ no tempo das ap.ura;\ii/e~~ ·:: ~.{l-J ~,j re·partuJos pe-Jo n u mt:• rv : tota l
das Acçõ es; reservando-se porém ·nasr :certto e vinte e seis Acções dos
} f,i~Çf(fSS<lUOS h4 1~1 -~ pa n te--id 9~ )üt.:.l,'O~,. ·~. IJ}lal q ~w.~,. fi _' ;f
Ç9)~xa Jlar ti ctl-·
1 ~\,ç .'1] ..1 Çyll~ panh a n a •":\ ..~ Qt;~t·WZI.l.§ nccJfle._.nl\af's. di\ ~l~~ma, , ..l( ~a\i,t ~~. ~~·~_t~.; 
r~s-, con_w .·s:jo· o ~utlptl~ - ~l ~~ rln 1nd;a~t'A ofl r ~$~r.~~o(~;, ·C?si.1!?. . ~m o~:~es 1 , Jl
eu.tros s·l?,JIUwnte,s. ~ en,tran.dp ~ lVJ,~nqa ~eal f! <\J ~·nd_~ -~<'WP ;al ~-~111a _ot;J,~
tras A .cço-es, :e.ntrara ta %9~11, 1 p;1 11,1-o~· lu~rp~,1 . ~. d.~~!lf~~;;,, _ '1~ ~o,p lHiiAa.Qrd~naç,ào ~1vru Jl. 'J;t!llil -~-~, - ~:; 6. Çtuqnto .,{t!\ m:111a, í). lsJ?~~ - ÇO-fs,ilt; f1 .'5~ ·
gp:lam e.ntp~, . f!W~ fvry. u1. pr,e~c,~.~.~~ pqr~ ~ ,l:>e>m /~g~\\n-en t.. 1 Si iN.U~Jllt t ! ~h•.ltfl '
t\:i{s ,mesq;as C~Hnpanhia~~ Q•~ó.; no. qu.,ç, (l,_}VÇJ, i;\ ~ ~HIJ q j s~:L· ~Fi! udê~;Wt'_jG_:
:nnarnen.te to~<)S (I~ pwvHie)1cJas neç~ s§ iV'Jas.,_ ~~~ndo,-L\11( logo .Jnrte , ·p:· , \1~:
nn~l Eu. ·haJ·aI de '1A
rleci,lir·
e . n.ue
for rvais pr,pve it p~o ao_j b.~m
_1eu ' Hll'al
'"1"""~
'1
_l{
) ~ dt? .l\
.1
!1 {f'
~erv.i.ço,, e c\9s Meu~ F j e,i'~ ·V &ss!•ll ~~.s ~ r~<;~m• mend~I:l yl!>- lhe~ _() ~§Ide
q._uw
:w-r.~tt>J~· q ua ~ ip for p.of&iY!;ll 9 M i(l.ttiil•_o.nio QPs. E&ct:\•, y o,~, ~fil;n(hi, a,os ! 'E~f!ar; :
~ÕS e Escr~ ~ riS, on~ado~ a~ prefe rençl,a s. qu-e lhe pare.cert:>m, .,?Ofl ~lf fl / nJ~e~r
A•ssiJn oo1por' p(lrq ue pode ll ÇOn leçer qu.~ a'lg'J n~ ho'tpt;.ns. ,hv~es ,e ~~e~J;
ciem .p a,ra. ! ri_\IHiha;e~;~'l ell e~ ~~-~rn es al i{ ~ ~~~ f!W ~ãv ~911 ~~rrns, , ~ ~.up~ ~ 
tamb.em -rHo.~n.ove.ra, _ ~~'tª~ A~~Ç}<J.ç_q~-~ «;_ol!J 4~ Ç9D (!JÇ9~li R4.tt.rph~ . pyre,n~ i
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~~i ~ pól he:m hi\ ~ ~r p.or ,lev \antélfJé\· a. prohibi~ã?' <l~ ~e Jav v\r o_On-·
IO Jyas fe ~ rafil ,Dt í;t lllflptltl ~s, e conct;.'}er que ~e d1v1dào, e ~~~~ n.~·1p. 9~
':f«fnenflS fll ~, ~gora "edadqs _; regl!lando_ nrl mel' ro ~\S Jun,tás Ad•q).nist.ra- .

1

uv.a~ ·~ qu. ~ ~ll~<\ Ôe d~ t~rras, e o~ ~qws, _ en~ ' <1'1 e sera :corvenl n\f:l ,f&r;.'
z.er~ ~ re~q~LIÇ'IlO; t~e .acorc_lo_~OIIJ
IolendenJe . Gera ~dl1:~ '~l·rnas, o .fJ~\!"I
qepoJ,s pr9çE(derq a SUí:l HIVIS,ao, 4 .. $~rvandq o que Y() (\hsp'oll,tQ q~st~\. Ã-k:'

varou

·
,
·
1
JJ. ·Nas 011tras 011p.ilapíns do F1, razn, aonde houver m f?·ia.al~{ltes, hJ)~
l) p·v.~nd o ~inistro -especi~llm~nte _ \e nca rrgadp de&te, ~.de outro~ r1\ní,~~ •'
d ~ · econon tia Mtnem.l, ~ervu·;1o de Jnte1ndentes dos D~an,wnt \s, 9d~í} l.
; o _da immetl j a~~ in. ~ pecção ~as J,\llnlas Admini~trat.ivas de :. Mii1era ~fi?; 
o~ - Ouvidores , das Co m arcas,. e os Juizes de Fóra tias Villas, onde nàq
~ouv~r Oqvidores, m1 fórma ··que jú pelo parag.rafo s~x~q ~?· A r~i 1Jlo : ~\-'i
11} eiro ~~ste Alvfld vai determinado.
,
,
:-. - .
1r
- } . ~1-1. Os M.inistrns acitna cue.nejoil~dos r.epnrtirâ'o, séndo requ·é ·lclQ~ tj .
}wlos M~us Vassallos, qtj e ti ~verem pf,sse~ 'p ara lavr;dlos, os T~
rr en r~·~\~.0~
:
1
1
·_) o s- 1~e 1os nomes ue
.I
·
T, a1bNo 1eiros,
· ' · , v·. elos
· ·
de ngtJ<\S,
·r_> 11 1- • ~
nN1
·G
J Pptara~. 1
n.' ;:f\..~ltl ·
I ~ (,lh:.~
rQ~ !.h _Carregos, ~ em geral as J; orm,;tçoes de transpprte, oq All uv Hlo, .
denominadas Casca lho; f)Ue, como fica dito, for cp nvef]ient~ repar l i ~
n~ m-s~ po ()istricto Diarnan~ino, 1e demais terras ye!laçlar;;, · ohserv. (lrld'3 ··
q q.i~p~rs tp nos A rtigos, ~ltlf.t:lÇ dent,E:f;l. -Quanlo p'l..ll'~lll ,.a ~ i> serviçm:; ~e M~ ?r
r-Q-, - V~r.<t.iros, · ~~ tas, e outros qu a es~uer j<~~igos d.e ·duro, d~.scub,ertot,
qq ' POli <jesnub~H. na~ ·terras })•ama_nllnas; ou et;n o.ut1~ a ,çJNalque.r : pi!! t ~ ~:
do~ -'lil-e u s. P.qmJpiQ~ Ul trqm;m tN~, 'l m!.}<) s~q~o est&s :fp r qw çõ~s A~ 9.!-Ja~~ .'
·
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qu~r outroe ·Mfltne$.,., -:e; ;,pildm~ pr~b9~ar.~~ q,-st J.uJntas l fidiJJi;IÍiifLr,j~{i.v,a~ ,~.ofq'

o Intendenl~,.Ggr.SlJ udnr-ã@~ ~ ·~iiJe . J)ll:l:p;~i _o a~lma~~ · if)fq)IÍdllnt(j:j.as Qqnv,ell~-- ·
enlt-s, qu~ •.V;lterãP'Í e l~rOCP. rlp~f.l ; Q ~ !..igQn., .S~!ll ~lílP•vgP de qp<:llquer L.,ej .
'ou . H.egim~nlo em ·c;:Q_r;~tnanp, en q~,Jal)lJJ ..f~u pqr btJm. H13g;imento Owef
Bâu Del.ermino o q 1' ~e d ev~ . imp.l'§sçr.eptjvf:llrnente op~tv-;(if ~para ó fn~
turo .idL .Ordeno· q\~e a qixi~.ã.~_c;ta~ r#{erühJ~ ~ ~~fF.as ~? set;QleQ.d.~t q~ªsq~~ ·
Gt»nt é~~ ' O~lii',V i3Ómeo te.., s ~u·, :QHWlliUlJ.e~Gd~•• 01!Jf~ ·o rn,es1;uo t~,w-po, ·p{.Jj1\
~.xtrncçno .

Jle. Ouro

)8Q ; nor _ §l{(l~9 C?lllª ~-~ pprqJJ~ élS qA~e .~ont~m .sfl

J)ifi·f

ou "p<.B.Jeo QuliQ, t·.6eax-ãs:t §xpJt,~jd"'~ · ~~~ti'\ tgpi)rliç;lo, ~ ljQIJl~o.t.~
CSérJ\~ 1 tfoalilaJh~<Jns · p.or CP!Jti1élilllia~~, qtHl nfi.ra ·ssp , ~ pv'd eaJ fº'rl}JfUi peJ~
tn.ank1Ír$l netermi11~d~.~P ,J\,rtig-fk~ nlttReJt;lnte< .& j~.orql) e pólle ·~çgf!te~e~
.ta;• belllt a i'ç$pE;tjlo ~f!~ fte[l;!rida~c 1alil'~'l~, f1J.lt! algijJPaª f}~S~Q~~ lenb!PP.P~~ f.
dv, do G ~·ardn·~.Móf Ç;Jr1lfl~. <il~r Pal~~.• de d,'rr.r~s ~~·ara !n,in~r~ r~iill
)~i
' i ua nUQ nas (li ta(L..O,qliJS s~ ílCbíÍràe 1 Olll .aeit~o.Jam h~ll I)iaJVfl a le~ll · f1 9
· cilrà1l fH/r et>l·f' Illntj,vo 1lJ.l)lrt~ a~ c-,!) ta~ Cartas pQr lflr~lll sido p~~saçl<is)J~
le.galanente~ DecJJlt.o qu~ .~s~a$ l<!,.fJlbern pod~rão -~e_r nor;1m~.nt~ repôf~Á.'
fd.a~; os postl~ui~l~rtJ§ . p~rémt <,let>l{IS : CoijcE;~sõt>.;;, ,Q~ ig!Hl)d.~~~ d~ pif.çu'ÍJÍ$'~
ün!<!iasl t~r,àQt !} D,ir.eito .de priorig;u.l~~ . ~)les~g·l.hlr<! o:es . Pnl!l~ ~u~ .1~ 1Mi~ql;l}
·tf~ibfdh,~)>ll , '
J
. ( J
,
J ~
.u 'f
• 1 ,
,. :-- JV. ~er.ã?~ob.dgadp';; t~dos ,aqyf!IJ.e~ 1 , gue ·p,atli~ipar~m ~fi Pi,':.í~ãp'jf(,,
-1Nnls~ ...ou $t>pP Cojl'lpíHlhJas, ou .P..n rlleuiare,s, <} . 1en{;regM nas.. Julf~~\s· ~;t;$
rli'.a"?enpé}S das: r.espe_cJi Qs , Çapitiu~.í.a~, OI,) n(\$' Çasg~ ,ôe Pe~nJ{Jt?, ' áp'n~~
"pnrn ÍS:>O· hOJ1V~r~.c CJo\llj)UJiSsariGS·, to~qs,,. e qqa~n:jUG.f P,i.am,~Q~~ ~ 'q l.e ·-p~
-tr.;l]Jire-~~·1 .' para' _lh~m .: ~e·lfVll.. p.ngps~ p~lo,sq~re.Ç0.S ·~ ndj;efld~s:.11 1\ ;. ~i!Íla~t~~) .c~
,!f~nfJ. qlje bil1xà. ~om €ls(c_,Alv.;~ra~ . a:?s!gna~<} . pefo Pres),d ente ç~o Mír!l
~Rci1J Era rio, d~pois p~J tirado o, l)ecimo pa)'a ;~. )iipha Rea~ Jlazeh<hi,
:como ,Djr.e~:l.o t H!=!;tl~
... ;.. .
~"
.- 0
•1.,
, ·
, . :~
ri V,, 1. Deterrnin<;> q~1e 1fiqqe de p~nh~Jm· eff~itp .a. L,_ei ·de 1viut~, ~~.flP~:if~
·<.de·, 1D.ez~m:brf:l d~..rml· s~1ttJpe,nlp.s .e. tr.~ot;t qr ~Uftt{Or. iH>rq~.e. t~t!p~ ~f IJ)~-v
- -~a'(lJ~S ! se .pa~é!rfi.e IJ•~ · J;t,lflt,als ! Ql\ Ft~z~w:J.~:, ., PP, eel.o~ ~ P'~l;nl~HSS~ib ~~~ ' ~~~~
•\.G:ts;us t doe Pe !'1'ijU~a;_~ A~)~pea~o~. pela.s J U:~1~s A~m J,ms.~ra ~ I;vas,' ·de,J~ c.f,ptf.to
;. com 11'$- JuQl»t: Újl,-1; azenda: respecll~~s pelos . pre_ç.g,~ , lijq!Çq~Q~
:r~tJff~
!.LJl suéeedend~ . ~.x.ç~d~ii .lfJ~.alqué~ Pl<!-maql~ ~g neZ;ÇI de Jr _nt~ , f!U/!f~!·
_:pá,ga~~e,.j)tl , l.~tgo ,;l,o.,-,l?<orli:!99r .o;'Plfil9ü::Ae,t~f!:Jl)l~~dtü JVJ.f.s !ps .PJ ~ 1.i1~~é~ ~o
. ·r.e,ferJd_~; tp~P·, ,:, e. ','l;<,l:r-:-s~ -,J~~,·ha . Q)Im~ OJ~~à .Q,$i§lg.,a~n. 1 pe!.? :l~~r~~ 1l~~l~ '~'· :~
·;·;J)~pt•d.a.dós .d_a J.•1.M ª cJé.\.' .f !~e.n~l~ . ei'Q . g y~ ~~·- d_e.cl~re o ;ltl;~O,~ § ~on~~.~fla-çàp da ..tal pedra, para · l~ vJ,stq. de)J-çi §e ..p.a,ga11 P.P Portador, PrQ~r~e.:f:41r:rio, ou o · se1~ : bastante f?'rpcupdor , ne~la Cqrte p.el~ Junta <I~ DNJ'cy;~o
. ~eral dos Duunantes_ o e,xcess.o .•~5>.,.d~!e,.~Jtez~, d.e~o.1s de se dete;W~1~ ~~, o
1
. cl>f1U .v~I-<H·. t_o!allWI,' pe~sqfis:· r~rll.íl~- .f!m,.JaJ ~1\a~l:'lf:.l: ~ ~e)c~·,gu~~ :}.9~~~:-ê.~S
· :'! (l.ll,l res ·JD ll~ Rlat;~ie~·- 9fl9.tffill_y·;,l Q~ppr ~J!«;~o,..,..p.:~g,a:f~~:~-h,?, ~:.r:P;f!l~ l1?j1G1f1~.{:c;l,} ~~
· Port.a_dor.~s ü_ s~u yaJ~r; ·.§e~.yndQ. ~e ~e,ela~~ •D? 1 · f.11t:J&rp~ t~I'~a ; .,.SeJ~:"tM,ªe
L grn .dmhetro .de c<zqJ;ul<>wi>B.H pt;~rtl;l ell,l puJhe,.lçp,, ,~ p~rt~ ~m :be~~asXor
.. .hie . ~· OiJ;eeç:io cG!::rê!-l... dos l I?i..a!U~t:Jles Je~la Po,rJe~ ·~~()~Ú~ ª'· ~ ~·go~r:~~~ .t~.·VJ
· ;pra~u:ado pela ·El§9J ~~.d~Jn!straç~o. d9s_D!an;A.n~~§·I:d? _ ~eJU.9f.f:~~ p.~r.-a
1
., ~ue canste .a t ,Q~9S... f:la0 S;O, . Q !JPy n~fl:l~n.e~,
f,9t'm~ , do~ p:~g~n~t;nto~., f!J'~'l$ .
. ·' llllllbernj<:~o tP.reç~~ ·)Jw.orq~,e, . M~.Jyip~ m~ga,~ ,0,~! Di.~~!l~~~s,., q ~4f-Íl0·~ ~ \ S :~19:
; wer.nMJrite~ t. da~ ~C.atlH-a~·ta;s))n~~~g~ · , e)J~ 1 f.: ll:ç~n~In.er~flos.; .qAJ~ ~ua~~e~
.( ~[~,JQar ~ E~: taf3~. ,Q:<}S, CJ.(4,Q.~P,, . ~~. J.ugij'J;~j dl3) ?HPCI)IS9.., , ·~11de se' e~~r<.j.S,,J4llDfllt:j•.
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n~gbcl o~, ~~~11iró 'flcl rF lli'c á r<c \í\ lhlto •d (~I"~ h t if-.ldus si I1Íl(S~1 âo n<1l~t .:séle~lt~Pb etn ~~ bu
Jl~_\tea·et11 ' def extr~ljir .:.bi<Hufá~te_s' :_ ,..Quêré~do .f~'\l'? r po~ .-Hu,nb p:arte, . ql~et .
fa-cilitemi a"os Múü~i-l·us ~õs~ mell.is1 -él~ l'c~c~hz.;{fl~ 1)1 ã]Sl:ped I as '(p:ie · e~tr.tll.l9
,. rê n;' ~ p<tr '&tü:r:a: füz'ê~' éo rn- qiü•e "o§l2Di:ü•rlllu'l teshm\o 'f'íls:ieHf ,d:,"s ltnã 1S da~;; '
~qll'elléJi qt~& os extrahir~in~ senad ' pará 1'ú. dus Ag~f1Ws por M1m .est:abe.J
: J~c_i;ctu~· j)a-ra com(l'r~- i1os '· r-ní.~s,flos'f~ ~1 ·(-t.h::i \ por e"ste ~A l~v;,i-;i pr.•tlh:~b~itrlil'~r:,;
. ·rarnerife,' scio pena , de set~t;>m 'os. l'ri,pl·te,Na·n<lls, • .l"f!Ie: obr;ll:-~m o coüttr,;IJJJ.o-;
·' ~dnsidera'dos 1 éo(uó Go'n't:r~ bnrtd is;t·als,z e i"_rk'ótJl:Jr~~'i1 . 1 Ôas' yoe'hfi!s te:Ha'be'leci':!_
·d:ãsti peJÔ ·-A{v!er:.f de,duis <deT;.Ngósl•o? d<e •MiJ' ,Jst:ne.ee11-liés stHt>"H(·a: ,eJ hu:fu:O ' ·
$,',u ' S'ê~.v· i do >~sta bele'é~r ; p0-'r 'orh !1ó 1 IA~rrai-<.il_r J~, [Jrejil:ic~; Cl~mç, ..i(:en ini·'lln
'U'isti'i'Ç4o ·Din wantibb hUii~ll ; J Ui\l<l'·'d~· Fa~ •lítdk•€u·nl})(Js_l l( de r tJft:S ' lJ€-piO.
··ia<Íos, escoH)i•tfôs en~·re ~l'ión~ ns! mni's' Ínle1!líg(mles :do -P<Iiz • lla 'J mat.elliá
.de -~u.ê ' sé ' t"altü-,.e entre .bs Adrüinist•·:rclut•J~, é ·11 Feitores •da l{ê,•d .E~tr;íé;
-ç:ãó; i.!'~ Tefuco', .qtie á; pralic<i; •e•ust) ·tPe 'fii~»l!hguirel'nJ.0s \t~r·il~tadeilfOS ·.•llíS
fa)s,ÓS ' Í)·íi:l'l'na·J!Í te!>, ., rel[M'fo á' J"ÚaÍor fll'ul)i!J~·J·e; ·e te!fl,hà61 ~oslrad~!>· maÍMr
'" fe1o':' l 1,'rn eMinhat. Hé<\1 Faze.rHiá', ·€a<Üí'· h.hn!lf d:ós•' fJt)aes serv.ü ;l . pa.r.a d lf\\1~ ,
1
.t~ro: i"!-i~nnritme. nte ~ ~ dre í~í:(. d:0-1 'pnr~.tn 'fJIJe' '·etp ':-éilda ' a'tin J rsahi·i•;í h1HI1;~~-é
1
,Q'rltr.iná optró Deputado. Estc=s Deputados, depois de !wverem I•II'cDstd,:Jo .
· ~:i\1~ · se·rv.ífào i~e1l1 ~ ' e<,&x~1étámeh.te; <n0 -~éfllpó- tla ' sun a""dlll~''1islmçào .trien.ii-~1·~ H~i pdr ' b~m ··que · 1 p~s~»'fio· f!Si:Jr· n<iV'illíJê.nle f')elt·ús; •'e '1 ós seus O.rderpt_
~{)s M ~ sei-iicf::ptoj~0SI os r.efll' ·J ll'fl•ta Â d miniii•lr á ti v a .Ué M inl;'ração., .e Mlt)'é'j:l~:g~t'n:? @ ~ F.Js~r-iv~'to ~Ja lüt.-eÃ'dericiá 1, Litg.;tr q•ne 'Hei ', p 1r be111 cunSPJlV;i:r.;
0_je·rá'"da'1Nóva· Jun-la,r 'e::s@rci 'Pfesidetftt~ :o. (iovt>rn~ldr,l', e. Viced~w's"Í-l
'ijehte o I-ntendente Geral '<.las Mina·s; ficnndc, :ibt,JiditJs..,~~ Uu~mes. de tó.::
~end~nté, e. de. F;scal-· dps:·tDiamaote~, · O lf.Jt~n'dehle " Gera.t vi.giMiilf''(libf:{
~"·-~xe1cuçjlo d~ste Alv~rá, e ,de luda~ as Lei~, que pelb ·ine~'e'BH~':nfi,,dJi+
~))o derog<Hlas, J!elâtivas <í' 'exfrác<:ào· dós DHín'Ja'nNs, 'ê1; l~úli.cia Mineral '
~~f,ls J~/ras ' Diama"ntinas';~ seAÚo fdl:e 'bbrig:~ú·I~ :i resitli1' :i•lli o 1h~~is ~~~••f!b '
f{f1e l11é' .for •pbssi ~e!, é1é v jt<u'i ' fre-1uenl.es vezes us.J-awàs :par,~ nwU.Jór!"<L'S
. p~der ·dirigi r,~ 'e 'I'ne)~o•::ar&·s se-ús l r~iba-lli_os; tl·~an 1~aos ~terrerlés ..:~i:t'lí'~:níl. .
t}n~s das ootras ·Ç~•pll<~ruas~ que pbr __UIBI.Ia~ dts(<mcla níw 1~edern set J~tls~ ·
pêc~iooadqs pela Jtí•nta, e. lr'itend'e.f.l(e Ge-nd de, Minas'' G~Nl€Sl · 'q_\ serào
'c?~l? está determinado pelas ~~unt·~s~ .1\!dminislrati'va·s' • er: Jy'V·ende-h't.-~'V.':tl
Muus~r.os, qtJe seu · lu~ar se\lv1rem; e ~ Ordeno que os D1anfantes . sepa
~·e.i:pe~tidos üs Juntas da· Fáienda •re-specti.v:ns·tns - qua~s ficão 'f-nc'ài~rêgaL·
"4ils
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á·Junl'il da ·~
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C?n.s.ider~nelo r E~ ,9ue sé J·~-nta do Teju'cO;, qt1e ·Hei. poiÍ .h~R;j ·
l\1anuar ei'Jg•r, ·nao 'poderao •os l\1meLros commodamente l léva't 'Os"Dt?-lfo. ·
il~n(es qtle extr!•hirerrt;' ~So:u ; Servido qutro•siawOnr.le[Jar que, nos Distric-'
t1->S. Diamantino& lu~i1; reruc,>tos do ·A-r·raià·l do"Tejnc,o , es ~Coh\~nissari·os
·eti_cflrregados ida~ F:eríimln do 10uro, que devern ' i~ti;llrnenl>c P'-'ssuir h)dlls )
. ó.~ ré9l.J~;!SÍto,s~ .jil ._ l~q·Jl~r·n~l?s~ à_res.pei i~o >dos OeputaJos (~a •\J u~t·a ', do l (lit:o
ArraJa:l, ;fiqwen\ ta.ul'he}n : er1carreg-ados ' tia compra dos Dllnimles .. B os
Esçrivães da~ ' Oasast: de P·ermuta ~lilcatãü encarr-egados · ·igualiherÜ~' de· f~1- ·
z~.r · as verba~ da~ v·~n~as ~em,J!vrni\ . ruhricados pelo lnte.nde-r-lle , Geral, ~·
e,~rl_!q'ue, .-~~.pois·. pe, t~r~in ~:é~J~i.~Q,O \~~ .rl'l,t!I.!er'p, 'e pe·za •da-s' pe;tlras t Culll'-'
J>radas, assrgnarão .o 'Térl11b _com.:pl Th~sou re,fro, ·e· vended0.r ;; l,E tod-os '.osJ
q~,·n~míssar·iós Hàs cplli.pra~ ; ff-..tt11J -d~:v· sa·l•<írio. hu·m .f.Ju:Hlo • por. ·c~ntó ' dd rh~r. ·
t~4l ·· valor ., da~ P.ed ras .,com fl;radas, Jle po):s ~e detlü~ido· o de-ci"!lw'; ·rag'a , . á-:
ct~sfá das parles. E como ha 9:~ $~~~ l'iecessario füzer s0rleàm~en;Lo da.s\ pe- ·
tiras·, que se ·hão' ·de com'p rat·.(>ê'las J uritiui da •.Fàzenda 2 e ·p~'los· Gommi?
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t8d3. \
sar:io~ de ;f'ermuia; o ·Pn~s·i<II t::nt~ tlo_)Weu ,Real Er:ario . ínanda-t:c<f pat:<t ;a$
i·eferidas casas. as bal<in(;as,•.:pezos; e peneit•as de . melai mais fH6>J1;.1'Íá'S,
tl beri~ regulad'a s para se pezarem, e sorleéi.t;eiu os Diamantes; e deverti.Q
a$ ditas f)e.heii·.as) ser. llHHéad ás .êlli Cada ,h Uma das S·uas gt;áduaçêjes ac,m ,
o pi·r;!ÇO, que lh es sorresponde na Tarifa ·IÍlenc ioi::lad a..
'
' U:r
Vlll . · Para que não venhão a faltar os fundds necessarias para a compi;a dos Diamantes, ~Sou .~erviclü) &..j1p4itar para o seu pagamento a mesn1a consignação, que tinha a Real AdmiriistniÇão do Tejuco, e o pr,od.u cld. db ,D.iretto Hea,I. sob.re .élS.....D.ata:s açiriHi. estabelecido; fundo~ qu~
Hei ror bem 'entregar pa.r.cy .e.sssa,JluJ A. d.isp.o~içfio das Juntas da Fazenda
do Tejuco, e de Villa Rica; com ' a quál ~se ent~nderá o Intendente Ge:
ral, pará que farneçà os mais fundos ·:qil~ forem hcct•ssarios. A Junta
da Fazenda de Tejuco l!;e go\·emiu·á pelas mesriiàs Leis porque se re~ ·
:gu1lào as mais Juntas de Fazenda çlasCápitanías doBraii.l; ficàr:idoJdé,ni
<li~so obri gada riâo só a. obrar. Q]é acordo ·com <) Jtínla AdriJini,sHat,i va;
mas a dar ~contá: dEl t®clas. as suas 'operações de •Fazenda á Diret~;io Ge;
.ral dos Diamanle11 desta Corte: .
'
,
IX.. Como no tempo, em que se pr0rdedei: á divisão das terras de tle;
marcação Diam-antina neêessariamente bão de ex istir nit.;i.itos cascalhos, e
.~'lreas extrahidas nos ser~iços ' da Real _ExtracÇ<lo do Tejuco, continum~.:
-se-ha. a sua lavagem pçr conJa da Minha Real Fazenda .àté á ultima operação, coNl a qual se· ha•ted. .pdr extirfcta a mesn1a Adiuinistra«~ão coni
·todos os seu-s Officiaes, e incurhbericia-s, - fica-ndo obrigados todos os que
-tí v·e reltl S.é rvi'do ·de Caixas . da<r sem demf)l'Ü ,as-suas contas cortJ a in .~
lclividuação, .e legalidade necessarias ·,fil·a Junta ·da Direcção Gera l d-o s
-Diamantes d€st•a Corte; p.ara .pnde se f<).,rão -- tra,nsportar . todos os livros.~
e papeis, que se acharem rü> Esci·itorio da Admibistração do Tejt1co PSI.'"
,ra; se· tomarem por elles as corif.as" Na •-al;)():lliçãc, dos .Oillcios, e ErnprE1,...
f.!'OS de Magistratura se deverá tamb.e,m incluir o Fiel da Minha Re~ l
.Fazenda, lugar que se reuni,.r á na pessoa .d ehuni dos l~::putados daJun~
·ta . da "Fazenda do Tejuco, deixando 'a ds Mineiros ·, e Companhias;. aléi~i
, •das peri>t<:;s já estabelecidos ne paragrafo sexto do Ail·tigo primeiro, 'O ~i.:
.relito de nomearem hurri Proctiràdor Geral pago por eHes, o qual promt)verá na ,Junta . da Faú:ndâ os interesses clos · seus contituintes, ,e nella
·te-r'á voto consultivo. Os M agis.trados passarão aos Lugares q·ue ih~:s corn.'-·peti'rem; e quântto aos mais empt·egadoss~ observará o, determinado ·ho
·Artigo quinto paragrafo segundo.
_
.
X. Findas as lavagens de cascalho, e areas, todas as ,Fabricas., jn!?·tru,méntos de Mineração, móveis, -escravos; e quaesquer OLitros effe\:tos,
· Olí seja de Botica, t~u de provimentos·, que existião nos ~rmtazens p ~r
te-hcent~s á. Real extracção, depois •de · proc,ederem os Editaes do cosLn·
me, . serão verodidos em basta públi·ca pelo~ .maiores preços que se -oJI"~
recerem, fa zendo-se as ditas A nem'atações na presença do ln.ter,Jdentt e
-Gerai das MinHs, 1e dos Dept1tados U[i Ju.nta da Fazenda·. Concedq ,p,o ·rém, pâr'a an,i.mar a erecçi'íll ·d;as CorJJpanhias Mineraes, que a Jun.t.a
~ Administrati-va possa en~·rar eom a!g·uiu nt:mero de Escravos aond~ jullgar conveni~?r:J'te para Ac\Õ'e s nas mesmas Con!Jpanhias pon conta d.:t. !Wi- ·
· ni:Ja Real Fazen<da.
• .
.
' XI. r Ficar fio d6 meMw. m-odo ex. ti n'ctas· a s Cori1 pan h ias .de Pedestres
' · pot• oonla da ;Minha Real Fazenda. Deverão. pol'ém os M in eiros, por bt,~-r ma cet•ização fe'Íla a se H Mbrití'io, .. iuuniciar Coqj)GS de Pedestres, ~
-piti'ies d e mato, . que , s i-nitro, eonw en1 todas as Coma.rc.a s da C çt plta:cJÍ a
·-de 1Vli.j:ús Geraes, p <1n1 .:t:S.. diLig~ nci.ns · n=•l<\tiva$ á pt:izãu dos Contraban-
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dista's , Vendilhões, 'e Escravos-, fugitivos, que contra ns Leis andarem
pelas Lavras. O que se fará com aulhoridade da Junta Administrativa,
que consultará os meios de proceder ao estabelecimento tão util a elles
mesmos_, e o sea ·conui1ando Militar ser-á debaixo das Ordens do Gover•
-nador.
'

ARTIGO D(.
Como se deve1·ão pr'onwver vs Novos Descobertos-, ·e o Approveitamento
·das :Aguas·, -e Bosqu.es-.
.•

I. Os Intendentes -Geraes, ·e mms pessoas, a -quem tocar, de ac~or
dÓ com as Juntás Administrativas,' promov•evão; qua-nto lhes for possí-

vel, a Erecção de B andeiras; ou P-essoas destinadas a fazerem Novos
Descuberlos, dando-lh e s para i~so ·as necessarias Portarias; ubrig-a!ildo' porém aos assim Associados· a declarar ~uaes são os sit ios óu Terrerws,
que pertendem exp·lorar, e o numero de pessoas e Escravos~ que para
isso !e vão; . ficando igu-almente o·brig-ada t·oda a Socie-dade, e cada hum
dos seus Membros a d:at· ·conta ao 1ntendeAle Geral clo resultado ·das sua-s
-averiguaçõe~, e a entreg-a·r na Junta da Fazenda os Diavnantes : e Ouro,
·que tiverem e:Xtrahi<.ló. E se alguem p'or si só se propuzer a fazer in·dagações em Terrenos aincla não reconhecidos-, não ' o poderá fazer sem es•
·pecial licença do I ntendente,-a quem, Jogo que tenha feilo algum Des<cubert·o, dará immediatamente .parte; ·e fazend-o o con~rario" não S P'f.ll at'•tendtdo como Descubridor, Oanclo porém pa·rte ao Intendente Gt!r.aL, rou
aos outros Intendentes, irão ·estes; depois de veri·ficad·o o factq_, e e.xaminan<,lo o Terreno,fazer a repar·tição pelas pessuasqueope~li~el•n,e~ã-o
-tiverem os ~ Escrav os affectus. a oulTas Datas para se empregarem ne-lla-s,
.e ao pescubridor . dara o Intenten ;d e h uma Data ·de ,prem'io de triAta bra:..
ças em 'quadro no lt~gar do Des·c uherto ·<qu-e elle quizer escolhel\ .:. -a ·qualData -poderá vender, ou lavrat·, C~1mo bem lne 1prHeéeq e além '~·is$o S(j- d. attendiclo .como Mineiro na reJ~artiçãr0 das 'iferras, segundo ·o t;~w-mero
·de Escravos, q_ue apresentar,. e ·p· que s~ Determina n.o\ Ar_t.i go sex'to;
pa-ragrafo terceiro. ·Se "O Desc·uber1to for fe1to por hubp Ba ~{ de 1 ra~ o~ .Associação-, ca~ia Membro della ter·á. hum-a igu~l reco !Ír.pens ~~' a quat poderá ser maw·r, confurme os Se-n-Jços, _ que tJver pre"'Laclu :· Do que \Udo julgará o Inte ndente com· ,os Peritos, danuo parte ~ Jun ·~ Administra{iva da Capi-lania respe<;tiva.
.
.
IJ. Oot•n o sem agoas se não p:oderãio~ minerar as ' tel"~as-, seja par·a1os
desmontes, seja para a lavagem ~o Ouro, o.u Diamantes,~ não havendo
J10r ora titulo legitimo de propr·iedacl·e sobre as ·que existe-m no Districtp
Diamantino pot· estarem na Co.roa. todas as Terras~ Hei por bem· que-na
-divisão dos T e rrenos o Intend ent~: prnceclá a·o me.s mo tempo, a faze r. ou
mandar fazer invent a rio .das agu.a \~ ·, que .puderem ser ·conduit;i:da_s aos'ti'~r
renos divididos; o que se fará á çusta dos Concessinarios das Datas q·u e
ellas houvereHJ d·e cubr·Ít\ ~ogo que forem conduzidas, serão divid.iüas
pelos · que tiverem l'ec~ebido Datas, segundo ·hpuverem contribuído; ou
deverem contribuir para a sua ·conducção. Como porém possa acontecer
qu~ al g úm as aguas se a olwm em te-rras possuídas por pessoas1 que as tenhão havido por sesmarias; Hei J''IOI' bem Ordenar que, não servindo el]as a fazer andar Engenhos, ou .M oinhos já ~slabelecidos, · sej'ão t udas
affectas á Mineração, em g-nan to para ·isso forem · nec essarias. E neste
pa t·ticulat· Ordeno qu,e qu a lq tJ er gr nero de inlinstria, (1ue. se po$Sa intro~
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·Juiiú·, .cêJa á Mineraçãd e!ll geral, e em particular á do Ourd e Dia : ··
marrtes.
.
1
IH. Sendo . do inesrno h10do indispens~vel aos trabalhos Montanislicos, -que se conse~ve tôda aquella pbrt,ão ôe Bosques, que se pôde dispensar, sem que so{frão os habitantes dos Paizes M'ineiros falia algt~ma
dos provimentos nece~sasios aos -seus misteres e precisões: Attendendo
a que s·e terão já concedido índiscr-elarhente muitas das Matas, que e.xis·tem no Terreno que Mando· abrir grande pai·te das quaes estará já destruid·a; Sou Servido Ordenar' que ~i'io sejfío consider.a das de ag-ora en't
di:~nté corno sesmarias as terras nàb j10ssu idas, aonde houverem Bosques,
mas tão sómente as de Campinas: porqtle Hei pol· bem applicat' todas aquellas aos usos Montanistico's, isto ·h e, ao trabalho das Minas, e á fus.ãb
dos Metaes. E acontecendo que seja hecessariô tirar das Matas já' pos. suidas Madeiras, Lenhas, ou Carvão, o Intendente Geral com a .Junt~
da Fazenda fixará bs pr,l3i(os, po rque ós Proprietarios dê taes Matas d~
ve-rão fornecer similhantes artigos: E 3s Juntas Admiuistrativas de Mi:.
nera·çãp; e ~chide nã,o as houver, aos Governado1;e~, Hei por bem com'metté·r a Inspecção para a conservação, quanto,Íot· p nssivel, dos Bosqwes;
e Madeii·as; e deb~ixo da sua Inspecq:1o aos Magistrados Territuriaes;
guardando-se nestà p:1rte, no que penbitlirem as circums·tancias do clima~ e localid.(ci~s ·o qüe se acha determinado J)at·a à Administra<;ao;
Economia, .e Pqlicia das Mat<1s do Reino n9 Tiiulo primeiro e qui{lto do
A'! vará Je Minas de trinta de J:i,neii'o de -mil oitoce ntos e d0is. ,
_
I V . . Todos ·os pleitos, que possào ler lugar enlte os Mineiros, sendü
relativos a Terras Mineraes, Aguas, e Bosques, serão julgad os pelo Ih -"
terHiente Ge.ral das Minas; ~ nos re$pectivos Districtos pelos Intenden.:
tes de Minas, ou quem sen lugar servir, ~ dos . qnaes se podera appellar;
ou aggrav;:~r para a Junta Administrativa de Mineração, que os julg-ará
- -el'!l _ulrirná [nstaneia. E quero que se guarde etn simiihantes Causas o
_meio summar~o; ilecic.lindo-se pela verdade sabida, prováda j)or Teste. munhas, ou Vestori.âs. ~
·
v ~ í Como possa acontecer que neste Alvará não vão expres -1; salgo-

.. -_m'irs

Determin~H;ões

de

q~e

seria riecessarjo fazer

especi ~\l ril e nr~ n o;

não

_ ... se. j1odendo erh hum .·Estabelecimento desta haturez~ prever todos os ta- -sÓs, que podem oc'correr; a Junta Administrativa de· Mineração .e Moeclagern; ouvindo o Intendente Geral das .Minas, dará as providencias
. _i~terinas, que julgar qile coiHéin ainda pàra o que for preciso estabele- cer-se, e depois Me dé_trá parte, para Eu Detertuin~tr o que julg-ar mais
- conveniente: 'Observando-se unifot·memente por todas as Pessoas enc ar .· ·r-egadas da Execução destes Novos Est.abelecimento's tudo o-que por t's-te Alvará vai Determinado.
_
Pelo qu:e: Mand'o á WJeza -do Desenihargo do Paço; Presidente
-do Meu Real Erari'o: Regedor . da Ca_sa da Supplicação; Conselho~ da

.. Minha Real ·Fazenda e Ultramarino; J unia da D1retção Geral dos D~<l
" m'üntes; Vice-Rei de Mar e T erra do " E ~:~ tado do Braiil; Governadm· e
Capltão General ·da Capitanía de Minas Gentes, e a todos os Governa·
ilon~s · e Caj)i' tàf~S Generaes dos Meus D9mi'nios Ultí·ani,ariríos; Junra Administrativa de Minerac(ào e Moedage m, e mais Juntas Admini s trativas
e de Fazend<l; e bem ass im a todos os Tribunaes, Helaçõf's, Ministros,
Juizes, e Pessoas, a quem o conhecim e i1lb e. execuçfio des te Alvnrá
haja de pertencer qu e o cnanprão e g·nardet11, e fa<::"ío cumprir e guardar lào inteira 'e inviolavelm e nt e, GP mo ne lle se conté m, se m e mhargo
de quaesquer L e is: Rf'g im e ntos, Ordens, C os t um es, ou Estilos e m

I

1803
corrfr:uio; porque iotlús, e todos Hei por bem· Derogar para es(é effeito
sómenle, como se de cada -hum clelles fizesse especi:ll, e expressa men~ 
<tào. E ao Douto1' Diogo Ignacio de Pina ' lVJ.anique do Meu Cons.elho,
Desembargador do 'Pac;o, e Chance'ller. Mór-d.o Reioo, Ordel"lo que o fa . ,
<(ar publicar na Chancelhnia, e regii"ltar n.o;; Livros aonde tocar; rem.et.:.
1
te·l'l·do~se este Ovígina-1 para o Meud{eal At chivo da Torre do Tombo•.
Dado no Palacio f:le Q ueluz ·em. 13 de Maio de ;}803. ==üom ·a Assi.:.
.g·nat>urll do •Príncipe Regente, ·e a d'(i) .Ministro.
, .. ,

1

- t

.. '

R.egist. na·Secret. de Est. dos Negoc. da Faz. ·afol43
rers. do Liv. l. 0 de Cartas, -e A.lvm·ás-, e impres·So QW lrrupressâo Regfa.

('

'Tàrifa, poTque ,S i A . R. O PRINCL.fÊ REGÉNTE Nosso -Senlzar hé se1:vz'do
mmidar pagar os. D:iaman'tes e!l:trahidos, em conformidade ·do Alvará .de 13
de Maio de 1803, .divididqs, e sorteados os Diaúu:mtes em .q uatro Lotes, corno ke Gostume ·: pagar-·se-hão pelos preços seguintes.
10 Qualidad.-de 16 a 25 em Qui'late a 31$.000 ts. por Oitava,
O IV. Lote { 9. dtta :
de 9 a Hi dito ~ - a 41$000 rs. dito' - .
. 8: dita
de 7 a 8 dito - - a 61$000 rs. ditu - """
7 .' dita ' de 5 a 6 dilo - - a %$000 rs. dito - O III. Lote .{ 6. dita -· d-e ·4 a !fdito - - a 110[000 rs. dito '"'
Õ( ·dita
' de 1 a 2: Grãos , - a 120'$.000 rs. dito ·O li. Lote ' 4. ·dita
de 2.,a · .3 d!tos- - a i3,0§000 rs. d!lo 1 .3. dtta .
de 4 a 6 dttos"' - a 140~000 rs. dt~i> ..:. .o {. Lote j 2. dita · de' 2 a 3 Qnilate's - ·a Hlõ·$000 rs. di.,to 1 1. 'dita
de 3 a~ õ ditos - -a 174$.000 'l's. ditó
·'"'"
1
· de 6 ·a 7 ditos,. - - - • .- .- . - - • 1 '- .:...
,
de 8 a 9 ditos .- - - ' ..:.
de 10 a 11 ditos
- - é
..
12 'ditos
- - 13 d!tos - -· - - - - - 14 dttos ·- - - - ,1õ ditos
- 16 ditos - ·- - " - - - - - -.
17 ditos
'~ - - - ... 18 ditos
. ~ - ""
19 ditos
20 ditos
- 21 ditos
- "
~~ ditos
' - !1!3 di.tos - - - - - 24 ditos
:r.
2~ d~tos
- 26 d~tos - - - 27 d~tos - - - - - ~8 dttos - - - -. .J - - - ..... 29 d~tos , - - 30 -dttos '"
'- -

Palaci~

de Queluz em 13 de Maio de

.

.

ou a
'-

1$800 rs. por Quilate;
_2$.400 rs. dito
3$800 rs, dito
õ$600 rs. dito
·6$400 fs, dito
7$000 rs. dito
7$600 rs. dl!'to
- 8$200 rs. dtto
9$100 rs. dito
.
·- 9~900 rs. d.ito preço d'e cada Pedra
- 10 jõOO rs, dito
- - 68~21í0
-' 14 000 rs. dito
- - 119 000
- 1'8' 000 i·s. dito - -- . - - - 194 000
..:. 22$000 rs. dito
- , - 26q$UOO
- 27$.000 rs . .d!to - - - '" - 3õ18000
- 29~{100 rs. dtt!>
- - 406$000
- 32$000 rs. dito·
,:.. - - :.. 480$000
- 3õ$0ÓO :rs. dito "' - :.. - :.. 560$000
- 40$000 rs, dito - ;.;. 608$000
- 451000 rs. dito - - - - :.. 810$000
- õO 000 rs, dito - 9õ01000
"'" õõ 000 rs. dito
1:100 000
- õ7 000 rs. dito ·
1:197, 000
,_ 6t 000 rs. dito - -· - - 1:342 000
- 65 000 rs.' dito - 1 :49õ$000
- 70$000 rs. dito· ~
1:6801000
- ·72$000 r·S. dito
1:800 ·ooo
- 78$000 rs! dito - "
2:028 000
- 86$.000 rs. dito
~:322 ·ooo
' 928000 rs. dito
.:. :.
2:õ76 000
1,00~00'0 rs. dito
2:900 '000
100$000 rs. dito - 3:300$000 t'
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.:;U O . PRINCTPE RRG E~T.E faç~.-~aher aos que _este Alvará virem ~: Que sendo-Me prese'ntesgrandes beneficios; e utilidades,. que
da Companhia Geral das- Heaes Pescarias do Heiiw do Alg;\rve (I) se
tem st:'g-uiclo ao Bem Púhlicy., e ..:ern ;.pá{Lic,.plar ao mesmo Reino do Algarve: E Q11erPndo cont iuÚar a toJos os -M~us Fie.is Vassallos ~Si'~s he-neficios, e uttiHiad es : Hei' 'por bem prúro'g ar o' lermo da dita C,ompa!lhia
,.-po•· ma1s . Jez ~n ·nos, qué ht'io de ler prlnci pio no primeiro d~ Janeiro,~e
!tl}l ju·.roe~n ~e·ts. e ~ele, e <t'cjd>ar,_, no:iu Hrtl'o ,('Je J~eze'Qfb:ro q~}Jl1plf~ilu ~~1)
J..o~,1 e d.e~,eseis ,_ r.;ara c~:>nlinu~r .a dur;\ç~ o, ~~.~t~leJ debaixo .d.a o.~S.~! V<~nçía
., d_; ·,_, !}lesrn;,~:>. 91!tLd'ç~~~ -' Lgi~· '· IN~ itlft!ios 1·. ~ lv 1~,~:~s. ,cD~ispo~~~Ç>gs, . q.ue

os('

hcll alulPinfe ,goza., e'. p 1rgue 1 S'Et:?.c)m ~-o~~ J'Dflq'l·>', fi ""'
.
·11 • •
L •: '} 1, -:N.r~~~ . q \'e1 : , M
~ uçtn t>~ 1 'Me1:~1: tl9 ":1,~f!s,crr\~P-strg.o ,_do · ~aço ; ~residen f e
J!o ~1!.Ju ,he:~I.;~ELnJ rllo ,; _ !~~gf <ls:f _jla ,C<~s~.~.d.a,, ~1YI~Phc.açúo; Co!lse!hos d.a
-l\:1 in h a ~eal , Fa~enda. 0~ do ,ll .l,~raiJI ~t!'; ~1~r~ ·: J.~;,.Qons~iencia e Ür1 de~!l; ;
qvv,e,rn,sJ(Jr ,Aa Helaçao t:\ C.as11 ~!y, PÇ>,r,t.q _, J}ll! 1,quem, seu lugar, sery11 r~ ;
J1.~~~f}unl!a , dt~ Cumr~l~r,cio '-., Agricul , ug t, fi•b~tas .• e _ Nflvegaç:'ío ::desl~~
)~t',lno,s, 1 , e ~eus 1 Úotpp11os; (..Juv~_rnaJor,,, e CHplno Qen~nd do H~1n~ d_q
;A ll.l'af."<;!-; e a l.ül.l-il$ ~ as .P~ssoíiS, f\ d },ue.ill , o, c9nhp~imenlo. deste; Meu ,AJ.,..
l•u;á ~ pertence,r, que o CUIJlpriio, ~ _gunr~ em _, e fação cumprir,~ guar·dal'f ) i,r teÍriiiU. enf(l,
co,mo . nelle se cou ,t,ém,
snín . .;duvi·'a'
.f
~
~
f
1! ', '-'ou e~nhai'I:!Od)l·
~uim; _Y que valha como . <~:~.l'la p:~sl:>ada pe!a~Clx:.u~ell.ari;•, a.i.n~;1 ,~l.Je ,po!
filJj\ ~..n ~•o p;•sse, .? seu e!lP.Jlo hi'-'Ja 1 de_ tluE•r III!':'S .de _hum 1e ll)U_I~~·s ·- an•
:O. •
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p_o~ ~ . 1~!19: ,o psl a n I es ;'IS q ~d yn :u/í.~.s ell1J(Q:!1 I,G "I' ÍO:; .Q~uto no, ;ll:wi.·tl ~.e Q I;J ,~r
f\1J, - Ill u f0,11 de Maio , Je 18,03 •. _(2) = -Coinjl 4~s!gn_a'l,ura d~ · Prin~_ip~ . &.J
~1~}'~~,J ~ rfl: do .M-inistro.
., , ·~
1 , 1, :11.
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L}j•,J'

B f_ql:?.t. n~ ,-~ecret~ ~e -'l!~tado do$ 'N;eg_ocio~- df!,. fle~Jl-Q ;f-o r'.. <;;r~
~t'/:!. 1. da CQmpanhza Geral ·ifas. ,R,ea~s .P,e_..sc.,'Ql((:ls_ .,,"
di:/ .Reino '1o Alparve C?tfol. · z·o5,~ ç lmpres.sona ..(m- 1
pre.ssáo Rçgiq., ,_ ~ '•f: ) ._:
1

.I

•

..

'.<ti"\') f ~ri.

1

Oi

~--- ' ' >' '>: •

,Sen'(~o-~~· Pré~~n'te ·tle qunn(a ,.util{dade he ·p~r·a o ptd.mpto Ser,vjçô .d~s

:f1H,n a~-udas Re,a~s Cqurauas o destinf}r-se para e~las hun~ Alveif,ctr, ·quã
1••1ja cJe exercer as fun1;ões que ~lhe fó1~ein ,prow:i·a s .. Sou ·.Serv~i1o c~m tef":'-.
f~~•o . cr.e51r tle no\'O o d1Lo Lu/!at: .9e .Alveitar çlns Turu_
Hls ·das Heaes Coit
·~~).:)s, .,e [IC)!n,e!o, ,p,ara elle a Ferna-nJq .de Souza lYI,acha.do, qlle , ven.cttni
pú: se1•:or~~niu.lt» ,4uzen.tos e ~lez 1nil, réis, alérn çl~ ,vi,tll_e . e €ilil~O Ulil it. éi·~- '
pafà , h_u m. ve~l idq; e -dois ri'wi<;~~ .<teM i.JJJO .grosso , par,P.., o suste·rí to .da .hum:
C~ivaJ.Io : o .pú'ns'eJl:iq i·t.l-'a F~IZéndá' <:) ..t~n,h·~ .assim. epl~f)~ido, , ~ Jaça .e..x~- ·.
·J~
....
·t1.~."""t.~ ~·~:., .• __ Çr ~~,t . .~ . ·,}.., . :.-~~~: ...-r . f
I ,Á

(1) · Foi instituid~ •p'eJ~l A'i,•a/á 1de Úf de ~a ri. ·elo 1173 .
.12) . Veja-se.o Ah~rá ;de 16 de Outubro' de '179'4.
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· c•~tar com os Despachgs necessnrim; ..J?.n..lacip de Queluz em 21 de Maio de 1803.=Com a Rubríca do Principe Hegenle.

5:

Regi·sl. . no ·Cons. dlJ, Faz. · no -Liv.
afol .. 188 vers.

.

'I '

. ,: ·"' ' I
·~

Eu O PRINCIPE

,

..

dos DeeretQ~ , ·

'1

.

.

J

REGENTE Fa'Ço saber

,

~os

· •• I

I,.'

1 lfl

que _e sfé 'Alyhtá !vi

rém: Que ·sendu•Me preS'etH'e .em Consulta clo Cons~llilo UHrrl'tn':lr1~~- ~

·tJ('~es~idãtre tle ao'irn'.àir a A gthwHnra da C(\ pi·tanía do €enra G rànàe ~
Jirvor~cendo a sua Na veg.áÇàb, é .(;oln mer~iu· ti i recto eom b R ~iH~ 1 , J.i
..~lijtl fi11l jK :Eu Fôt~i S<ei'vülo })ela Minl~A Cartn fh•gia de dezes,e Je ~e.Ja,
·f.l~ii'o rl~ lnil selecefll<iS 't)OV'e11Ha 'C ·flove c·o1\Ceuer
f.ttijlcJa•d·e •nec~SS~\ria

n

· C ~\pit<,~nía ~ -e: j1ór<jtie muito póJe a i.st'O cón1!rr~
··búit n )b-e:r<Jtfio de· algl!ms tlir'eit·os pür h1·1m detenlJÍlJado num-ero de ·àn-.ibs, e exeH;-p1t> do Ctúe' pêlbs m:!ctelos de deze'n~we Je' Odtó)bl"c'> ~ ' iu~l
·te•tét:ehMs no\·e•Ma ·e óilo, -e d'ezes't'·Ís de hnei-ro tle 11pil sdt>ct:onlu~ !fla.~
"'Vellttt· e n·ov·e se ·a cha di'Spus4o ero favor <.l~t Gapit:<~nÍa G-eral dU ~~ta~-~~
: nl~>el~e'enti'O .. se la· tel~tid'â gr-3Ç~ de hum:}. is~n'Çã'O proovisio·n·a} ~~~~ t}tJa'h'i.p
~-eln c0rrscque~;tci·a dn-s Orclens.• q~t'J'e · Ten'ho In a hda·Jo :ex red'i·r~ ·se 'rlh~eh'à
-b ~t:Jijé'es'sivla p«~gresstl 11dh lCúl'tutn, e Povbat;ào ·cla Referü:la IC~J1itran)'l\.~'$
~ p.hh .se t'lbd•et " d~pvls · corh.Jod.d .& Conl:ieci\t1en1·o ile óhrsa 're~uka'r u ·8ed.
winrnetóo Jiréc\~ ·cóm a Melttopofe' .p~lá 1nan-eü:a ma,í'S çonrt;'Jni:e~~~r,;~
'13~ n\ .aos inter'eStse>s 1d-n ~ea1 Goto}l -e fi'az-end'a 1 cotni::l aos. tlos ll'l-eu~ 'F~rt
'. b'õ's

Íli1-hiHm~es üt1

mes-tpa

VHssa· I~O's~ 'sen.l pre ·inserªraV.eis'.: cJus prirnei~0~ .: :.H~'i -rwr.\t,;~~'n

en1

oBnlklr~

. mid:.lde ·,d;1·- Reso:loçfio· da ,sohre.d'ila Cons.t,~llâ Ordetq.r : ,J~\!e .t.odos e cpHH:'S;q.uer . gé\i'ett'\S.;'~i'J':l:e .sé hnpor·taft;,m ' ~ :Qt;t ~.·-<ll~El $e e'H".<1>1·tll'f'~)l1 -da .C.apitanía
oo Geãr:á-il31'an·d€ ·em \l'i're~~·ur.a para •és ll6tf!os,j11qJt~Y{I,~, st-jào isentos
'por espaço 'dtls )'lrim~res 'Seis annos ~~1'D+es~- dejm'is da 'iHJblicaç:lo des- le Alv;~rá, de metade _dos direitos, q~e. sem ·esta Gra-ça deverião pagar
nas Alfandegas respectivas,. ·"·•'·'·· ~- ""·. .
.
.
·
E este se curilf5rirá ' tão exnctamenle, como nelle se contém, sem
embargo de quaesquer Lêis, Oisp·os·i·çõe-s, t>'tl Ordens em contrario qu~s..._, cin.or
·· · ~~ · ·• ·
'-M"' ' qu:e"'e.l1las se;'..:o
~'
~~·~•
r-' • \ -, • '• ..-l/
~, ·.-. , Pel? q.ue,: J\1and,q'~ á 1\feza dC? Desemharg~ d!J paço, Pre~idtti\'f.à
.~~-or Meu.~en)l íf!)t'M•ie .; Pte.g~or· d:a Casa tia )!lltii r~·r>1licn•ÇR~:~ ·-c~A~_e1lh~ ffJâ
M~1lrac .ll(!ai_ R~7iendn' , do UhNI1i~at, - ~ · :do iAÍ·rnir·lltÍfaf.l~; ll~iJlll1:1'Qt-a' ';J~
2: ~<tJan~~·e~tor.0~ Â'gt~'C'11Ilat~t-, J~lalbt·:i-&ns, ~ Nt~veQ"&ç-ao des-tes ;He.ir'ltls '{} stlb~
,. Domi~rus; ·Wi.cé-•Reti., e Clllpit:~o -Goo~~·a1 d.o -E~{l'a'do -<1~:~ '.Brazil ~ G0>Vet:o~
.d~~s, e €npj(,à'€s Genet•àtlS · :(lo Íme~trn'0 .~s-~:Ftl0; e â 'l'dd&s 1 s llJe§etl'!~al'
t:tl4d.rml, Çon~g~I'~Mes ·,__Qhtviq~re!b ~ 'u\Tif~ ·t Of!i<t.~ltf~ ..., . ~ •fita•i·(iP·t~~pi~,
C:\ qlutrtn o • ctmliH~'cJJiflen~o 'des;t,e 'A I >VRJ':l l fl~'rteh·cer, •o :cunirH'ão e giJ'arl.leh)
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-cOli1õ ~ull:e~- tàê'flt~í;rh :'fl;~-J3.
fi-d,.,.-o-'J"J<H'l'.a.e-i'tr··tle··P•iflaCtv.i.an~ f1 't~ ·'
·
I
ti
l:>..
do Meu Conselho, DescmR:.1~gauor . do Paço, e Chnnceller l\1ór do Rei~

n? ·· -O ràeno q.ue o -faça pul>ticfo~~-r~f c;h'~ncel,l_r.ria ; .h~;~ .~:;~,r. <B.,>.r-.,i ~flâ~~. re~
g1slar nos .Livros n que toc~l·J!·;~ ~ se ~·\ tui.J,ua ;o 1O.ngn-n,a.J1dtjl9tâ; :1n/i\1Jru

., Real Arch1 vo da Torre do ':toü~!ho·. D \t:rd(j) •n.b JPálacio• .(,!e•Q:.."'~du.~ ~~eni ~.7

o~ l\~aio '-de r80_3.?-;-U0orh a A~slghãturl\ ' do Pri-nêipe ffegente, e a thi
1\ifhüstro. '· '1 .- '•..; '"'
·
f' ·
,
•,
' · · '9
' !flegíst. tt~. 'Sêc!t-et:- tl~ Esh t1os .Nf!_rj. ·da Fa~. ·tt fol.
o ,_,._ :.. . , · · ~-- . ·' '4:l:·'ilb lf)iv. 1:0 1 das CãrttJs, ti Atvárds, i! ihiprls.
:}_9."' ~~ ..
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':J}t!'~rl~ S;' Á. 'R~' ,8 PlU~C,IPE- REa~NT·Jt Nbsso S~rthbt. 0 'eferlftilJ
par:i se' P,V HareÍtl os darrinos éamindos p'e'la licellciôsã d·evas-

_nátlo,~ cple

SÍ\~ ftO' eÚ1 qu~ d'tàd-' --CJ:s htJcira·JorP.s· ~desta· Cicf~-de, 'de hnçàrem Agot~s '
l1i'3cos, l:l I íirl'l~n-tlitl~ls dakfaneU;rs rhra· a~- Ru;ts a' toda a hot'a 'da noite~·
e ;'lirltla·;·rrH:s•'u<>' rl-é' Ui<f·, l}r'tlj·uJ!clujl}.u · grilv·ement~ ·os cpie' tt;uHirão neU'
IlJt'SIIia Cidade, ;n;ro séhúJ ~ basfa/i.t~ a- ~v-igilaneiav do' A lmolacés elas Ex e-li
CU<;t'ks, 'c•citht ho ~u ~ rlt> seru ~ Bairi'Q~ par1l "qt."-e sê destru~ tão perni'cru-só
nhus .. , ' talvi·z·' po'r seretlJ :·ns " rierihs 1 iní'p,9slàs ri:rs""arrt-ig<IS Posturas, rnutr.J
p/Iq'i•entls ··;\ 1 pt'ópürçi'Ú> tJ9s 1 l'erllf.rós, er'l)~' Jbs~rvar~i;h'J:i-s ·T1.e<t~sürdens {to'
.MesCIJ0" 18énh<Jr': Or(Jttnit' o SenMJd, que rienh;um '&os .Mora-dures dt>slã>
Çidad'e., e seds 'SiJb,i'r'bi'ü.s, possa ]lm<;ar Ag'oa, ·'Lh:ó, ·ou ItnlmruJrc-ia ~
riipda m&slt'w' -sencfo !flg·oil' li'lrip;,~· ~tin;WJ rf'a_ libra que , s-e seguir depois dl!
1 ~t· ·corddo éi n't>,
'h
Jrí:vetnd --'dhs .~ ·lw·ras '3 fê -,ís i ti - da" noite l
'e' <fe " V'c~rfl'b :tléts : JO àré ás 11, sem' qu-c-· e1h 'ot-Jtra a{gt~ma hora ·sf"j;t de
OflÍie, OLI de dia,_ se lance d.as janr,lla.s cou§[l. <~lgyma p;\r-n as g uas, carrt
ê'ürtlllllnaç:Yo,' ·f)oe lu'du o fjlle tra·nsg_i•edi-r i e~l;~l{.é<H OrJ-erh,. ·pel-a primeh
rjal Vl:'Z _pttgatá' 2~- o~o réis dé é.cJnáer·lioaÇão, - pefél · s~g rrfldt, o dolrh}, é pl!1
U lt>réeir• .o nle:smo, pngvs da caqêa -óu'tl·~ es~ar<Í ~ 1 dins, cuja' pena · p-e~ '
(!IIIIÍaÍfa Será a!ppfi<~t(l11 1 metnue pata f{Ueltl ()::accU~_!If; e rl'fio ftave'!1UO
Acéii~:~I~INr par à ' a Fazf>r'l'dH dil C.itf:~cfé,-. e a out·na _Ji~eUH:Jie par'i\ os 'Q•ffi .Ã
ê1atYs~ flll fizerén1 ' á's dilig-enctá~ ~ (') ttuisnrÓ ~~fiado ; reCOil'llllerrd:í tni'Ú· j~
:ws A IJilol ncé~ 11l11S Execu~·ões d'a- ·Li_il'tjYeia-_._ a' 'execi.Jçiio desta . ne-nl (:)ri.
de,ru. (•ouío i~·-tJ~l.oérde' :t Guarda HeaF- da ·Poli~ia, que fogo qlre désb:iJo
lira·. Tra'rtslgrt'SSllrl!s; ' IOI_llatltló dé~le;s le:n\l~tiiÍlF,a ~,. o ~p~~tlici:ria· ~á
A ~~-~{~7
t':we th\ Ltnr(n ·za· do llarrro, tJara ·us f,-z~r - çof!detnna-r:· {)urro- sii~• '·Orcfe~
Yl'rlti- me-s111c> ~euado, que n:( hor'a des~iiraJ:í ri-sé fanç<rrenf , :~s-'Agt><.'~~;
Lix(•s, e lmuiiiJHlici:~s das Ji11Jellas p<rra as Ruàs, s'e ' riào ··ê xectrli?es·tã
liC(;fiu, st->111 que pri111eiro sedê signal della,, Oilfórmado_coslume por Ires
\'t•:tes, .daudn-se' alg-um ~paçQ de -hrima a outm, - e ·nc,íb· a C:'Xecutando e~s
sim N,l'es S~rào· c'li!IIIIJil):ld;is 'àS p~tll:ts -já me-ncie.I'Hidas, aJém de pagaiem
o prPjuizo áquelhls .frts-s!4lia'S' a 6(qean ·•o'- ea-u;sarénl'. ,E --·r>ara que chegue 4
noticia de lodos, e nào possão nllegar ig-norancia se affixe o presente em
toda esta Cidade, e seus Suburbios. Lisboa 27 de Maio de 1803. (I)

·u

isto e;, 'de

:•o'

-Marco Antonio de Azevedo· Co-uünh-o- d"t!~ Montaury.
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~ elli a·- .Jv·s~ de Meneze s ~ D a:1\a J n P rinceza, Minha.~ S·-t~r~~ -lo_da~ .:Wuit:O
A m ad a é Prezada l\1 ulb e r, .e s ~uecida intein11nen !e Ja Hc,nra, e Qecencia do ·Paço, _cte si nH;;st~a; e cl ilq ueJj-es de qu c n) vem, e precipilártl no
c r im~ torp e, cc· é\tlj'ec t·{'i· de fu ~it· com hum Medico; ·_óffenàendo a ~·sim o
r espe ito, e D e có ro do mesmo l\iço,. !3 injuri.nuo·~a f<:amilia, e Casa em
que nasceo, com tant a infi11u ia propria, c o mo eseandalo gen.l: E sendv
indispe nsavel não só ze lar o Respeito de v iuo á Casa Real, e a honestida de, e louvav e l p l'o c edim e r'it~ da. família' della, especialmente <.!aquellas Criad as, que pe la sua qualidade, .. ..é representação devem servir de
e x emplo -na pure za dos costumes, e gr·avidade dt::, todas as suas acções;
mas Lambem ·conse rvar· iHésa· a !nemoria, e 110breza d~s F.amilias illus-tres, que não póde ser repres-en~ad-a por possoas indignas; as qu,aes 1en·vi'lecendo por fa-ctos torpes, abjectos, é escandalosos ·a d-istincção, com
.q ue nascêrão, se c..i esherdão por elles da ,gTande rep-resf!nlaçã o dqs s.e us
·1baiores, e das pre rogativ.as, _e privilegi 9s, gu~ os mesmos lhes itansmiltírão por VÍrludes assignalaJas, fe_ji,Ç!S her~Íco.,;, e. SaCFÍficÍ o ~ gJoJ'ip~OS: Sou. Servido !Ylandar, que á dita Dona Eugenia seja riscada do T,itu'lo de Dama, pl'ivad:.t de tod as as Mercés,' e Honras, e exclu1da da
·successão dos Be ns da Coroa, e Orde ns a que te nha, ou Pl?ssa ter algum Direito: E outro sim_ Ordeno, que seja d egradad a da Família,
·Casa, em que nasceo-, e de que ficad. estranha per s-i, ~- seus descen-dentes, se os tiver, para todos os ac ios de Feito, e Je Direito, sem
·~oder succeder em heranças ab intestato, nem em ~inculos e prazos familiares, _ como se •hou vesse nascido da ínfima ple be, extinctos todos ~~
direitos do sangue .
.
..
/
' .
,
-.
Pelo que: Mando á Meza do D esrmbtli'go qo Paço, que sen<~o 
c- lhe ·apresentado este Alvad, depots de pas sar pela Chancell.Qria, o fa: ça cumpt·ir; e ex_ecu'tar com ~~s Ordens necess<\r.ias, sem embargo d~
' nuaesquer Leis, ln~tituições, Investiduras, e üía,is Dispos ições e1·q con, trario, que todas H ei por derogadas para este effeito sómenle, como s~
Ldellas fizes sé especial meJ?çiio, não obstante a Ordenação, que (}ispõe
~ c·o-nlrario, po_is assim he M inha Vontade, e o Determino detinitivamen,- te de Mel! Motu Proprio, Certa Sciencia , Pod e r 1)1eno, e Suprerno1,
' para que_ mais nã o possa_ vir em d~vida em Juiz.o, ou f~r~ delle·. E o
· mesmo observará o Meu Mordomo Mór, pela parte que lhe toca. ba~g
no l)alacio .de Queluz em 2 de Junho de 1803. :.-Com a Assignaturado
· Principe Regente e a do Ministro.

e
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,.-fendo sido constante objecto dos ineus ·raterhaes desejos, e tias Minhas Reaes Disposições manter _invariavelmente as Helações de l>az,
que felizmenJe ~ubsi s t.em entre Mim .e .as. P.otenci.as 1\1.intws.. A) liadas e
Amigas ~"e convin~o nas presentes cirojJm;s.ta.nÇ.i<.\S Qa Ep ropa estabPi eCer
os pdncipios que devem r ~ gular o inviolavel syslema: de Neutralidade,
·que M ê -prõ-j)o"nho"fuz e r observar, qn a nuo succeda, o que D r os não permitta , s uscita r- se a Gu erra en tre·' Potencia-s M i nh·a s A llia~ as í · e A mi l

l.803
g;!ls ·; e ..~é.nqo 'erp vi.~tll q lánfo .irpp'Qrta ao herp <J!l hmnanicladP, -e trf!nq.uj.l_Lídade dos ... lVIr;Çus OQtn~nios · q Vas&(lllcs,, 11emo-ver tbd,as e qll!ae.squ(:li:,
c.of?lestaçÔjjs, 'q qe poúerião res~ltar da f11Ha de conlu~cimento das F\3g l:lli.l_<;Õ~~s lerv~en_les a oqter os fin!l que M ·e ,proponhp: Sou Servid.o.D eo.l<>r;i. r,
que os Corsarios d;-ts Potencias · Belligerp.nlf!S niio sejã0 adrQittiqos nos'
Vórlol) dos Meus Esta.dÇJi> ~ Dominios, Dl,'nn ·as preza~ que .ror alies, 9u·
p_9r Nau.s, Fr9gqtas; ou qqaesque1· nutras E~nbareações de G u-ena s+e fiz~r~m, sem oJ1tra e.xc_!:Jpçfio q4_e ,a dos casos, em que o Direito das géni
tes faz indispensavel ' a hospitalida~e ~ çom ~ condição poré.m ~ue no~
mesmos Pórtos se lhes não consenliní venderem. ou descarr;egarem_3s ditas P~j!'zas,_ se _a ~l!~s as trouxerem nQs l:eferidos ç'asç;s, n.13m áémorilfse tn~lis " teiii.pó .. qüe o ·necessa-ho par!:\ e\•Ít<~r.ém q perig9;. ou ' conseguirem os innocenles soccorros, que lhes forétn n~c..e~;;~~_ri(J~; inslaurpndo assim, e pondo em todo o seu vigor a observan~ia do Decreto de trinta
de Agosi.Ó de mil setecentos e qitenta, pelo qual determinou a mesmà
materia. O Conselho de Guerra Q · tenha assim enf endido, · e o faca exe~
cutar, expedindtl logo as Ordens necessarias aos Governadores, ~ Com:.
~ ~lalldantes das ProviQcias; Fortalezas; e Praças lVJaritimas, nesta mes.:.
ma c{lnformidade;. Palacio de . Quelui em 3 de 'J unh·o de 1:803. ~Com . a
1-rulJríca do P.rin_ci'pe Regente Nosso Senhor.
,, -. : ·" -,· .~ -.-~~- ···
"-
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Tendo S. A. R. t> PiUNCIPE REdENTE Nosso Senhot,
BenigNa, ~~ Ea{eri)al_inente escutado as rogat.ivas dos Pescadores das Vi1·
la~, e Lug_àres do Barreiro, Seíxal, 'Arren1ela, .e Olivaes, sopre cç)Qc~~
!;ler,~he$ a Graça de pod,.erehl pescar c~m as ,redes chamad~s T<lla_r~arr~as;
Fvi o Mesmo SenhÇJr servido, pelo seu Real ·Avjso, qatado de j I s:l_of:orrep~t~, dirigido q.o Senado da qam!lra, ·Ordenar: Q_ue os cji lo~ ~~ t~~,do
r.es das referidas VilJas e Lugares podessem pescar . som as ,trient!IP;ha.das recjes, denominadas Tataranhas, 1ão sómente no ;dto Mq.r~ .. Pilra ~cu
jo : fim, e em be~eficio dÇJs dit,os Pescadores havia por Çlerog,ado.: r.:'Jjá.ragr;afo s'~xlo do Alvará Régio de 3 de Maio de 1802, para . est~ 'e[eil9
só,mente; e qu~ ~sta Régia Gr,~ça fo1lse nub}icad,a por Edilaes :' 9;,. ffle~
Jl)o Senado cumprindo exactame.nte, como .costuma, as Reaes Det-e~ml
paç.õ es, assim o determina, par~ q4e chegtJe á noticia de todo.s. Lisbo:.\
J~ de ..Jpnho de 1803.
..:....l~ilrc.o An~~;mio de Azevedo CoH:tih·q~ de
Mpnlaury.
' "_:

'l) .

Impresso na Typog-rajia Silviart4•.:.·

..

.

.

·:Q · rRINCjPÉ :R~G:j~J\rt]$. Nosso Serihor~ ~ GU)ta. ~e;d~ Pre~en,ç~ rlevei

a r.epn~se:QI;,~ção de V m.c:.~ da :data· de· ooze ,dt>ste mez, Mandá decla'rar a
V m. cc ··que o .Artigo 'oitavo -do Capitulo trez~ çlo rEfgul~mel)t,o d~ ,Infan1
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teri.'l, pelo qual são authorisados os ~omman?antes dos C~rpo~ a darem
baixa aos Sargentos etc. qnando nss1111 o pedir o bem do ServH,o, comprehenJe na Brigada Heal da Marinha toJos aquelles combatentes, cuja. nou~eação l~epende unicamente da approvação do Jnspector da mesma Bngada, v1sto ser hum corpo l\1llllar, como todos os outros do Exercito, cujo Regulamento lhe deve lambem servir 'd e norma, e de Lei
em tudo aquillo que nilo estiver prov.iJenciado por outra que o· der·ogue.
-Deos guarde a Vm.ce Paço em 14 deJunho de 1803.- Vi~condeda Anadia.- :::lenhor Rodrigo Pinto Guedes.

Secretaria da Inspecçáo f]a Brigada Real da Marinha.
Masso 3. 0 N. 0 76.
'

,.

v~.;.....

·--*t.O'>·--·

Dioqo lgnacio de PinaManique, do Conselho do PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor, F1'dalgo Cavalleiro da Sua Real Casa, ChMzcelle,r
Mói' do Reino, Desembargador do Paço, Intendente Geral da Polilia
dq, Co.rte e Reino_, Commendador da Commenda de Nossa Se~1.hora da
Orada da Ordem de Christo, Alcaide Múr da Cidade de Fortalegre ,
Senhor Donatm·io, e do Solar da Villa .de Manigue do Intendente, Padroúro da I,qrefa .Matri-x de S. Pedro, da mesma J7illa, e das Collegiadas da dda ~qreJa, e da do Espírito Santo de Castello de V1:de,
com apresentação do Priorado, e Beneficios deltas, cfc. cfc. cfc.

F aço saber, que constando ao PRIN:CIPE 'REGENTE Nosso Senhor

que ha huns tempos a esta parte, se tem clan,les_tinau1enle inlruduudo
nesta Corte, e nas Províncias do Reinq alguns papeis ÍmJ'Íos, e sediciosos, assim impressos, como m:-~nuscriptos, e.ptre os qunes he hu111, que
tem por titulo- Er}istola ao Muito Heverendo Senhor Frei .José Jo Carmellu, e he assignado por Ignacio de Sequeira. Massueilus. - He o 1\1E'S··
mo Augusto Senhor Servido Ordenar a toda a Pt>ssoa Secular, ou l 1.ccl~siasllca, de qualquer qualidade, ~ condiç'à o ' que' se] à. que tivt>r nlguns dos sobreuitos papeis ·impios, e sed1ciusos, que -os. enlrPg11e·, no
termo peremptor'io de Ires dias, ao ·Mi ~ist.ro do seu respectivo B.,irro,
assistindo a mesn'Ía Pess0a nesta Corte; é nas Prllvinéias' do Reino; 1ao
Corregedor da sua competente Comarca, ou :w ~agls,trado de V;:lmhran'ca .do seu Domicilio no termo pre~xo de quarenla dins: E outrosim
.fi1ço jg-ualmente sabf'r, .que he o Jito Augusto Senhor Lambem Servido
declarar a todas as refe1·idas Pessoas, que Elle Manda proceder a honn.
exacta Devassa, t:-~nto nesta Corte, como no Heino, para por meio del1
la \'Ir no conhecimento daquellas, que não cumprírào com a sua Beal
Ordem aqui annunciada, para neste pão esperado _caso os fazer enviar
para os Presídios d' Angola, e Rio de Sena, nos quaes devem servir o
sobredito Augusto Senhor por toda a vida. E para que esta Real Oetermina~fío. chegue á noticia de t.odos, ~1apdei afixar o presente 'nos lu~a
res pubiJCos desta Corte e He111o. Lisboa 16 de Junho de 1803.- D1o·
Jgnacio. de Pina Manique.
. .
.

go
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Jndo julgacl~ pc?r mais converiie~te ~o Mem Re~l Serviço, que· t}S Bat;l'rias de Artilheria , Ligeira ,a .C a valio, que· se aÇh·ão creadas, oú houverem de ' se C'i'eat·, se ur~àa ·aos Cótpos de ' Arlilheria, assim. pela ánídogia do _!:le'rv iço, s~~do · a ~nesnla ArJ~a, , como porque a !li · pbdem melhor ·
_ a 'prcJvÉ:lllar·se ·da 1nst·ruc_çao necessarla a,quelle. 9~~po; ~onfor~a,~do-l\:1!!
cum a parecer dos omclaes Gener~es, que Manoel OUVIr ·sobTe esla_Dlsposíc(fío relativa ( á orgao~zação .~~ M-eu Exercito: So~v Servi~o Alle r~r
I

••

I

nesta parte o . Plano da Compos1çao, e Estado .da Leg1ao de fropas LIgeiras, que Man~lei. crear pelo. IJ~ creto de se.té de A gos t<~ de. mil selecentos riovenla e se1s; e Ordeno -que a ·B:1tana de Artdherra L1ge1ra1 annexa ·á mesma Legíào, com as Peças, Cavallos, ou Muares, Arre-ios,
e mai.s _per:lences seja ínc()rpora._da ao Regitpento d~ Artilheri~ da Cor-.
te. 0 'Coryselho de Gyerrà o te_n~Ja ass-im''enlel)clido ; e partícipe ao General de A rl'i lheria encarr~gado do Góverrio iln's Arrn~s (la Corte, e Província da Eslrémadura, para qqe assi·m o ·execu'le. Palacio de Queluz
e~1 23 de J unh'o Ue 1803. =Com· a Rubríca do Principe R~gente. .
.
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Tendo-se pon'J·erado po' Senhdo da P'-\marà', qu·e h uma g·rahde parte
dos lVJoraJor~s 'desta Cidade so~'ri ã, .'bás lrinle 'i~cc;Hnmodo pelâ obrigaçãe,
• !
•
f\.
'd
I' •
t I.) ' J_t
y'" )
1mmun)d1c1as
•
d·as J~'
se llllr.uz
Bg· oas, . LIXos, ..e
in11e
•
• ~ e se ;fnçai·em,ras
l"
~)
.
~
JJellns 11a'r a as ruas, ~errtto doj· Lehn_o de huma hora, .ass,ignalada no E d1tal de 27 Ju mez pro'ximo passiH io~ pôis' .era quási impo~siv~l terem
• l
.
.
d IU)
''t Ite
~ ~' d.
h d
'r . . ' l' d
telllpo
a 'Cf.lllllnO
Ji Y.lll,an
~~ Jaze.r o< 1 ~ 0 esnest.e llle~mo, pn'.lixo
pc~ju; _'e por.cjue JJe justo, . 'gue o" }'~v o 'tÚ1o 's~jal i f:l~o'mmod-a~Ít;>, log~ nue
·~
I .,. J 'd
. '
,), ~- ' )
. I
d'o seu JllcO,IIIUIOdo se nao
f1ra u LJ J. a e e m e·era, nem em part1cu ar,
~
r!n _1 ,
·. , . ,
•y , .
•,
. J db ~,..lfi ··:t,id'i"
1 l
",
O
p(Jc enuo~se Ulllr Jl Lei, como o cO,!llOlOll?' os lVH~ . a ,'ü.res, ,por tanto:
.fl.
d ~ na o. Se?<1llo~' ~Vl_t;~ ô dy~'jH~jo da~ .' ~.gê.>h'ê, , ~Lj,xo~, , e Ir,n, n~unuic"ias s~ja
·'d as ·J o horas da . , noít~, a 't é ás 5 da wanh ::l, fican·uo ' ass im l d e.cl'arado o
r~fel: ido EJitÍ:d ' d~ -27: do .dito m'é~t, 1-e ~n n o. nes' (~ p.a rte sóm,~nt e', co;1~e~;
vando-se Ludo ó mais J1ell~ ' d~cl úAçlo ~.m sua força, e ·vig(úr_. E pára . que
chegue .á nút;icia de lOllos, e assim -s eja execula~ o ..se mandarão affixar ·
Editaes por toda a .CiJ due, r~ mel!enâo ..:s'e
Rer.larLic;ões corupetentes.
l..isboa .' 27 de·Junho de I8o.a·: - ·Marco Antonio de Azevedo Coutinho
1 '
de 1\1olaury.
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lmpresso na_Typograjia Silviana ..
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·Sua· A.lreza. n;eal o FRlNCl~E REPENT'E Noss~ ~enhor, por etreit~IJ
da1 sua 1ncom1l~ ravel Justi Ça, Foi Servido .tfrdenar; pelo Real Aviso ue

. ,..

I

..

l .~ .Q~
11 do pre~ente mt~z e anno, dirig·ido ao Senado da Camara: Que a Graça ·concedida, por Aviso de 11 deJi:lh.ho prbximo passndp, aos Pescadores da Vil la, e Luga res do B.arreüo, .Sen.:al, A rrentel<>, e Ü]Jvaes, . de
p.t:rd ~ rem usar das H~d c s chamadas _.T~rtaranbas sót~enle no Alto _ lV~ar,
sem elJlbargo ~o . t\rtlgo VI. dó 'Alvará de 3 de Mmo'do annú p.n?XI.n;J.~
p assado) 11tH~ Houve por derogadb; p.a ra es~e effeJto sómenle" · se devia
~ntender conc.e llida . aos ;r>escado.res ~e to.do esle ~ ejno,f .Determipapd<jl
que ,o rp13~1110 Senai:lp o tlil1Jll 1nll:.iass~ fa~t-:r púolico por f~dilaes .: . e .par~ .qu<f
çheglue él JWL:i1cia de todos ~ Benigna, e Pate.rné)] Çlém.encia do.- Mes,ml>
S~ nhor a:5si~ se exec1,1L1;1. l;..i~bofl .l!3 _.d€ Julho de .J80!3.-F~apcil:ico d~
- l\.~ead<ilPÇa, Arra~..s . e Mel)o. 1
<li
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I j f;·.: 1

••u;'1

~: .fl_lu~,tris,sí~Q e E~c6.')l.~~~i9~:i rpq .$.ep.h-og

. , ;:;=;c=

Se-.odo pre!>~_nj~ 'ao J?.'g INÇ.IJ

· I) E R~Q'ENTE NP~~!:.\ $,tj)\11hP:r,«<Jue os, l.rnpr-essor{3s,

que ;wtuaJmttn.le , s.ão
propri-etarios de Typo~raijas, )l)e,ntjrào prejui~o pel~ faltA d.e ~_cpnc.urre_n,..
ci.a ~?s .. r~r~i~ ~P} P.Jn:€1s, .,. c.uj. j,r,lpr~ssãp d.'icou pl'ivativll )Qa ,Oiliç.ín.a Re..gJa pelo Decreto tle T9 ·de A br1l do pr-eserll~ anno. :., H~ ~·:~:w.Jesmo Senhor
Ser v i~~ ·cooceder-:\he~, )i~Cen,ça, . p~ra ·que possão co~ün .~úi,r lil~ J m pressão
dos sobreditos papeis, excepluados! I. Regi·stos para uso de todas as
Contadorias nas diversas Repar..tições,- tanto Civís, como M i'Jitares, ou
EcclesiasLicas: 11. Map.pas; ou _"I!:istas para uso çl.e todas as 'Repartições
.:_--.i sobregitas: . 11!-.. Passaportes: IV. Editaes, que pertencerel_Il à pública
" .A.dministração, e ReaLSet·\lic;o:· Esta Graçl-l será I:est.ricta, e pe:>soal vi,, ~ ta,!i·c,ia. para ·os actuaes proprietarios, e em quanto . .Conse_rvat·em as suâs
_'::' J'mpl'eSsÕes, Sem· que Se possa e~·tender a 'ou'tros herdeiros, OU propFÍe(a,''-- r!~s? .?uEaos , ~q u~. f~.an~., .o J~tu.ro _l~_v'~i~~are~ }!guri? aS ,Imnre.n~as. .f\íca~~
l1vre as ·. ra;rles o lmp_rlmlrf1m fna Reg111 . pmcwa, aonde no mesrno d1~
em que os papeis fdrem apres.e.ntados 1 ao Di'rêctor Geral, ou a quem por
elle se-t·vir, será post~ a dis'Lrfbui"Ção ~o Corrector, np s~guin:te di<t ·será
r~v2s~ol e .no le1:c~ir~) '(~enqo app~ovadoJ '. se m-an.d ap1. me tte~
c?'npo.siç-a-o por Ordem (la ·J ,unl'a, havendo-a nesse día, ou ~·o Du:ector Geral
r em outro ·qua·Jquer p~ra m,a_ior expediç..ão do·s papeis, e bom d~spaého das
. Partes;, O oue Vossa E~q{llenc'i? far'á présenle na tvl~za do Deseli1bar• •
, • •r
, • ·', <•
n e os guarue
:1 a ..v>r qss& E· xce· 'I
goJ do 11 aço lparalo,_assun
se
taz·er
e-xec ·-lar. ':v·
lE;lncia .. Paço de t!ue1uil em T8 d"e Julho 'de ,1 80.3 . - Voh1 Rodri~o .de
r Sousa ·Coutinhô. - Senhor Luiz dé vlasconcellós e Sáusa.
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1legz'st. a foZ<8 3 do JLi~.. â~ )!leg~sto dps De~. AvisÔs, ·
e" 'Ordens da Cmitadiirta dà J.mpiehão f(fgia,· e lm- 1 ,
71
)··
>' ·.pc:r-esso :·lJ<,;a··mesma BeqitJ.
Oflicína.
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:gx-~bli~ntiss"in1o

, IHustrissimo ·, e·
· Senhor:·.:-- O ·PRINCTPE . R EG.'ii:NT E
"Nosso ~enho.r He -Sj:3rvjQ.o rj'l"lHl'ticÍ·l" ;á -sl~;pp l ica -~unta -de Antpni.'o Xavie.r ,cJo
V~lle perm~Uindo-'lhe e,s,lampar as Leü.'.as, e Conhecímen.tÇ>s par;,l 'a' ,RE},á"l
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'fal> f-ica· do · S,eHS ~ sem e:nb.a-rgo: d.it~ dis(lo'sto no Decreet> Je 19·; dé .J~: b1·íl
d~sle anno, e A visq da d;ltil ,cle J1 ,je :.• 0 que -Vossa ExceJlencia' fA rá 'pn~
senl.e na lVIcz:l do Oe :; embar~o du Paço para assim se ·fa:ter ~xecut:ar .
Deos:-~·u~hle a Voss~ ~ E~ç~ llehcÜ1 : Paço de .Quéh.ii erh 18 de Julho de
J 803 .;-.::.. . ,. Dom SCldrigp cle' So.wsa;. Cout ínho. -- Sên.h or· Luiz de V asconcel-

los' e $9us11· ~-. ·_
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RegisL a fol. 84 do

Liv.

dos Registps 4os ·bec.;

e ..(Jr,deniâà 'Contadrú·ia

Avisos,

d&, lrnp1·essáo

Refia'í e 51rnjptesso na m.esma Regia Officüw .
'

'

~Ja~ ':!l1_P •..
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üÚ:~ !':t ufC..~i
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,I):~~~ - JQAà . F~rf~ 'riÀÇi DE -Dttos Rrin'rlipb i{egcnie de~o;'tti~

·.g:al :e dos .Alg,at·ves d'~que,m ~ ~;,ale~n Mar; ,_en~ Afríca . d:e Guiné, etc:
' F:aço. saber, que :Ca,i:i tano José~ qo s , Sanlós e. filais Soci(à ," Erebtores d a
Ji'abrica
:Louça de_í1ó tle Jpedra, .est abeleci b.l a .tw siliô do Cavaquính~J;
M ·e represerHár.ã o p'o r suá peliçãÇ>, • qlie tendo soffrído _gt:av.es pt·i=jui zes
·no seu estabel~ ~ itiJ,ehto, ••e. mui ,l as e àv.ulladas despezas em differerites
' experíenci;ts; e instr,IJO(~@es . de M~stres·; e . Officiaes para chegarem..ii stià
" l\;!~JÇl;l . aO ' p!iJlJtO de_ perf~içãiJ~ em 1 (j.U~! ~e acba á de ldglâl.erra, por i'lTeJ(:}
'' dé l'rlpvas desco·~erta'S ;de ;v idro.1preto, vernizes e otlLras coin,posiçõe~ '' de

/

de

barru, ~lll que a-<;_,ualm'enté labdrào, Se cqnsideravão nos termos de ~ Êlll

' ]hes coricec:Jer a ' GrJ}ça da prorogaç~o do Privilegio exclusivo, concedíi!f9
' p~lo A.l yará d~ dez ' tl~ Fevereirq
inil setéc~nlos n.o venta e qoatro,',"'a
· q~al _Me pedifio~.cem a i;Ieclaração de que. nàs Pro·v ~ oc-ias da J:lei11·a· e~11í·,
nho fosse prohibido: a toda a Fpbricâ da faiança usar iHlS • súas rrl an'ufa.ctutas . dos vernizes e' pii1turas . de arràiadb de varias cores, . oG im1.tar · thiJ ,:- gidan1ente a louça de pó d~ pedra da sua Fabrica, delDai:x.o das' pé'ná s
·qpe Eu Fosse ,S~rv ido· estabelecer; · pelo preju.iz0 ·que, resultà-v.a : aos Sup~
J>lí.cantes ~ ao Públiq) . . E .attendendo ao referido;. e ao .rnais que ni e" foi
presente em Cot;~swlla fila Minha R,ea l Junta clo Comrnerc io, , .Agríc~lt1i;
Fabricas ~ Na ,v egaÇão d~sles Rei nos, e seus ,Dominios, Co'lr( c'uJ.a
· p<,lrecer Fui Servido Confqrma:r-m.e : .H ei por. bem · de prorog ar, j'>d t'l'l'J ~i ['s
d ~ z annos, aü's ,hJesmos Gaett:~no José . dos Santos., e mais _Socios
Pr.fvi.legio exClusivo, de que gGia a sua F ábri ca de Louça âe 'pó rle ped r-a:,
na me~lila fôrm-a- q4e 8e .iacl~ a .e·s tabelecid Gl, é elles o requerem :. · P_t!io
· <1'\le: Marido a todag ~Ú? - .l usti qa,s ~ mais pesseas à ·quem o . conhecim~il(o
· desla perlenc<:! r, q·ue cu'mprf\ó·, ·;ç ~· u a r tl elfl es,ta .P ro visi'l" o c·orí10 .nella ·s'e
C<jlnté!'ll·· Pagárão. de Novos Dir.ei~·os oit6 mil s.e iseentos e .quaren.(a réí ~ ,
que se carrégárão. ao Th~sou rtú ro deaes a folhas ·cenlo cincoenta -v e rS'o
d0 ,Jivro vigesimo 9ita-vo da stJa receita; c'o mo . constou de hum ~ c,p nh ~ 
cimento em fôrma ,• re!!' lS t~ d O :f ·f< dnas dl l'Zf' f11 <1S vint e f> lr r S verSO \ Jo 171
. · -~?, ró sexagesimc:r ·.-s ~~ itflO . do reg·,istd< g ernl dd les. O PrinciJil,e · H ege:n t. e
' N osso Se p har' o' ·M ànd (-rü po:r~ ~u a {!ll med i n t a H PsoltJ çfi o pe los JVJ i.o:i~·
'tf OS . abaixo assigoad;o s ~ ' rDepu ~~d.os do so hred i I o Tri boilal.' >1 1,1'<-l. ri ~~ Ísé ô .
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~9u s a ..~'- i o to · e· JVL.tSfltldl r{S' ·a. 'fc.~;z: .-~HI ~Li~ b o ill - a 20 ·de

de

J ulhe "d<e : Iiio-3:

I

JSOB
~D~sta e selins' ®I e quarenta r.ói~.--. F.m111-ei.sEo Soar..es .de -Ar'aujo

·~ ·!!;~ ~.cr;e ,v@,r .e

a.ssig. rwu . ...,... Ja<wm() l Kalt~n.

Silva

L

...
Beyist. nd Secreta~ia d~ Regfst~ Geral ~c_t'6 !rlerc~,
e na IChan:ce,tlarl/ia Mor-r.Ua 'Corte, .e. J.~emo. -no -ftv. .
de O.fjicios e ll!Jercês afol. ::l62, ~ · lmpress.o f;l;a .Oj'- :
·
·
j:cina de Simão 1'haddeo l!'crrezr~
\;_

J

I

ó -

Eu O PRINCIPE n 'GENTE Faço saber

aos que este Alvará com
força de Lei virem: Que lenJo Ordenado, e estabelecido por o.utro Je
nove ·de J.<'(•vereiro do presente nnno a crea~úo de llullla Aeadenna Heal
na CH.Iade do Porto, fJliC coruprehemla hum systema Je DlltJlrinas lVJathemt.~licas, e Naveg·ação, huma Aula de Golllruereio, ()Utra de Desenho, e duas das Jin"uas Inglt-za, e Frant:t•za: :Sou Servido addicruuarlhe h uma outra A ui~ para as lições de hum Curso de Filusutia Hàcrt~
flal e 'Mural,' assim cpruo oiltr-il tle ' Agric~;ltu~•~, 4JUtl -deved l!t:11' freliUt!rt>o'
iada, I)IIHndo as circtg,msl ~tne'ias o · ,~ er•tJitútr-eUJ, ' Se'fu tJle;pen!il~,rwta Ja
fl.llva Ordem·· M.ifl.lw, ns q vtes Üeter:ilir!o ' q·ile .fa(;àH par-te • uu Corpu tlc~
nr(~llltl A~:ulemin Heal. ·E lt>n.do o.utroslll'l col:tHtll; l11 ~do 1f.Í J~rnt" tla AJ
:Jnini :tn~çiio td<1 Po.mpanhia Geral €la Agr'ie-•1hura das \-j,~haij do Alto
DuuJ·o ·" i1~srec<-;àu da Fefe~ida Ac<~ue•·uia •Heal; He1Í •' p<~r ~dR, ·e Me
Jl'N.tz, q.ue os Esl:~tpt~, .f1ll!le .corp. ~ste baixll'u 'a$8-iguáJos p.,Jo V~seo11tle
tb~ ~als!fu;u1o~ Jo Meu (~un.SéJ1,)() d'Es;P:H4~;,; Mit~is-Ho e · ~eel'~ll\rro

(!C :Es1

...adq dos !Ntt.goP-ios (llo ·H·ei<Elo, si>r..vãt<>• de normi1, -e Heg11~amento rara à
>f~:t·bPI~·ciuwntu, r~gim€-111, •€>relem, .e ftmções t~la ' drta. A ei1J;rui11 H~al
1
tm tudo quanto rl•f. (~-llfjS hé dete.trtHf.JIHlo, e esq·aH\tle'C-1'<10: E ~NHI:u em
•oJtsidl~rattào 0 •tu e 11 J tHI t ;t d:a AJ H li nis~' raçiiH tia Ct~Ht111Hth ia Gt-.r;d da
,Agricu~tur:'i• d••s ViH~Hts d~ Al4o •D.uurp Me· n·jH'ei!Nlto~·· na ('o·I!SIJ-Ita, «J~à
Jh~ _ suhu: a M ·nha l'i ~> al P:,ttSt"·•J<Çn, t!H\· f)UH 1\'Je ~UJlfd\.eava huu•t>s~c 1\u
,P1•~· •wm lliHiuir. IH> E~ t-.~wllwimt.>nfo IA•:-~s Aull'!s na Ci~lade uo Pvrft-~ (ao .
flUe. Fui Ser.vrdo dt"fl:l•·~ v pl'~~o. ~'Ohre41itJ( Al:.vará de nov·e de Fe"ereiro) (jU-é
Jt,uti~ d"s pl·incÍJMt'S o!>jed1w!\ <.la cr~,~H(~io • dt'sle. 'E statldecÍIIli:'Til'o, t"'Fa tjUC
0 •·autuai Qollegio elos lVh· ~•·i n .>s·Üd'àus ni'io ti n·l~·a liJ um ~'at• ri nw·r•ai o sttf•I1cit~H·
1 1'
(~~ pnm suppru:
. ;as d es·pe~a-s, fJIU~ sno
' ne0e~sarMs
. fn•r'a· o ari!'IH'!·nlo,
e et Itt•
~11Çtlo. clnl!l l~lesnios Orl~l(i)S: Su~l tilulru~i i•m St>rvido OrdeÓ·: .r, <'JUe a•s lt,_jmJ
tlt~ Euiqc\o. c1ue ,.,r:rndei aons•lpiÍr pa.ra o Eslnbt.'leclluentb !:la~ Jli1as Au~as, s,~ puss:l'o 31'11endar,, e (~ue o se-u prt•ducto constiLrHIIcln l ·uma pane
~lu Patriuwoio do •tleSil \C!> Cul!(lgio, se :•dmin·isl re. como tut:las as outl'as
i\1li!pd:1~ UtjJit:•, d~baixo Ua Í-nspecçào Uo ~eiH.t•d>e da {;1q11ara (~ta tJiila cid{~ ...
~lti, u ·q_u:•L h:tr:í tudo o ouiJatJo em que- os• lll~tliOS OrfHt~!! fre(1'Nenlem os
~..,ft:-r.idt~s Estudos, SQm se dtestrahin!m cem a,ssititencia dos enterrus, e
lU,uitu., JaH?nos. :1 peuil' es1uolas, viste fJUe- pela rtlf'Ctlida mms·i:g·nac:1u ces"'
'"-' ~ · neaessiund~t, ~ e ir•H·IÍ,!.!Pnci~l em qu 1e vivi:)IQ.
, ·
•
J '
•
I
I )e Io . que~ .ManU'Ov · <r Me~a t10 I Des~mlmr.go dA P:H~(.),.
~restdentr~
~'O 1\lleu RIE'al Erurio; Bl•g<' Jur d•a Casa da ~uppli'vae;10 · Consd&t>s da
ltli~1ha Heal, r~~~_ndn, du Ulrranwr': e du Almintntauo';.' Ji~nt:~ 1Ja li}irt>(}..,
hH ta Geral· dos E;:. I udos, e Escola>S de Jr-ei'no, c; o, ernador c],, lh·laçào e:
e ·a sn do Purt o, , .QU (j uem seu J,wga t: ser'V>ir>; e,; a to. rios· tiS ma·is Tri.bunnes,
~~.~m b.')rg.auores > Com~g~dores , Provedo1·es·, J uiz.es, . J usti'ías j e ruai~
I
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a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o ' c um ..
prão, e guardem,, 1e._ f<:ção~ c~wprir; e guardar cnp1-o n,elle se eonté-m, sem
oúvidá, ou embaJgo, al_gutn, não obstan~es quaesquer ,Leis, Disposições,
r~t ,.pr~~.IJS e,ff) Ç.@Nf.~·~.l'\?t':(~4t ; tQ8a~l H!:iH!Qf, P~lrogacl~s gaç~) esle eff~ito
sóq1en,~e; ficaod ·qJI~ ~ / e!l! ' s~4 v1gor. fi. v,alerá co1no :Ç-art~ passà.da p,ela.
Ch.apse,!l'ar\~, Rqsl<>t g:ue _p9r Etlfa não passe, ~ o s.e,u etfeito haj~ ·- ~e du,..
Té\~'1 - ~~1~ls , _~~ ;)~.vrn:? . ~Lr) !lHo~ q._n~o,s 1 s~~~ fHfl?.arg:o, d1as QrdenÂçoes 1• gqe
o qoi'J lrqr;w · d~~~r~lr:t'+~· P.ada_ n_o 1faL';ípl,q ,dy Q~4!i{uz.·' e(n 2.9 ?~ J u.lho de
1803 . .. Com a ~~~1s1-gnalu~a çlo ~tfr!J?CJQt?.- Jlegen,te, e a do M_Jnist•·o. ·
Pessoas~
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B,eg(. St· ~ 110 . $Gcr~tifqÇf â~ ~ ;IJ;~t., -dos~· l'fegoc. ·do ReZ't(!·Q n~
. d Liv. 9.7, drsr. ~a.'ftps, A.lvftr_ás;, · ~Pateu~es a fol. 188.
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Estatutos dá ' .Acad'e.iní"á ' IJ.~a,l dq; ,J}fá1'Í'YJ-I~.Q-, ·.e f;ómmeTc~o dá
Cidade do PoTto. ·
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I. ,A Academia R_ea'l>da Maririhtt; e·Coinil1ercio dá Cidade d0 Po•·t.ij.
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se compot~ cj~ . tr-.es ·p!tntes d::' .f~s::~ld.acl~ d~e 1\'J~}h~n,l,(:}~i{:a, h).lm 1de f'ilos,ofi{l·, RaeJ<;>rial: e~ ~ora_l', 99;1 1~ f>,rqf«:js~~~~ . g.f\~ d!t;JgU<\.,8- frqOC!fZ!ls, e Jn..:.

g{eza,- hum '·qe, Q~$.e'lp~3· Q~,~ J 9:'1 Opmme.rcJO,, e de, il?<t}ll'(i)S tan(pe resne-'
ctjvos ~ubstituto~; fiqand,o\ llJ!1 ·fipdi~<;>, ~ SJ,l,bor4in.a.qo h~m .Mestre de
Aparell;io, e M;:ü)oJ)~t Naval. ... • {'
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I L ·" Serão redtfzidas, e distriiJindas as rnaterias; que·se' hãei de diçtaj'
n<j. Aca~erpi:h , frfflAr.es . &;pjD<;>s, , , }r ~neHes COJ!fiadas a. tre~ L~qtes _que as
.ltrf1içrwnl. ~JN?t! 1 .P.f~Í9-!1Jf~ a,nno1 ,JC~.Á'W}b <J-0, fE1~p~cpv,p~ !tent~ ._Eln~iQ{lr ,ATith~H~iç~: ;< · Qeq9l~!Jli,á~ ·~ri.g~~Rn.il1~ri~ , PJa~a~ l ~~_9 r tjso . pt,át.l.cp, :~ ,P~ ~ P;riia- ·
Clplbs Ely 1ID1f1JA{ll't1S I P~ A)g'1~~Jl.J a,tp .ás , Equaço.e~ d9 íjieg\lp1do g;rao l.nclu1\Í~fl,m~nte; pre,c~d~p<,h~ l ê~ JiQ§,~~;·;.p~opJl.as des.t a Ca(L~.ité\ .~m --~ ' aber.turfl
c}.q~ ·an;np~ lec'h~:vçpr ..ht mf\:~fnlr9#4f;ç}~-Q s. ll;PS~aqciad.~ ,do , f.l~.ln.~.o, d,a Sci.en<1i,a , ,rpostrqpdq ps , 9bJ~c~p~ , qel.l!<J' ~ , ~ ,a~ divisões qU13 · i'~spM~~reJ~ ~cada
h4n;I? .,1as 49J~s1::,.tl . ·t, · ' , .r·' •T-, ,, •'~-:..
.
r .
.
:H~~ ';'. ,Pter,'t'eflf1.,e.f~ apí>h~~·: ~t ,;~<?· ~;gupçlo 1flnpo pyps,egulr ~~ .c'op qn M,àção
de AJgehra, na ' sua -ajYphcaç'ao a Geometria; ~ .. no ep~1Qo 9o..,..C al$ulo
Differy~oial, , ~ - ~~t[egr~I--; -~Rlís~ndo d~;ppis ~,Principio~ Fpn;damentaes
de ~t<!-tlc~,.· U.wapl,Jqa:; .flyi~ro~,lf.tlfa,, J~zdrr~hca,. e Optlç~.i ·•. , .
· IV. O pép;~ ; do,,..tttt:!:aelr9r.·~lnijoJ!·"!~l~ara, a J'.n~·.(l)pün:_J~tpq ~sfefl~a, e
a _Arte da Navega~~p Theçmca, · e ,Pr;aH~~ ~.egUJda das noçof?}3 .d~ M~
.JJC(bra; e d.? _conh~ç~~e~to \ e ·psQ p~l,l}'l~çp --clos Jq!)tr,~m~ntos Astronqmlco~1, e ~arltlfJ10l'l., ... , ;. d ,, ,· l 1. _ ._ , r, ,1,, •• ,
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'no~ reql-tesúos, que ~é v~~ t~r ~~ , Lef~ies, ~ _Substitufqs.
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V. c..Como as.lbas~ mais ~ó)i,<;las d_os Est.abe~e~im13r1t9s Litterario~ ~ão
}
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_S'fl1lp,re os talento&, Scíenci_l,l, e c.~pl,lçir!ade d.os Lent~s ., .a qu~m se· confia q ' ~eg~ncia das Cade! ra!? ; ~ <:lrf~rã:v ~o r , tan lq os, dr-sta 4-~<~_?;em ja t~r , a
mesma; s1pgul;,nidacje d~. Jeques.Jios qu~ «bnqor.rein, ,e hab1J1ta;0 <;>.s da AÇ;ld~nlia Real da JYlarinha d5l Lisbp{l, e o Íil~sino .~e ,ent.en~l,l, e obs.er-Ytr ~ ~~speilo, dos ~ub;'l li'(tito~.,: . . 'l'.." f ,;.... ·.
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Das Condiçóes, eqúe devem, ter os Diséz'pulos para'- sedrn lliatricu:laclos:
.

1

.

'

VI. Todo o que pertender segu i r ds Estu'd os Academicos reqúererâ
a sua admissão *.Junta 1lnspeclora antes do dia vinte dê Setembro, ex ..:
pondn-lhe' em· Petição os 6ns, a que se propõe pela hahi litação dos referidos Estudos~ os priucip ios de ' instrucÇão com que se :Íéha, e os annos
que conta de idade, que nunca dev J r~o ser menos de quatôrze, veriBcados por Certidão do Assentamento ao seu Baptismo; e inf<1rmada a Junta peló Lente do p6meiro anno, q,ue mandará ouvir _sobre o con,leudo destes Requerimentos, precedendo i o exame, e aprovação das quatro primeiras operações de Arithmetica, e a dos outros Preleminares,
que ao diante vão determinados: Ordenará por despacho lançado nomesmo Reguerünenlo, que seja admittidó, ~ se lhe lav,re sua Malrf~ula- com
a data do dia, ern que comparecer nella·. ; ·
·
.,"
•'-'

Fórrna das 'Matrictttlas.

VIT. Q Escrivão que actualmente ehe da Mat~icula, se~vira de Secretario, .vencendo. o . n:est;w <?erdena~o ~ qu~ lhe está estabe,Iecid.o; de:verá abn1· a .MatrJCttla em vmle de Sêtembro, e cerralla em· tnnta do
1
mesmo mez; escreverá no theor delfa os nome.~, Pais; Patria, e estudos que tem os Discípulos, e o destino que levão 'nos da Academia, éxtrahindo copias em fórm!l de Pauta, que contenhão .sómente os nome~
dos Discipufos , · e á ' ins'trucção rcb'm q1:1e se apresentão•, ' para as' trahsmillir aos Lentes das t-res ·;A Idas; · a fim de que possão estes reconh ecer
. os seus Discípulos 7 e fazer tomar djariamente o Ponto da freque,ncia
de lles.
'
·
··'
<
-'
• •
•
,
~
••
VIII. Como porém
.segu'irkío" muitós •'ih'convénié.riles, s'e as Aubs
do Cnrso Mathem-atico não forem d1~sde )lo'go· ifrequel)t-aáas, e constif lioas em t·oda a sua a.ctivi-dade ; e ex-ercício·,' pé)a d:alt~ éle Dis·c ipúlds,
que -nas de..Filosofia, e das lingu'as se esüvessem dispon:dõ pat·a entrarem em estudos n?a-i ores; serão dispfénsados :todos os do. j:fritrJeiro_ t'den 'nio '.de Preparatorió algum, flcan'do-lhes l~vre estudare'ín as· Linguas, durante os j:lnnos do Curso Mathematici):; de maneira, que fidntlo este, anL
t'es de se propo,rem ao ultimo f\-cto, fação- constar aos seus re spectivos
:Leu te~ · por Certidões de exame•, , é i-nt~lli'geiic'ia' / e•cô-nnecí-m e n to qlle
das rnesn]'as adquirirão: •
,,
I
n-1 I
' f'll
•
L
- )
I X . Para ·que .se ol:iserve hum;t Ordem! d,ê ;Eslud!)'s ~ n~.o só inais natural, e conveniente, segundo a sua- grad'uação, mas pará qué no futt\ro possãó os de Mathe matica ser ll]ais por-iderados, e seguidos~ sem flUe
se lhes oppobhão aqüé'lM>s·.re'rdas •dd te111po, e as ·appl'icações nec·e ss&rias a outros vbjectes. Os·' Di~cipnlo:,; que, no segundo 'triennio, e nos
que se seguirem , houverem de ser Matriculados com o de~tino de
habilitarem ~ilotos, ao ~en ç s pelos Estudos do primejro, e do terceiro
~mno Mathematico ·, âeverão,'-docüme~tar os Requer-im'entos para a sua.
a'dmissão com certidões <}o~ exjl_m es feitos .em huma das duas ling-uas vif as, visW, que â ' su â s Aulas já 'se ~whão1 em exefcicio. .
_
_
-' X . Poré m ·os que se pr'opuzerem.la segu)r,. e profunda r o Onrso coh1pleto co m o_u tros- fins !:1' ~u' e hajão de• a'pplicar os gráos de conheciment os, f!Ue nelle se adquir e m, ,deverão 'apresentar no a.cto da sua Màt ·icuia Cerlidão, por onde conste haverem completad-o os Estudos do ·Ctitso FjJosofico, e aprendido sufficient~:mente as linguas Franceza, e fn-

se

se

'

_,
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gleza. Etn quanto n estas o Jmesmo se entenda, e observe com os fJiscipulos, qüe se destinare~n ao Comme~cio, gos quaes deve suppôr-se
indispensavelmente necessario, . é j:HÚ~eito éonfiecÍ.Illento da$ referidas
duas línguas.

Abe1·tura, e Commem.oraÇáo anniversarza dá Academia;

XI. Devendo a Matricula eslú fecha-da rio ultimo de S~lembro, abril'.:'
se-hão as Aulas no primeiro dia lecLivo, deOutubro pelas nove horas da
manhã. Todos os •Lentes, Subsl itutos, -~ · Prófessores; que compõ~ o
Corpo Academico, seguidos dos Discípulos Matriculados, se reunirão na
Aula do terceiro anno Mathematico com dois Deputados da Junta lns
pectora para sol'emnizarem em cdrnmum' a Funda ção , _e Abertura ·d a A'cademia ~ to·r uando o Lente desta Aula a sua respecl iva Cadeira, e 'r écitando d·e lla h uma Or,ação analoga ao ubjeclo tfio digno, como impor.tante. O referido Lente mostrará não só a orig.e in ·das Mat1hematicas;
recordando os successos mais illu slres da sua histor-ia~ o ill:teJ·esse gern1
que resulta dos Estudos destas Sciencias, e o quanto ellas dispõem ; e
.jHuminão os entendimentos que as cult-ivão, ·quanto se torõará tanrbem
mais florescel'lte, e entel'ldido o Com~nercio da.quella Cidade, abrindo-se
nel•la E~tuoos methodicos das . suas regrns, diet:ames, e usos; e do das
.lípguas indispensaveis para se corresponder ·nas suas intelligencias, e
r.elaçÕ€s; mas muito mais de posítiyo fiuá vêr o profundíssimo respeito,
e O · grave empenho em · que constitt~e perp.e tuanié nte todos os V·à ssidlos
-tia Cidade do Porto, e das Províncias do Norte, ·~ Paternal, Reg·ia; e
lno0mparavel Benignidade do Príncipe Regente Nosso St>nhor. Funda- ,
dor da Academia, dignando-se liberali,zAt com este Esta-belechnenlo a
·seus Fieis Vassallos, todos os meios mia is efficazes, e adquados para se
instruirem, e utilizarem com vantagens mca]culaveis da Causa PubHca
,e da felicídade fl\articular ,d e cada famitia,. e i\'}dividuo: ,
• XI I. Nos a.nnos futuros se festivará cem a mesma forma!.idade esta
Cou)memoração , em os Gloriosos, e Felicíssimos di as anniversarios do
-mesmo Senhor. J
Do tempo LecHvo, e Feriado,

XIII. .O tempb Lectivo durará desde o ' prjme.i'ro clb nie~ d~ Oot.ubt·o
até ao ultimo dia de Junho. ,
·
XIV. Quanto -ás horas que diariamente devem empregar ·os Lente~,
e Professores nas ' Li~ões das sm1s respectiyas Aulas, a Junta lnspecto-

-ra conferenciada com os referidos Professores sobre á escolha, e oppor·tuniJaJe do tempo necessanio para os Disci pi1los poderem frequentar e !li

hum mesmo dia mais de h uma Aula, estabelecerá nesta parte, segun do as circumstancias que occorre ret~J- o qi1e parecer mais praticavel, e
conveniente:: é o que pela referida Junta for ~cordado a este respeito,
1lcará em regra como parte integrante destes Estatutos.
. XV. .Os meaes, L~ di,a'!! Feriados !!etã•@ ps mesmos que se guardão em
' .as Academias 1d:;l Corte, e 0s sempre Memoraveis de dezesete de De_zembro, treze de Maio, e vinte e cinco de Abnl anniversarios de Sua
Magestatle., 1e de- Suas Allei<.~s Reaes. ~
1 ,
.
.

Gg 2
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1803E:1:e·rcicios Semanan:os e Aiensaes.
1

I

XVI. ~ rão constantemente praücados estes exercidos pelo mesmo
m thodo, . onJ tn f)ll di spõ m os Estatutos da Academia Real da .Marinha de L i t<\ , . <Í ·ce,pç.ão da escolha ·dos . d~as q ue·yerfixãb para os
•excrcl CIO semaua ri os, ·que por. estes serão ·os das seg undas feiras.

o

Dos Exames , finde o tempo :tect1:vo.
F indo

~XI.

A o . a to d. 3f>J rovaçio n~~ disci plioas do ter~iro nnno se ~e

,~mr:f r o ultm10 d1n do m 2 de S ~lembro não oh'taole
rem feria, h~ ~ o Ex:u !le g·eral de toda , que cóntêm o y tema de E tudos Malhetn:tti
dn CRd mi · p r iss mesr~o que este ultimo aclo jo a om
toda a ru~\terit\ r ~la.liv<ts a anno , do Curso; denumda que os E~to
d~t n\t.' ~

", u

u r p:.l e1 'l mui euidad nuu~nle e e mo trem neiJ
{i nd me t· d s.

mui pre-

18QQ
XXH. _ A fórma qeslc actó será regulaúa em tudo pelo que se acba'
disposto
Livro terceiro, Titulo sexto, . Capitulo segundo dos Estatutos da Nova reforma _da Univenádade {le Coimbra em os Paragrafos
segundo, terceiro, e quarto.
'
XXIII. Os Discípulos, que havendo .completado C!om manifes to aproveitamento os tres annos de Estudos de M a themat ica na Academia;
]Woduzindo as suas Cartas, e Certidi5es de apr:írovação, Rssirn pelo que
respeíta áquella Sciencia, como ao Desenho< a:o ·conhecirnento das LiHguas, e aos usos pr:íticos do Apparelho Naval, ·serão em tudo, e por tu~
do preferido sempre, e _e m todos os casos de concunencia áquelles Discípu-los, que sómenl.e houverem por motivos de pa-rticular interess~, ou
pelos da mediocridade de, genio, e desleixo: proprio, seguido o primeiro,
e o terceiro anno Matbematico, ainda qu~ estes se acompanhem da intelligencia de huma ou das duas lín guas vivas.
.
XXIV. Nas sobreditas circumslancia poderão os sobrflditos Discipu-·
]os requerer á .Junta Inspectora, na confo.rmidade do Aviso Regio de
vinte cinso de Novembro de mil setecentos oitenta e hum, a sua admissã:o nos Navios Portuguezes de cento e cincoenta tonelladas, e dahi para cima para tomarem prática em tres ·v iagens que quaesqu.er dos mesmos Navios fizerem daquella Cidade aos Portos do Brazil, ou do Balti- ·
co; tendo
a mesmaJnnta -sempre em vista aguella preferencia, para que
1
se torn e efficaz, e ulil em todos os casos comp<!tiveis com o interesse
1
Público, e com o particular dos mesmos Discípulos.
XXV. Log-o que os Discípulos Praticantes regressarelíJ da terceil'a
viàgem de prática, e cumprirem coln as demais obrigações, que lhes
são determinada1s por estes Estatutos, poderão reque1·er as suàs Cartas_
de Sola-Piloto, as quaes lhes serão pqssa'd as pela Junta· lnspectora, as·sim como as ue Pi-lotos, havendo feito majs duas viagens aos refel'ldos
PoTtos. E quanto a esta parte o mesmo se entenda, e observe com aquel les Discipulos, que se houverem habilitado sómente pelos Estudos do" primeiro, e do ter·c ei,ro atJno Mathematico.
' 1
· ·
•·
XXVI. ·, Os Solas-Pilotos, e Pilotos, que se achar-em munidos com as
suas respectivas Cartas passadas pela Junta lnspectora, poderão toJI!at·
o· exercíCio dellas em quaesquer Embarcações, e Portos dest es Rein os,.
entrando pela igualdade de circumstancias no mesmo parallelo~ e concurso dos Discípulos da Acad,em ia Real da Marinha de Lisboa~ pois n~o
he da intenc;ão de Sua Alteza Real, que entre huns e outros se suppo.,.
nha oifferença alguma.
'
XXV li. E achando-se,· como devem achar.,se, estabelecidos, e abertos na Aeademia os · Estudos d-o~ primeim armo d0 Ctuso Filosofico, para servirem de preparraterio aos Estudarates Mathernaticos; rnórmente,
:íquelles que se puzerem a estudar esta Scie·ncia até se gtaduarern nella.
Logo que estes Oiscjp.ulos tiverem feito seus exames, . e neiJes sido ap:pr:'0vados~ se l'hes passarão suas Certidões, por cujo Documento serão
e:x~a .minados , e . adrnittidos á Mat.Tícula da lliniversidade de Ooimera, de~
clarando-se nas mesmas Certidões· a frequencia, talentos, e disposi~ão
que adquirírão, para poderem proveitosamente proseguir em os exercícios
da vida litteraria, a que se deslinão :

no

4

;'

(

Aula de :lJesenh~:

r

-

'

XXVII L O Lente d Psta Aula não admilti1·á Discípulos, que se não

achem a ppr~vados nos ,.Estudos do
primeiro ao no M .athemalico, o que
.
.
.. ·'
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lhe fal'i1<> ons lar ·po1· Cert idão dos s e u s exam es, pe las do's Asse ntame n tos <.las Matr iculas, o exe rcici o em que h·ã o de e mpregar-se, para que
0 refe ri do L en te poss3 >l pr·o priar-lhes as Li ç ões , e as Re gras de D esenbo analogo ás S1 1as pr0 fi ~sões , e usos.
XX IX. E sen dl,, com o he, pr á tico Q·e xerci r. ic> des ta A ul a, tambem
ns provas da sua ut.ilitl:td e, e dos progr·essos dos D isci pn los, de verão manif~ s t a r-se ,por exen1plos pra ti cos prece itu ados pelas reg ras fun da,menlaes
da A 1~ 1 ., e pro vin·d·os do ~·e ni o, e de li cad eza manu;:ll dos D iscípul os .
X XX . O sobredito Le nte -obse rvará reg ul armente em. cada anrw lectivo hwrn Cur·so -co mp leto de Oese11ho, que c.om pre bend a os se us dilfere n-·
tes ramos, de ma neira qu e faça pu bl icas as obras da A rt e , assim natura ·s, como de :nbi trio, e de convenção, e xplicando di stinctamente os
princípios da pers pectiva , o n.10do de preparar as Tintas, e de dal' as
Agundns.
,
.
XXXI. Ensinarà llHl i posi tiva, ee'fli·cazmen~ e o D esenho de M a ri nha ,
fazendo copiar, e redu;-. i·r Plantfls rle Cos ta s, Bahias, En sea das, e Po r.,
to1s, rep r·esenranclo a vi-stas de Ilh as , Ca bos, c P romonlorios; e t ambem a. dos Navios consid e ra dos e m clifl'e ren tes P?si ções, e manobras, ~ e
ullimamente hahilitarti os seus O i s c i p ~:~ l o-s na praxe do risco das Cartas
Geograticas, e Topograficas •

.Do Mestre de Appa1·elho .
./'XX IJ. Como pal'a se pr.o seg ui r 'Co nve nien te me nte no me th odo ma is ·
apwximndo aos us0s da vida dos Estu d:'lnt es Na uti cos se c are ça, além
da completa introducção dos exerc ici-o s th eorieos, e das observações A s tronomicas, que acornpa·nhão as lições do ter-ce iro a n no; do exercício prático das Manobras Navaes, e es tas er,IV(dv:i o mn it os usos , e conh e cim e' n ~
tos tambem prtHicos, mórmênt·e os ~ue di um re-speito ao A ppare lho:
Po1· tanto o Mestre da Mano·bra ensi na rá t udo qÍJa nl o incl uem os A rtig.:os quinto, sexto, e setin1o dos Estat
utos da Hefórma da Academ ia
1
Real dos Guardas ~Mai·inhas, para c ujo exercicio hav e rá uma sa la provida de Modelos de vasos de .h um, e de dois, e de tres mastros 1 e de lu•
do quanto for conce w e nte a taes exercicios.
1

E xe1'ácios .'H~áticos.
XXXUl. O Lente do primeiro ar mo Mathema tíco eleercitará os Ois·
1
cipulos na pt·axe das loulrinas que lhes dieta, mos!.rando-Jhes sob re os
1errenos o u o prá lico da Geometqa, e Trigonometria, e .em conseq uen-.
cia como se usa dqs Gmfome tros, PJanxe tas, e outros instrumentos .
XXXIV. O do ter·ceiro · anno ajuntará á theorioa das suas lições a
pratica das exp ri e ncia s: E coma se cat·eça para estas de tempo apl'oJ)l'imio, ficará a se u at hü rio a escolha do que convier, sem q ue o nec~s
sa rio pnra as observações altere nunca a ordem constante 9as Lições
theo rirns .
.1. V.
O Lente de Desenho dir \g' irá os seus Discipulos áqnelles terr nos,
posi ç ., es, que mnis lhe co n vldar, e prumover o genio, e atlenÇHO, pa ra qu e os re fe ridos Dise ipulos oao empece m na pr1itica, antes se
cos tum rn a , ludar de ma is p rto a Natureza e a imi ralla quanto possiv I ~ r nns copias das ''ariadas ~~respectivas, e objectos <}Ue off~1' (! •

X X X VI.

Hun ·, ~ou tros L e n te s ~lividirão os seus D iscipulos em tur-

I8ÓS

(

2$9

7

·m ~~'

para que~ nos..seus ~xercjcíos s~ h_ão 'emb~~$C~rp e ·a todas toquem
os frutos de ta es ' lictões.
·:
r. L
·
· ' - ··' '
XXXVH. Todo o ' Estudante q u ~ falfa t 1aos exer'cici'às p áücos, sel'n
_que Ih~ íiaja o'bst.a~o .grave , ' c ,.!i1a ri?f~~CJ, cá~s~, 's'e rfl :~pon~a~o comd. s~
houvesse comJileltJdo . tres faltas ~de Aula; ~ vencendo pa-rtido, pe rd er á o duplo do 'v.enci.mento diario âelle ; relativo aos dias, ein que houver
! "· I t d
. c'
' .
.
s"
I
1 <1 a o.

Cm·so Filosofico.
.

" • l

XXXVIII . Como os princípios, :e,,os objectos da Filo~ q fia Raci ona l,
e Mora l hão de prestar de mais perfo, áq1.1elies Oiscipul ~s da .Aca de mi n,
que se propuz~ ret~1- a fa.~ ~ ~ ~~st~d? ~ rnaiti pr1fiuído~ ; e a ~egt:~ií! 'a F.a·éufdnde de Mathemallcrt ate se gratluarem _nella corp o deslwo de occüparem as Cadeiras desta Faculdade, ou seja rla Academi_a, 9ue _lhes dé'o
a prin1eira educ,a1 ç.ã:o, ou em quae'sguer ootràs; deverá por ~A nto reg ularse, e ~liríg i r-se est.e Estudo J!1e los n~esmos Auf.hol'es, · I~nethodos, ~ e usos
de lecionar, gue se obs_ervão actúalmenfe _na Un.iv~rsidade de Coimhr~ , .
a fim de que qtJando· a.lil cheguem os re fe rJdos Discipulos para prosegmr e m em s·eus fins, Jhes, não ·seja necessario fázerem este preparatorio ·; ass'i'm como· tam beén variar! nos me~thodos, e n~ prátic ~ . de E~ todo, dê ' que
ol''di n ariam e nt~ resultão aos ·Prin_cipiante~ gr~ves conseqúerlcias;
Das

-1-u~as das

11

linguas Franc fiq,, .e_ In.~le~a .

I I

- XX){IJX. .Os .P·ro[ess~res dé~ias Aulas dict:uão a~ ~ si1~s Ii çô'e s p~Ia
Grammatica, que se a·c ha_r mais bem conceituada, habilitando seus D is~<:ipolos ria prontinr: ia'ção 'das 'expressões; . e das vojles das suas respe_çt.i 'v h ~" {f nguas, . àd~s fi!}lnd·6-os rl~stâ. prática, ê ba da leitura, fazendo-lhe s
·rec'o·~hééer no 0 A uthor'·•q u~ ··s~gui ré m; · e nás tràd~ cçôes'' que fizerem os
'Ju g:üês, ou passàg,ens ~· que Wlais. vivamente ' deponhão· do genio, e d?
~tti:a-cter d'e c,~a,a ~ H ~ \ll'~ '~ell:a~; ~~si,rrt ·~1b'mo d1o ~stilo, e gost? rná~s segui. âo', ,e de[nlradp · ,d os.'·:AiutH,dres; 'ctJkrt~ de se estu.datem, CUJOS 'assurnptos
·d.ev é fã ó·"ser aqnelles, t'q úe inai ~ t p<ís são contribuir para o perfeito conhecimen to, e eródi é~ão adequada
:ma ter.ias ~ 9e es ~udão.
'
wL
C
. ' _.J. )
I)" . J
· 'I I •
C'r .1 •
:. ( \.. : ; :: _·JOCI Vl ;~ ';l ~ e bS
IS.~} Jl~ .?s, 1' <) ~,e Se $~ ~~ f)!nàrertl ao, .,o.m~el'CI ~f
1
,tra'c1lu'zãó: ·~ dt.h·o~es· <1ll.~ ,.~em ;~~cpto,' ~e,ste ge?er.o) - ; 'ot qu 7 s~ ~l "!_gfre~· a
'Pitolag em·; a!3 Obra~ mais' er iidt as, 1 e 1comp1etas de G eogni fia, esP.ecral·inen'te ífa parte que Qv'er- dé ':'i Hyd t o.gratl d , e M a tllematib; ·e Ôs que
··1 10uverem de segt?ir, ê cultivai··. ás géJérrcdís lViath e trialicas por eilas mesmas deverã0 ler, e traduzir a h istoria· 'd' sca·Scieníeia, e ·a:s'l vidas ·dos
m ~ is dis tinctos Authores, que da me_sma· tem erudi_tarilente escrito.
X LI. E para· qu~e se possão aff'eiçoar ao g osto, e estilo mais d e purar.dp ~\a _lingua,_~~ ~ ~~~~ ·ia 2 _deve Lã~n.a~1 ..~,er,s?0s d.~ ~o,r~ para ou ~ro idioma
e scpl·her, ·e p·réfer.Ir~ ~ &m)pre os nossos A utllor.e·s C l a$sico~. r - .
·~
.-' X LU. · O·· Eifa)je J'é~h'fieíúe' (I'estct X ulá ~ 1as 1 adh1issÕes 'd'e1 s1eus Prati~
•cá ntês, ..a ' DivH~ó'' l.t a~~'Nrà te t'i'as, ' e''d~s E~ú~ dos a seguir n8s: annos 'gue
~
I 11 ') ') l f'
•
r "\ ~
•
h
.r
''
':dorâr . .este , 9, q~ s~.. · ~...~·u .~ como tam em a ,rormà d~ _se,~~ exp~ es, s rt·.1~'

·as

.._,

•

I

_e x ~1ctan\ en'te ~ ~g U \ac.li~.tJ?e l_o

t

que ·h: .q,r denad~o,_ ,é' d1s-p~sto

r)

(

e~})~ Esta~u

tos da A ufa ' do C om m1erc1o de L1sboa, reduzwdo-.se o ex ~l'ClCIO fe ct--I vo
desta Aula ao espaço de Jois anóos ~ Ú >lo gue os Praticantes, rtne neiJa houvere m de ser r~dmittidos , hão de ter seguido as lições do 'prim eiro
~m:no na A ulr~ <}o Geral de M athematica) e apresentar no acto da Matl'l c ula C ertid ões de sua approva ção.
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. ' fJ rr. o I.. nl..f> t'e f,a A. d·l~ t além ?~ ~P~lt!ar! Q que SI,') ~~~ ,d_~t~r
mina pt:! los referidos ú:slaluft;s, dará aos seus D1sç~p1 ~os ?Ol~Ões mUI distincta:s de G ,, "T<1fi11 n<l pnr.te ctue ~iv~r q~ , tlistorica, e commercial; asFim cqrm da J ~gislnçuÇ> re~.~ccttvil:, ~ ' ~Ne. 'ol:;lject(/, . ~ tlaquel·le~ ~ein9s~
()ti Estado~ gu ~ tqru m,niores
e , m~is' prol'ümas ,ré i ações 1corb este Rein .! 1' J•a ' <'Jll l<Hiq os ' éonlrqpt~s, , le Fr,:~pçõ~s sejãp coefqrmes as Le.is,
o u os,
por cllns possàJ> fic.:ar a cübertô Je dúvidas, interpretação, e
~li

it s.

.

Dos Premias. '
.

.

Como os E tud9s <.bsSGiencia~ l\1f'~heNl a.tic.as tl)emandão tanotpo p11qfund<\ meditaÇão, ~ c;onslapc,iai, pil..à VIJ ]gaa·, justo h qÚe e in it , ~ pi'01~10V1\ j)QI' J um estÍQ'l,UJ.ot cujo ~ff~i_to S~ totne
ntt tan~o u~il, Cbt~ p hon , rlnt;~q~ f( , di~pnptjvo , dlilqlHilll~s; Discipulos da
Acntl lllHl, q n a d r Zl\ de Slln$ fa(hgas se esm~r.arão, <\ fazer progressos nas r f rridn' >-= cie~1cias, e por ·e! las a 'fazerem·S.\'l : uteis a si, , e á su~
I atda: Pot· tnnt , e para que tambe;m pé~e arJ$ menos <;lpplicados, e a,ctiv s huma ex p)à. que ~e.pee deciçl.idamcqt~ do 'anerecin1ento, e da
'o ta pt·efer ncia ~ hnverá d ~e,eis Premies pe . valo.~ de seis mil reis c~
1

..,:LIV.

~n as iduidnd ,

da hum, para
In p tora áqu

distribuírem Jl}ensaln1ente 1 pe,la contl1doria ' da Junta
Di it ulos mais beoell'lerilo~ do s~gpndo, E1 do terir anno Math mati<:o, cujo m recimento será . por todo~ os ires Lentes
da Fa u]c.lnd reconh cidot ~ jul adq pelo presLÍtli<i.1 fre9uencia, e conta qu houver m dado de si, ob ervando os· Lentes neste procedimento
a m ma in~p r ialidad , r clidão, e no.rma quf:} estabelecem,- ·e reetlmltl nda os EstaltllO!!> da A at;!~t'n\n Re:al . d~ 1\hrinha ele ];..isbqa
. L ../"V. ~ ~~ me" ma COI1fprmiçlade ~$ rrw' dil.trib,u-ido~. quatro , Pr.~mios
: qu lle Dlscipulo d l)ezt;nlw, que se aRharem;· rws mrçumstnne:~as de
pt• ii renoia pam
tper · er~ t'\1 çlio:o· m~ote, · .c JWr tanto o" Professor desta thl ttpres nl<mí. aos Lentes ân 1 Acl:lden~ia,· as Qbras q1.1e tive.r por
mJI 'tas
b m a ahada , assignadàs
A;t~thores dellas~ p<r
t ' po no ·r conh~ idos 4e prem~adós pelo Çór.po Acad~mico.
L
qr ue de entre s Di cipulos da Aula qQÇommercio pol m bre nhir i\ln·uns que manifesle.m por h uma parte iQdole, apropriada
a conh c'rn rito d ste iroportrwte' ramo; e pela oútra ·o desvélo com
que
t~tuir m- ~ - intell\gente , bene. fl:\~ritQs, e. ut,e is, sen1
u
a istll: o meios "indis.pensaveis de subs-istirem, e
'\pr nt, l' m, e c Jn a de ""tlcia ne essaria, e resp,e.ct.iva ~o seu exer·
ct .\
erit li tribQido quatro Premia por aquelles, que se tiverem dis-

Hs

p ro

1

tinguiu

p J, maneira obredi-ta.

Do B~fill!J~, e. boa Ord

·

;n das ..tll:llq.s. .

·l 80G ·. ·

941

Do Prr·i meiro G·ttarda mt Fiel 7ta Academia.
.

XLVlll.

.

O Primeiro Guarda, ou Fiel da Academia, terá a seu cargo a arrecadação, aceio, e consérvação dos m9veis, e fàzehdas da Acadelpia, mandando que cu·m prão " elfectivamente néste objectp todos os
Guardas, que lhe forem· ,subordinados, os quaes lhe obedecerão . pnra esle efleito sem réplica, ,ou. argume.nto de preferencia, dando o sobredito
Pr<il-neiro Guarda parte á Jurita Inspectora de toda a novidade, ou procedimento que se mostre destructivo da boq ordem, e regulaç:'io economica da Academia; assim como tam.bem das despezas a que for neces··
sario p110ceder; do I.n otivo das q_uafls, e da sua importanda parcial, e
tol;ll abrirá Receita em~ Livro ~)'ue Jlai-a isso' fórme, do qual extrahirá a
fvlha das Despezas da Academia, quançlo houver de apresentar-se _á
Junta Inspectora, por ewja Contadoria . será paga, precedendo as formaV'
.
•
lid·à des necessarias.
XLIX. O mesmo Guarda terá a ·seu cargo, e debaixo de chave o deposito' de todos os instrumentos J\stro,nonúco~, e 1.\'Jaritimos; e tndo
·qll'ilnto for concernente aos e xer~icips da' Acaden'lia, recebendo as Or-:dens dos Lentes respectivos par·a i:>oder franquear os mesmos · Instrumentos, e fazellos con.duzir ao lugar que se lhes determina.
1

Privilegias, ·~

.. L. Os· ~entes desta Academia serão assim 'no presente, como no futuro prop·o stos pela Jluó'ta Inspeclora 'á Su"a Alteza Rea1·, e da sua imme~iata, e Regia Nomeação: gozãrão ' de todas as honras, privilegias?
, e Jistincções de que actualmente gozào os da Academia Real da M~ri
hha cl1e Lisboa, sem que én1tre hunsJ é oút'rós Lentes se considere differença aigumâ; podendo igualmente prqpôr a demissão delles, quando
pelas suas cond·u'c tas, e incapacid'a de não o$ julgar dignos de continua1
rem nos seus exercícios,
I
.
,
LL Os Oi sei pulos· que freq'uental'eni Ieg1-timamen'te a A cadernía, e
os qu~ ne!la respeit!ão a Aula do Commercid, serão preferidos na admiss'i'ío, e exerciciu da CoiJta'dória do Escritorio, e da Secr·etaiia' da Junta
Inspectora.
'
1
LH. Os Lentes, Substitutos, Discipulos, e todas as mais pessoas,
que pertenceren1 á Academia1 terão · por seu Juiz priv·ati~q o Conservador da Junta· da Comparilüa ' Géral da Agrícul'turá das Vinhas do· Alto ·
'
·
·Douro.
t

'

:··

Obrigaçóes dos Disc,iptdos Na,vegantes.
t

f

~

I

L I I T. Todos os Discípulos Pi·aticantes de Nautica, que pertenderem
suas respectivas Ca_rlas, sejão de Sota-Piloto, ou ele Pilotos, deverão
apresentar a"o ·Lerite do tE!rcêiro anno, por ser, como he, o da Navegação, depois de quinze dias decorridos.. de sua chegada á Cidade do Porto, buma. der rota circumstanciada, em que denotem as observações que
fizerão sobre as \'ariações da Agulha, l?titodes,, e longitudes dos lugflres por onde -pass{lrão; assim como as configurações das Costas, Portos,
e Ilhas que avistárão, o.u aonde se demorassem, e finalmente huma des'cripç.fio Hydrog~afica'1 ' qiJe cô>ntênha alg-lt rnt:ls observações uteis,' denegu'nt!o aJun'la' Inspectora à~s .refedtlos ~auticos suas respectivas Cm:tas,
em (1uaulo elles não sàtisfizerem a- estes tão im porlantes o~bjeclos de sua

I

.

Hh

242

J 8-üB

.pTon ssão, pvis mui sobre pensndame'nte lhes serão facul.tados todos os ,
meios apropria.dos raFl· o n~ Gessa rio, e comple!O desempf;' nho Jdesles fins.
LlV. O Lente do terceiro nnnu, depois de rever, e ex·aminnr as preditas obse rva ções, de i' ro,la-s, fe deseripções, escreverá- o conceito que forruar do seu1. 111erecime nto, ren')ellet"ldo tudo ern Carta f~;· chada ao . Secretario da Acade llli r~ , para que ficando deposi.tadas no Archivo d L" IIa se
p<~ssem nos me ncionados Pr~licantes Certidões de haverem sat isfe ito ao
gue se lhes <~elermina nes te, . e no precedente arti.g-o, ,c ujas Certidões
;~juntará aos Hequerimentos• pa·r.a se .lhes passarem soas respectivas Car-

'i as .

.Dev·eres Geraes da Juntq lnspectora.

LV. Sen'clu, como .he, ~ Junta da Ç.ompa~hia Geral da Agricultura
das Vinhas do A lio Dou ro, Inspectora desia. Aca<;lenüa, ,em virtude do
Alvará de nove de Feverei ro do pr ~senle anno, terá em razão ~e seu
cargo a obrigação u'e m·anl e r a boa ordem da Academia, promovendo
os seus progressos pelú inteira, e literal o.bservaooia destes Es~att:~tos.
LVI. Nrío poder::1o ser cqnsulta·<!l.os para Lentes, ou SubstiLutos da
Faculdade de Ma th ema tica , • fi'i(oso~a, e Agricu l t~Ha, o ) que . não tiv-er
o gráo de Licen~io1do pela p n,_iv·ersidade de Coimbra, OtJ para o futuro
por esta Acad em Hl.
.
,
·.
.,
.
Para a Facn ldade <le Commercio não poderá ser consultado aquelle, que flfío apresentar approvação da Aula do Commercio de Lisboa;
e paTa o fo(uro o que a ti ver obtido daquella C idade, será .a ttendJ·do; e
para a do Desenho :ser~ .proposto •, aquelle Lente, que· por tüulos em fórma, passados por Acqd~mi,.s bem , reputa~ns, e por obras ·s·uas que o
acreditem, mostt·a-r eviderHemenle tet· o's neces,sé\rios, e requeridos co:nhecimentos.

·

.LVII. A mesma Junta com o parf:)c e r ,dos Le~1tes, e Pr·ofesso.r es da
Academia consu lta'rá ao Principe Regente Nosso Senhor pela Secretaria d' Estado dos Negocios do Reino, sobre aquelle objeclo, .o\1 objectos,
que no futuro occorrerem para refórma, e me lhoramento, seja na parte .
que ~·espe i ta ao Systema L ilterario, o.u s~ja na da discip lina, e eeonornia ~ e dará outrosim as p1rovidencias necessarias para que a referida
Academ ia[, se prôva' de ln~ t rum e n.to~ Astt·~nomicos, e Mar ilimos, Cartas Geog raficas," Topog-rahcas, L1vros, Esferas, e d~ tudo quan to se
c.are{!er para a cornp lgta instrucçãd dos -Disci.pu los, uso dos Lentes em
seus respectivos exerciqios, decencia, e lustre .da referida Academia.
· ~V llf. Todos os Luga res, e .Em\)~egos da Academia ~ea l , ~t excepç-ao dos Lentes, Professores, e Sub~~IluLos, se rão confert dos pe la J unta Inspectora, para o que lhes passara os com petentes T1tulos.
.
Palacio de QueJoz em 29 de ~u l bo de 1803.- Visc'Oode de Balsemão.

imp1·esso

11a

'

lmpTessáo R~gia.

---- llõ..o>*--~

~ue

bo~

T-endo-Me sido presen te;
para o
reg·lmen d o Hos pital M ili tar
de X nbreg as, e mais Bosp i ta~s M ilitares, assim fixos ,. c omo volantes,
~ e requerem providencias, tanto pelo que respeita ·ao cu rativo dos do-
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me lhor as~ist e neia dPlles, como para m:1Íor rPgularidade d a administ rac;;1o economica: ::-:ou Servido A uthurizar o Doutor J osé P into da
~ilva; qt;ê nomeei F-ísico Mór UO' lLxer.ci-l;o, para or.denar as pro v iden ~
cias, fll!e a sua experieflciH, e conhecimento~ profissionaes lhe suggerirem como as mais convenientes_ a preer1cher ::lf]llelles important es tins·,
e ,a ~~1 LÍl:if;\iei' J naq uéll-lt .r part:ê i\ -M in !>la .Seal , I nd inac(ào ; dct fa'c'ililal' t mlu
quiarJo · poss~ çq rH;o(r:~r a ben eficio d'> .Meu .E;( Prcito :·1 p.._o r tanto Urden. dt
, q~.~ : ~s pi:·pvid,~1 nçias l:[llerinas, .que furelll, est;:~be le-GÍt~as pelo di lo :Fi~ieoehle s-. e

~1Óf l·laj_fip.)~~ ~ seoh~~n'l~r. ~stl"'ictao,ente, ,_· Jl~nm ·t l t; g_i.timad4J;$ ~~ pel-a J.Vli niltall
, ~eaJ ~ané<;àg_,. d€J·\I~[)dü elJ;l.ft, , dépQÍS . Üe Se leré m re cor.~heGÍU0: 1 U~eÍ:s pe.

, l· n.,r~1tica.; _st;~;vlii' de base ~o Begi_merúo-; que M e Pt·o,ponho Dilr pat·a,
, o R.eg,imen UJ).i(q~me, e Sfslema(.icG ,dos I-l ~spil.aes_ Militar~ s ; e convin•
c;lo1.,fHra. ; a . o~s.~rya_..nçja. ,da~. ,rrtesrrías , prqv,id e ncias int~ri~as, qu:.e se e.S:t'<:~.
~e},!:J'Çé!- ~~:, · s.~h,orrJ ,ifl<a,Ç,ão dqs, '$1..1 Q&·J.t.e_r,n.os : , St>u Seb~ úlo,,OitP ~Jla.r, e j)eela-:
r( r1 ~ qll}·~_-ps :MD!JI_ics>s•.. ~ ; Cir~1rgiõ~&. assi.10teo,~ecs ·'nQ~. Hp_·.fpita.e~Milita·ves,
Buticarios, Enfermeiros, e Serventes haj<'ío de ,cu mprir ·1'!1i.l: i\~.e.!:J, :ae<rl
Nome o f!Ue lhes for determinado pe lo mesmo ·Fisico M ór em tudo rpÚln to for relativo ã assistencia, e curativo dos enfermos, e melhor di recçé'ío
da, ··.i!.~JÇi, Q i, ~:~r~aq~q~·. e.~,.oJ:lonú~cf! rf'Ó~ f:I.0w·it;;\e~ : l\1 ·i~lítl-&'i~s-, . .th~·Y.er~ d~ p \'l~ isico
Mó'r fazei· sub-ir,. A t\1in~i\' ij.e<.}l ·Pre,senJ(I! f?~á· $,~or~~lar·Í~ d'Estado dos
Negocios tia Guerra as providencias, que se pro pôzer dar, a fim rle se•Iem por Nlim &.pprovadas, - para depois se pôc.e m em .eJ_~:cuçií o. O . Con ..
' ~elho de Gqetra .o. tenha assim enti1mli.do,- e {Ulsse as o•r,d~.hs ~neoe~&ar.ias
. para o cumprimento do .qu.e fi.c~ ..<,leter-lu'ioadt>., P.<.1l11oi.<? s·clt~ .Qú'e.l .u~·;(:HU • 3
: d~ Ag9,stg de J 80,$.. -= Corn a Rubricá do P.rinci.pe , R E;"_g<€-Jilt~Jr < , .• •
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Mi~ha

ehdo. .cessado os motivos, que movê;ão a
Real Clemencia á
perdoar a algun~ Soldados do Meu Exer·cito as penas, em que havi<lo
'• ittcorr;ídó , pel~ cri•lil:l'tf de ~flbme•i:lia dés.e:trç~o· r: ' Soti "Servidó .Oí·de,nar, que
d<t• fhrla 1• deste em ~dihn' t-e} s~jfiio-. irremessi:velrnente .qa~ti-ga.dos •ê:o.m •o. ri~or
' das Lejs. Mi,Jil·an~tS4 r_.mü1la.nfor·ilJáda.d.e do q ueu~e 1achh di.s~...SHS no' Al't igo
quartoze das de Guerra, todos aquelles que se ausentarem dos seus He. .gi·ll)ewto.s; e l~rohibo que pot qualquer Hepartição que , s~ja .. sub'Iit.l ro Mi'nha ltea1l Presença requerimen.tos .. dirigidos~ aohterem : p.àr.ddo da ql orra úà
primeir~ dP-ser-çào. O Censelho de Guerra o ten-ha :~ssim en-ten-, ~rdo ; e ·
passe as· OrdeRs - necessarias p~~ra que est-a -Minha Real . Detei· mimu~ ào
pa~se 1 ao conheci·men~o <Jo Meu Exerc_
i te; .fazendo-se ler pelos. C(~.Fotre i s
na frente Jos re.sr~ecl~vos R@gimentos- rw pr-imeira di·a de par.Mb, .• é c·t;n~.
tin•Janl·o depo~s a lei'-'Se ·eín todGs os dias-: de. pag·amento ~ na Jr.errl.ê dacs

Corup11'nhias: Palacio de Quelt-Jz em 3 d-e Agosto. de- 18-03 .
Rubri;<:a do Prínci-p e Regeille. -

Corri a
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Ptlfecendo muito conve niente ao Meu .Real Serviço que no Arsenal
H nl do Meu Exerc ito e xis ta perlixam ente huma Co mpanhia de A rti fi ' que rnnn lendo-se na di sciplina necessaria, ~ b'c:> a orde m Milií a r~
hnjn de pre l'lr-se aos trabal ho , a que são destin ados em hum a sjmillwnte r parti ão: ou erv ido Mandalla crea r, e estabelec'e r, segundQ
nt d lo dl\ r la ao, que com es te .baixa rá assig nada por D .' João d'b
lm ida de M llo de Castro, Me u Conse lhei.ro, Ministro~ e Secretario
d' 1 'tado dos
o·ocios ~ strangei ros e da G uerra : O C onselho de Gue r:..
r
t~nhn a hu en tendido, e o fa <(a e xecu tar na parl'e , que l'he toc a!
ln lacio de . ueluz em 7 d' Agosto de 1803 . - C om a Rubríca do Prin.ipe R o·eote.
'
·11 ·laçdo da

O'rrpru1hia de A?'i'ifices do A1 senal R eal do Exercito,
r adà por Decr to de 27 d'Ago to de 18'03.
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Total
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s
d ta ompanhi~ vencerilo os mesmos Soldos, que
ach'lo n.rbitrad pam os mais fficiaes de rtilheria do Exercito.
fficia s lnfi rior s, e Soldados vencerão os seguintes:
arg ut - • - - - - - - - - - - - - 22 réis.
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. o seu uniforme "será na conforinidadé do modêlo, que for appro·
·
vado·, e remet.tidó a~ Arsenal do E xe rcito .
Todos os Soldadus,,, que deve m com pôr esta Companh'i a, e mesnúi' ~s Oiliciaes Inferiores á excepção ·dos Fun:ieis, ser'ão Officiaes Carpinteiros de l'lachado, , e de Obra Branca, Férrei~os, · e Se rralheiros, e
~ est~s se ~oderão 'ajunta~ hu,'!J Fu_n ! le~ro, hum . ~orheiro deMadeira, e
hum Tanoeiro.
·
.
, · · · ..
·
· P<dacio da Queluz em 7 d.e AgostQ' de ·Iào·a .. ~· n.! João de AI/'
in e ida de MeHo de Castro. '
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:~perendq p~r ' (~pnd; ~.~Jl:jg~~:~~~~ } nt~i.r.i~'taÇõe~-' "''qu~"~e· t~m' 1susJl tath> ..
-s ob'er a verd ádeira" inte!ligen~la do ~'é u Weál' Decre to (:) e trel$ -de A gos!
t.~·, :rràxim~ pr,e cede.rite rela'tHo' . 1 ab~ !SüiJ,aap ' d(:? WHi.l/ Exercito,· · q ue 'sê
Ã~~Rãô •incmsos .·· rib/ ch me ~ 'â'é ~rhh6eirãdé~ é~çãq"'! tlsd ~. 'S,e~víd b '=Decl~•..ar!;
que q;\, 4ispq~i-~~st 51.~-reJ~ri~-~!.?~f-~eto se não compH~&~HCI'em h& tfê l•le ,;f ni
divid'uJoE:; '·<p.le t ive:fão ã'' ii'lfeli Hdàde de desertarem dos seus Córpos, e
de se separarem das suas Bandeiras até á referida data: Hav f ndo por·
perdoados a todos os que ac;~a~~~--~-=~ _pas. ~e.fet)das circurust_ancia, de ri-'
tro do Reino, se apresentarem _nos seus Regimentos no espaço de hum
1nez, contado da pa1·ticipação deste em diante; e de dois mezes aos que
~f ~cq~rem fór~ d~)le _; J!~~.n~?~. ~st ~ g~é1,1~ "~~)~
t kv ~r ti' mbefil ;~·9u.eJI~~~ q ~.e
1

· t~nd:o Jn:9o~ri~Q nolef.~m#o t ?r,~me; 1~,~: P.1 ~:m,~ lr~; ~~?e,~çr,of,, ' 1s~ .ahsl<:r~o~,e':.

ea1 dtfferentes Cornos Ho Meu oE~erc1lo, 1,podenélo cunlln1lar a:-rse rl
; ,
1,1, /,1 \,!ij ~~j iT; f').1 !,')
r'-~ ~'
Jj(', ,. l
l •, '
d , ' d 11,; ··f
~ n~-lh_E1.JWS 1 m_~s,~~os ~~f}?~~ ~!f!l .'! ~e~. ~~~~ag. ~ ~~t~ t,~ ~ 0 ~r~~ . ;'h ~v e~ 'O) )Or
n()JS
,..,,~,_

'/i ''

I

Né,m.r~~ r. _t rre~~. ~SI':-~\w e~,t ~, ~~sl~~~q~~' rP~ r C<?;~fq~_n:!rd~.a t! ~~:qu~J d'I~pae :o

~ ~pgo qu~torze dp~ ;q e\Gu~rr!l , tó ~?~ .,a9 ~~lle,~, qc!Je 1 s'. ~-~ ,verem , ~ ~-s~.~.t c;:
_ do, 9q., ~e. ausent,ale ~ d~g01. t,~ a .U.?~~~ dQ tn.~. ~~~·wfad~ pe 1~rec:
t ~ ~~ tr~~ :~~
!\ g9s1to: O C?nselho .c~~ ,G~~~r~11 o,.t~nha ,a.s. 1_91 e1nten· ât~o1,, ·e. f<iç: e~r~;
(h r a~, ordens n~;cessar;Jas p ~ra ~u.1 e eslá 1V1 tnlía ,- ~eal· Dete-rrnrnaçao~ pas,se ao ~onhecimen'to dÓ Ói~et1' 1Exe r'cil'o, ie'ndo-se n:a- frente ·dd's res'pe cti vds
Regill!'·~~t~s ~np;çPr!~m,~Í~~t. ~J-~ ;~~ .Ba:raR:~': .e .~~~.t.i.n.~.~ nd_o· pois a. l.er-se
em todos os dtas de pagarnehto na: frente , pa_
s , CqmpanlHas. P~lacJO de
Queluz em IÍ> de Setembro de rsoa ;...5:..: Co1th a "'Rilbrka do Principe Regente.
·
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mesrqo caso, e todo,s o;,; Reos assi.rn ' Sentenciados 11erão l.ogo remettidos
para o Presidio i d~~ ;Trafa!·ia para 'ert1barcarem ljla· primeii·i Nau de vi,l1
gern da Jndia, que dev~ sahir.. no fFÍineito de .M arç_o pro~ir~o (u!uro. O
Marquez R~gedo~.~.o tenha ,assHn ·enlendJdo ,e fa((a execuJar, nJio obstante quae~quer 'Le1s, ~~· Ordens; e~1 C?JJt~atJO , Mafr~ i i de Oôt4bro de .,
1803.--- Co!n a Robnca do Vnncq1e Regente .
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Excelle~tl~si~o

Sp,~:dt>.

I

Prit~~ipe

e
.. Senhoi:, '-'
,P,rj?Sehle ·;ao
. R~egen~~e No~so SP-õhor; . a Consulta ,a .Cj~e1 pr_ocede<;> la Junta da Admi-mst~açao do T?ba~o em data de dez de M~19 d~ pre~ente anno, sobre
~épresentarem os Contratl!dores Geraes do ,_Tabaco, e Saboqr.ias destes
Reino~ os prejuízos qu~ dá ap , m~smo ContJ:~tb a falta de observancin
d·ls suas .Co·n diçues, lançand-o-se .. a . Decima -aos seus Admini.~~rarlore~;
.e Officiaes como succedia em ,Coimbra.; pan;cen.do) á .m esma Juntá que
· s~ria n1uito . ct;mforme as ' Pias eretas IntençÇ)es '-do mesrtw Senhor que
or-Juizes a quem esta encart~ga~a a arrecadflção 5la Decima ,-~ curnpt;is
sem rigoros<~merite a condição c,ioc.o entà e oj,to, do Contracto Geral do.
'J;'abaco: Foi S. A. H .. Servido,' pela Su<~. Real Resolução de t,riota e h!ll;n .
do . dito ruez e arp1o cqnformar;-Se com o . pai·ecer qa Dita J!Jnta: E or~
d!')na que o Conselho dl!l Fazenda passe .«s ordens neçessatias para que .a
rêferida condiçã?. cincoeh'ta e çjtt;>, ep1 que se determina goe os mes.tnos
Conlratadores Geraes e mais pe~soa.s ·.que 's e occuparem no ~:x-pedient. ~
da Fabrica 'e . Contrato ·deste g;epero, sejão isemptos de contribuição de
Decima pelo qu€J respei,ta ~os~ Lu-c ros que pçH.~em ter no Contrato e mais
, Fm pregos. do expedi~n te do. mesmo; con~o tam b~m sejno _i&e!n ptos de
Thesoureiros
«;la dita · Decima', . ten'ha a sua inteira1e effectiva observan .::·
1
ci a e ex~cução; fé)zendo-se restituir em c0nsequencia ~o Alrr;dnistratl(;l';e Eslanqueit·o da Cidade de Çoimbra . ns qua,~tias qu<!J del.les s~ houv,e
, p~lo .Maneiq que in,d .evid~níent.e s.e lhes exigio: O ·q.ue ~ssa Excellenc;ia
fará r.resent~ no Conselho da Fpzenda para. q·ue assim se' ex,e cpte. De.o s .
Guar.de a Voss~ E'x.cellencia. 'PaÇo, em 28 de Outubro d·e 1803.·- Vis ..
conde de Balsen1ão . .L- SeJ1hor Luiz de ' Vasconcellos e Sousa.,.
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!~e.qút. 1~0 Cons. l]aPaz. do tiv, 6. dos Avúos
0

. a fol. 16,3 , ver,s.

.

'.

Eu

~EGEN+E F11~o

~ste

O PJ;UNCIPÉ,
saber _aos ·qué
,Alv:iÍ;á virem: Que havendo o Muito Santo Padre Pio VI. entendido pela:s suas
Letras Ap·qstoi.Ícas, . que ~o.meção: Dzves ú-~ Misericordia , Di:m'tinus, e .
Cum ad universos .Ch?"isti Fidel'ú, dacias e.m sete de Julqo de n'Ji.L setecento!'l setenta e nove, e ern cÍn'co de J(JlhG de rniJ setecento's oitenta e
cinco, ás q~aes á; Ral·nila Mihha Se1,i hqra, e Mãi aco,r dou o seu Real
}~ u~jlio_, e Beneplácito pelo Ah·~r-.'.1. ,(\e. einco de . S~!etpbro de mil sei~-

I'

,.

:

f

1803

·centos oitenta e seis, em' beneficio dos Enfe rmbs, d~s Pob,res Peregni~
· nos e dos Expostos do Hospita l Real de S. José da Cidade 1Je Lisboa,
a A'pp li caç.ao da importancia de t_odos _'os Er~cargos Pio~, ou L~g·ad,us ,
não cumpridos P-m o tempo determinado pelos Testadores,. e InslJtuldo~
r s com a Dec,laracilo f~ X pressa nas óu t~:as Letras A postol1 c as, que co~
z.ne~ão: Jv.stis v_ol'is. assensurn, dadas ' ern vinte. e s:is de Novembro ' â_e
mil setecentos o1tenta e quatro, que lambem t1verao o ReaJ Benep la clt.o pelo Alvará de nove de Março de mi_l ~etecént~s oit~nta e ·.sele: E
tendo o Santo Padre Pio VII., oraporDJvJna ProvJdenciaPresJJentena
·oniversal Igreja de Deos deferido á Supp lica do Enfermeiro Mór doso~
bredito Hospital, au.xili"da com a Minha Reai -Recommendação, e los.;.
tancia, sobre a necessidade de recorrer a maiores subsídios, por ler crescido e augmentado o numero dos Enfermos, e Expostos, com .fazer , ex~
peui~ as Letras Apostul•icas, em fórma de Breve, que começão: Pastoris ceterni 'vices, dadas aos dezenove de J olho do presente anno, pelas
q uaes ex tendeu, e ampliou a A pplicação já concedida, e suspendeu, e
r .voo·ou todas as Excepções de certas e 'determinadas Pessoas, Igrejas,
e Altares, ou Logares, em que se houvessem de cumprir os Encargo$,
express:~mente es tabelecidos na declaração · das Letras Aposloli'c 'a s de
cinco de Julho de mil setecentos oitenta e cinco, e Alvaní de cinco de
Setembro, resa1vadas tão sómente as Capellas, que se achão constitui~
das em Patrimonio a beneficio dos Possuidores nctuaes. E purgue tendo
sido mandadas, ver e examinar as ditas Letra§ Apost'olicas, e puvido
~obre o conteúdo nellas o Procurador da Minha. Real Coro:l, se .achou
que estão c0nformes á Minha Real Instancia; acrescen tada a Dec larà<;.ão de ficarem exceptuadas t.'an)bem as Capellas, que_daqui em diant'e
se constituírem em Patrinwnio, em · quanto es.te subsistir:· Acordando- '
lbes' o Meu Rea l Beneplacito, para que ten'h.río ,a sua devidà, e inte!ra
execução: Mando que se execute'in como neHas $8 contém, com a di~
ta Declaração. E Ordeno qne todaf. as· Determinações A posloli'c as n,e1las conteúdas, com a mesma Declaração, lenhão por virtude deste AI-'
vará toda a força, e yigor de Leis por. M 'im estaoeleci<1as, e que n.i'io
possão ser alteradas, tnl.ldadas, ou revo.gadéÍs sem expressa vontad@ Mi1 1
nha, I e S€-IU que IJrgenti'sSillJaS, e publicaS C'élUSaS fação Ser necéSS31'i:\
·l'l sua a ltera ção~ mndança, ou revogação; ju'lgando-se conforme a el las
. nos Juizos, a · que o conhecimento delles pertencer, seiB interptetação,
ou modificação a lg·uma:
.
,
.
E es te se cumprirá tão inteiremente como n·elle se contém, 'sein
dúvida, ou embargo . algum. E .LVlant,Jo á Meza do, Desembargo do Paço;
Presidente do Meu Real Er~uio; Re$edC!r da Casa da Suppl1cação; Con~
selhos da Minha Real Fazenda, e l do Ultramar, M .e za da Consciencia
e Ordéns; Governador da Relação, e Casa do Porto, ou quem seu car~
go servir; HQS Vice-Rt;i, Governadpres, e Capitães Generaes dos Esta~
dos, e Capitanías dos Meus Domi·ni9s VJtramarinos, e ás Relações e x istentes nelles; 'e a todos os -Magi,st'r ,a dos, e Justiças de l\1eus Beinos, e
Senhorios, que o cumprão 1 e g,u ardem, e fação cur11prir, e, guarda1· nafór- (
ma deste A lvará ns referidas Letras Apostolicas, po1· elle' n1andaclas ' oh~
servar, e executar, como nelle, e nellas se conté-m, e f.ea üec Jaraclo,
sem d{lvida, · 04 embarg-o algum: Encommeodando outro-~im muito aos
RcverenJos Bispos, e Arcebispos, que ém execução das mesmas Letras
A posto li?as :-elem, faç5:o _cumprir, q vigiem qu'aftlto puderem', e lhes toca para Jntell'a observancJa.do CJUC f~l' ella~, e ror ~st': Meu Alvar_á · n~
ca ordenado. E ao DoutorDwgo Ignt.rcl.o de Pma ManH1UlDe, do Meu Con~

\.
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selh<l;, 'Deseri•J'B:rrg:árd oí' .c:lp: Paçti i' e ·.Chancéller Mor destes ·fteinos, Or-;
denc. que · o facça. pubJ!i~Ciau ; n,a-- CharrceHari.a,. •registar no$ Li,v;os·.ddla a
.que toeat·, e ~efr~etler 9-S ' exemptares, aonc.le, le como he costume: Querendo t<\mbem_ .q ue, ~a-Lha como ,Carta . rassqda, no meu ReaJ N~me, e:
q•ue ·o seu e~eit«? ht!Ja de. ~urar por tnats d~ h~1m. anrw, .sem embargo
d•as Ordenaço~s e-m • cor.llrruniQ ·~ e .que hl;ln,Ja: Cup1a aut~enlica :d~ste mes-·
J1l(\) Alvará, ce.rr1 as . rropriM JLet.ras ApostoliG41S, se remelt_a a.o : Archivo d:o Hospital aeal de S . trle ~tl'sé, e_ o O rig>inal d~lle se g' .UMde no M.e u
Real ArClo1-ivo ela ·Tó'nre.,do . Tombo .. D a do no Palaci0. de Mafra ·em 3 de
N _o velmbrr'0 de l8,o,3J -::- .Ç om ,a>AssigoaturQ dé r>.r •i.ocip.e Regerl1le · ~ -a dlJ;
1\llini:strol. '·ti 1 < ,q, '" J' ,1 F. >: t ·1
·; ·., 1 ,
1

• ·; ~ R6.lJ~B-fl ~ 111a . SeciiJ;:ti .de Est. · d..os NegQç. do Reino, 1no
.:i>,t ...·J_j.~. • 9."~ dá~ Car;t6t,_s, Alv, .e PÇtt,entes af'ol. 12_1,
• '· ' :J ' ·e •zmpr:essb. "FLf!!;'ffi
. ~p. r.~~siio S,egia.
·
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-vi.ie~ : get~en~e~tj~;;;r;i~~.~j,S~d ;~~Jiíi~Í:n.nm CJ~~t.ln,d~m No·~·

IJis esse ce.nset~.us, n rJ. g~J~~iécJq'uJid ·qpjs, ,au-t le 'afl{liois Ohr.i~.t1i tWPpellj,bus
~1fferri pofest, aCfúal:J11r.. Ex·poai siquia.e-m Nobis · QUp?r feqit dil ~ tus · fi-

iius Laur~oti ~ts ~e 'Lenccis'lr~:' ~ . Reg•iti H~s:f~lit~_li~ San~.~ir Jes.erhi .:Glvitalis
l.:1sbon~nsls Prfeses, qtwd fel•bCl '!ilY T~Cii>rJ'l·1Jl-J.;.~flLS Pál-!lus Papa 1\::!rHu.s, PrredHc€ssor Nosler, per Q(Tjcium· Poomii!tçnciari~ ' :X.jV,J ... .Kale,mlas S~tepl.QrÍ~
M,pxvi_I.r, in subsid:rum dtcti HolSp.it~lis., tunc ~t;mporis ,curn ÇqnCm!~r~

nillíti Misericordire nanéupatâ!inoorpõNHii Legat,a a . Tes~atflinihu~ . ~eti
ctn, ·et tntréVJt€mpus i.n eonu,m . tes ,lamentarii~ ~;,b1ulis pr~ti~uq~ \'JOP ex;:;·
l>léla, q uoau ,C i ~i latem>Lisbo;n,ensern, ,ej usq.u~ Distt:ic~um <Ju rp/a;<at, at'trt-buit, · et appli.ea\'it,·· at pf'r qtl:l'aelvrs pr~at· Ppt3fél ·; . q\1~ ·in dÍJ!l!-l r.H8s-pitali
ÍJeren l, i psis o per i bl!ls 1per T tésiàtor.es ipl:$s.àJiÍ·p~i·s, -;>~ tis:~lA!:-U m e&?JJ pen~
sere.tur, ·i·n·lclsit; ;eâ l,<únen lege; ut .qq~ çell'ti$ p~J§GJ~i~ 11 çe r 1trsqu!;llo-:
eis reli cta fuissent, ; iHis em,nÍI10 persólv~r.enjlyr: dei.ode, ,pro ;;tu elo In
1irmo:rum, et 'Elxpos.itoru.m numer.o, ahldis {J!-l.q~t,Je1 ej!Jsqern ;Hos.pil~lis .in ,.
digeni.iis, :tfelicis rccordatio11is Cl(:!tneos ' .I?apa .Oolallus, Pr~t:l,ec~;ssor itidem Nos ler, Concessionem pr?Cfacla·riJ a<l !Jl"'<Í ~er~am Di~çesim .l~ishon~n
sem exle1núil': 1lneunt vero .be,qlpot·e, cresc(!(l_tibQs adhuc -ipsius, Hos,pinüis ex pensis,. f.('\coJeodre, an.em0,d~, _P~ us P&p~ ~!')X I us, Pr~decessor pa,.
riler Noster, per suas in forma B rev(:;:, di~ vq,. J.uJii M.DpCI,.XXfXi, ex~ .
peditas 4iteras eadem Concessionem ad omnia Regna, Insulas, et ac- quisila§ Regiones, ~a1iaq t e Dom·in·ia C .b arissimre in Christo Filire Nostrm, Marire Fraociscre, Regime Fideli.ssimre sujecta ampliavit; ac tandem, ad dirimendas nonnullar:J, desuper obortas qurestionies, ips.e Pius
Prredeeessor, rer alias suas símiles die XXVJ. N ovembris MDCCLXXXIV.
datas Literas declaravit, et voluít, ab hujusmodi applicatione illas tan1urn Capellanias esse excipiei1das, qure certas personas respicerent, yªl
ad certum, et eX'j'iressuHil'' Alt~lf.~. })t1t etinm _-io illir> Eç ~ l~ssiis ~ sent e. r~
ctre, in fi)Uibus Fur-~.dat@.l'l.Hn •. suorum ossa jacereQt, <\C al1<J,s, ~ pr<!!ut in'_
-respectivis die~oru1~l Prmdecessorum Literis 11 quprum , ~~OPt;~ m pr;:ys~nth .'
:hus pro expre·~'O h<~b.eri ,v,o!u,:nus, . .ubt~ r.iu~ Tpnli ne.~'Jr .. CuJV aut~m_. , s1- ,
-c.ut JlA-- •eadern expwsJiJqn·e ad Glllum e,rn t., qb m;lgl-lii . lJJ 1 , dl .~~ au.cleq! m6r- .

mantium, Expositorumque numerum, dict':lm 'HosiJiiale ulLêiiõre aduuc .
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s nhsi dio indigeat , Nobis propterea ' h·umilítcr sur)plicáiu·m liuit, ulin prremissis opportune prov ide re, ae, ut infra, iadulgerç ,. ,Je .llenignLt, at~.
Aposlolica, dignaremur. Nos ig it.ur, c.lictum ·Hospitalis hujusqwdi Prres idem specialibus favoribus, et graliis prosegui valentes, ét a quibtLsvis
'Excommunicationes, Suspensionis, et ·Jnt:erdicl'i, al iisque Ecçlesiast.ic·is
Ce nsuris, Sentenliis, et pm riis, a jure, vel a·b homine, quavis occas_io,ne, vel causa latis, si quibus quornodolibet innodatus .existd, ad eíf.e.ctum prresenlium d!Jnlaxat conseguendum, hadum serie absolvenl es, ct
:-~bsolulum fore censentes, Supplicatíonibus quoque Di leclissimi in Cht·isto Filii Nos,lri, .Joannis, Brasil ire Prlrrcipis, atque - P'o r.tügalire, .et ,.A!.,.
garbiorum Regentis, inc!inati, A pplicationem, et Concessionem pr?:l f;\tam, in favorem dicti Hospitalis Sancti Josephi; 'jamdiu a memorato
Paulo Prredecess0re factam, et a Pio, ut il Prrefêrtur; . ampliatam, extendimus ad omnes eliarn, et singulas Capelkmias, gu33 certas Personas
respiciunl, vel ad cerlum, et expressurn Altare, aut etiam in i!lis Ecclesiis fundatre exis.t unt, in guibus earumclem Fundatores sepult. i sunt,
ab eodem ·Piõ Pnedecessore ultimo loco ex1cepl:1s, et A uctoril:1le A rostolid., tenore prresentium, ?mrliamus; atque ·alas tantúm ex Capellaniis

hujtt,snwdi exceptas esse volumus, quce in Patrimonium sacrum e01·um possessoribus const ilutce esse reperienfur, dtt,ratm·â hujusmod1: c.T;ceptione, guoad
1:psi act1~ale s possesso?"es vixerint durntaxat; servatâ Uunen in relifJUÍs di-

cto rurn Prredecessorum bitérarúrrl · formà, •et dispolí_o.ne. Decernentes,
· jpsas prresentes Literas firmas, ·v alidas; et eilicaces ; eXIistere, e L fore 1
s uosque p!enarios, et íntegros ' effectus sortire, et obtjnere, ac illi·s, ab
quos spectat de pn:esenti, et in fulurum' qt!landocumgue spectabit, plenissime su!fraga.ri, et ~ ab eis in•viólabllíte'r ~ obs:e'rvar}; sicgue in pr::emissis, per quoscumque. Judíces, Ord'i narios, •vel Oelegatos, etíam Cau~
sarum Palatii A postolici Auditores, ac S:wclre Roman:.B. Ecclesi.re 'Cardinales, etiam de Latere Legatos, ac A posto!icre Sedis Nuncios, subJatâ eis, et eorum cui!ibet, · quavis aliter judicandi, et interpretandi .íit~
cultate, et auctoritale, judicar'i, et detiniri .de.bere; ac lrritum , et ina:ne, si secus super .his a quo~uam, <.juavis ~uctoritate, scienler, _vel ignoranter, conttgent atte.otai'J. Non ~ bstantJbus, ,qual.enu~ opus s 1t, memorati Pii Pr::edecessoris ultimo loc~ expeditis Lit.eris; et quorumcumqu~ Testalorum, qui Capellanias hujusmodi, eliam in Q)Lima voluntate,
ordJnarunt; quam volunlatem, , quoad pr::emíssa, suffi.cienter, et expres.:.
se_ commuta·mus; nec non omnibus ijlis, et singulis, qu ::e memorati Nostn Prredecessores in sois respeGtivis Literis prrefat is voll>lerunt no-n obst. are·, c::eterisque conlr<lriis quibuscumque. Datutn Roma, apud ~an
cta m_ Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris, die XIX. JuJJi xncccru,
1 ·
P ontJficatus Nostri Anno Quarto.
-

R. Ca1·dinalú Braschius de Honestis.

4.rremataçõ~s

Sendo-Me presente, que ·algumas
de Rendas em frutos
se fizerão por preços exorbitantes por falta de conhecimento de causa ·da
parte dos .L .ançacJores, o que s~rvia pe em b;naÇo para as actuaes Arrematac(Ões, pôis que não apparecia (]llem 'chegasse . a ignRes pret-;os: .E

considerando Eu quanto couvérQ ao tyleu Real Serviço, que os- (;outra-
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tos desta n~tüieia não fiquem po~ Adminisl t·ação Régia dilatAdo l.empo i
Soa Servido Detertüinar em regra, que estas Admidistrações se .fàção Jo.. :

go, que hajão Lanços que cubrào d rendimento médio dos Ues :.uHl::>S
mais pmximos ao Contrato, que se pertende fazer. E Sou outro sim
Servido; que Ós Arretmllantes fi'q\lerri obrigados .a <;!arem Fiadores, e Pag.adores na Cidad~ de ~~isboa, a ffm de _que no Meu Real ·Eril•rio' 'S e }'lo~.;
sa sacar sobre os mesmos Pagadores Esçri!os. como os das Alfahdegas
com a mesma nátureza, e com os mesm.qs' vencimentos que _se açhào
tabelecidbs h~s Contratos <interiores: E ·jwr cjuahlo desta fórma, dé· pag-amento resultá serem· dos Arr:ematantes lodós os frucios de seus Conlra'tos·, setn mais ónus dó. qúe os estabelecidos nas Condições corn que Jan-:ção·, quándo succe~e-r razão; para alguma- des.peza que deva sahir d0
preço dos mesmos Cot}tratos; será péiga ho meu Real E-ta rio com a pre'cisa legüliqade, etpór Despacho clo P.reshlente dell e . O Conselho da Real
jl~áie11da o tenha : assích en~encliuo, ,e fa.ç a rex eêutar pela paí·te que Ih~
tooa.. ,Palacio, de .Màfra em •·I•4f de Nd.".embro de ' i so3 ~ - Co'm á Rubrí.. :
ca do Príncipe Ré~6mle:
..

.es-

I

lrnpre~s.o

,

'f:1a T:ypbgrdfia' Silviána:
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S. A. ' R. o PEÜNCIPE REGENT E Nosso SMhof,

f:rq ..Çonsullii do Sénad~ t da· Carnaríf, de> 28 de Junúo de J 802, a desor:::
(:}ern em:1que .se !aohayantl,. <Doót:fibujçtío d0s Harcns, e 11r.ag~rrialh0'1~ ·btas'-'
çaml9 ppr todos. ds . moüos l aq~elles 1<!}:Ué deviãb 'pqgat a tnbma ConLrib.ui.;,
ç-ão; Í,s e.qtarem-SI," g,eLJa, ·e, fug.irem -.ao S€U · devido pagam e nto~ de , quê
ser seguião numerosas contendas,, e execuções, todas em .prejuízo dQ Fa ..
trimonio' da Catnara; supplicando-se ao Mesmo Senhttr huma Providen~
cia, que servisse de freio a estas desordens. Foi S A . . R. S e rvidb Ordenar pela sua Real Resolução de 17 de Setembro do di ICil annb; o seg'.Jln te ,;; Qúe .t~dqs~.9s .Jlátíqneiro$' q ué nar1e.gãu ·para esta Cid}1de , e a-,
gão a dita Qóntr;ibu)·ç;lll>rl pof v·i~g·éns, sejão ob1·igados a daretn Entrada .
.n.éll M~~ a 1 do . T;~~~·malho., a~sjrn, ·e .do! me~ mo, inodo que _s ão obr~gados
a dalla na Casa d Allilotace~:Ja dà R1be1ra da Fruta, e DlfiiS esta.eoes, e
COI1l -aS mesmas penas, no I Qa$0 ~ cJe ÜaJigl:'e:SSàO ' pagando 'logq C~a.çla VÍé~·
gefll. 'q pre,çp o q.~~ Jh;e. compete, . ~ · que· se. fez presente a S. A'. R., . assim
como já o fizerão em outro tempos, ·e corrio -fazem todos os .que pagão
similhantes Contribuições l E quanto aos que . Pagclo por Avença, serão
obrigados ~.fazer ;~ermo --.della, c(>nfonnê o Form~tario, que ig;ualment~
foi presente aS, A, R. e se ,acha na Mezà da di~a Arrecadação, em pr;í:-.·r
.t,ica~ ~ ·P,ef1~ ~e Pflgã e~l;llJ! :o.IJ> :di:i>bro 'da, A v.eiil·ça, rio, caso de serem ,. achado~ ,
seq~; , o Bi.lhet~, que , do. t:ermo cla. di!{{ ·A vença lhe tleve passat: o Esérivã~, ·.
.P,~ Me~a ~<!fli.té~t Artec~d·~ç.~o,. seode applicada metade da dúa. pena pa!<l ,Q..~Q;ili~,i11f·l. (;jlU~ .fi?:~t· .a '' diJigf{llQia., t.ey 6lÍJtJ~à tlUêt;ade. ,para a :f.a zénda da .
.Çid,ade, . E. pAr~ q u ,~.? ~ ~st~ . Rez.d · &e.sohlÇão:ts.eja exec'u'tada, e não !sPjada
intenção do Senado, que sem noticia . gera,J se, dê principio a esle Regulamento: Ordenl;l qtie do priméifo de 'Jeneüo do anno fu! u1·o de 1804· ~e
execq.t~· liu~ralrnen(e o q,lle por)'S, A. R. o Prlncipê Regente Nosso Se nhor foi Ordenad<?, "fazendo-se , rubrico por Exemplares d este Edital, que
serãa dirig idos a toJos os Ministros Territoriáes aonde ha embarcações 1
pqra qne os fação· affix aí:; e (Jor iguem ans Arraes dos seus díslriclos a
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cu·níprirém a. mesm·a:..Real De't e·rminaç;àQ.; e este se registe, e se faça ·
affi.xar na fórrria declàratla. Lisboa 17 rJe Nov·embro de 1803. - Ma•rco · .
·
·.
ArHonio de ·A zevedo Coutinho Montaury. ·
f

..

'

'
.. ' • •
'1
'
F rwin.ularz'o do que de v~n pag~~ por, via.~~n.s, ··e por: avet~ças· rodas r;,s Em.,··barcaçties que navegao no , füo dest&, (;] zdade, e vem. aos se•us Portos, o
qual foi presente a ~· A: ]1. t em.. Consulta do Senadb . da Can~ara de
28 de Junho de 1802, e App1·ovado pelo 1 Mesrno_ Senhor pela Real Resolução ele 1 7
Seternb1·o do ditq ànn·o:
,,;

...
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De cada Viagem que fazem .a. ·e sta.Gidade os Barcos de· VillaN,o·va pagão 200 réis.
.
1 ,, 'l
·.
· 1·"
,
:
1
:I'
De cada Viagem ·que fa,z:erih ·os Ba1:cos ···d e .A brantes, . Punbel.e,
T<tncos, Barquinha, ChaJUusca ~ ~zaú.ilht~J!ia,~··Azinhaga, 'Sanlarern, Es- '
caropim, ISalvaterra, Pdrto ' l:le Muge' 1 VittorQI'eS ') , Satno l~a, e Bana vente, J 50 réis. ·
·,
De cad·a Viagem ' que .fa:zem •' s Barcos de ·Póvos, Villa-Franca,
'Alhandra, Alverca, Póvoa, Sacavem,. e Friellas, lÓO réis.
, Os Barcos de Abrantes, Punhete, Taricos, Barquínha, Chamus~
ca, e Azinhaga, pagão além de' 15"0 réis, acima referidos, mais de huma avença muito antiga, a que chamào Cabo de Anno pelas Vié1gens
que faze.m aos Pó.rtos do. Tenno àlé Passo d'Arco~, chamados de l.ravé~~
1 .,

..

J~' ÓQO,

-

r ' .

' .

r{

.

,

·i . <I

Todas as Embarcações ' dos• Pór~os., acima ttdeclarados, que fazém .·
viag·em de Verão, que vem a ~ser :c.: c6nduzir. 'Pa1lh'11'; ou .F rura •para ésta '
Cidade, o qual Verão pqiAcipia deSJle ó ·lili'a1•de'•S. P.edro até á ·Feirà tde
ViH.a -Fran.c a, n'ão ·.pag'ão· ·nesteJ.tempr ~ por_1 ~N'iagen·s, ·~mas sim port avençà1
que vem a ser :
' .. , :, r· ' h •· •• :t S !· ;fh·l· .l .. ' r b ' . I . ' ' · .,' '' .
. Cada Barco, 4$0oó' r.éjs, ! r • ,, ), ' : •• ,, , ·~ ~ ~>iil.H i
Cada Bate.ira, uu ' Lãncha, ·3,$0CI9 réis. , c>~·. '!t':lb :n,: ,. , 1 , :• ..
<fi
, ..
\
t
,..,
. . ~ ~kJ . I: ~:•··.•
. ,. , ~_ ,,, <· J
C aa
l
d Bate,2pOOOnels
. . · Os Barc·os do Samõeo, Alcooh~te, ~ldêa-GaJI~ga, Moita, La"radio, 'Alhos- Vedros, Barreiro,; ' Al~'êéij ~e Pai Pi>r~s.; diléixai-, Cnssilhás,
Porto Brandão, Trafa_ria ) Qoina, Cal~caes, e Faço ' d' ~réos t ' pâg-ão• pór
ajuste.
·
,
t
t ·
~ ru ·~-»'li> ~ dl'L
·. 1 ·I , , ,
As .Falúas, pagjio j $ '40'()_ r.é is p'o r •an no. ' · j 1..; 1
-:'h • "
As Falúas que nndã.o ·nãs. Garteiras parraneassHhã's, · 2~000 réis.'-':..
Os Barcos de· Moyos, 1 .$<2BO r~éis.t 9
• <1 11 • ok . :
' f • t(.
·' As Fragatas, 1 ~: oqo réis·. · k . :.~p
. •· l' 1 1 .• : 1
ltJ'• I .11 •
Os Botes a •9so:, e 8~0 réis; c?nforrpe ' a·Jsua . gran~eza :·
'

I

'

. ','

• '

I

J

.

•

'\

.L

·· , Este s~ r'e giste. na Sec:<re ~ària., e ~se· rem'et!ta, delle•l Cópi~ aúthebtic~ tanto ·á M eza desta .Ntrf?cadação1 par·a ser·' tegistàdt> no Livro competente,· como á Casa d' Almotac~ria d-a .Rib~ita, onde tambêm •deve ser
registado. Lisboa 17 de Novembro~ de l803.' L Com quatró' R'Hhrl'c'a s dbs
Dese mbargadores Conselheiros V e•re~ cl(;n!s. -Mello. L;- Callpers. ·± ·M~noel José Coelho. -Franciscb Gom-es, 1
~ ·
Y ·
1
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lmp 1·esso na Typograjia Silviah.a! ~ {}
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Eu O PRINÚIPE

I

I

·
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REGENTE Façó; saTher aos que este Alvará virem: Que exigindo experimentados inconvenientes, que o Meu Paternal Cuidado não demore por ma,is temj)b a indispe_nsavel providencia,
, de que se faz digno o prejudicialíssimo abuso, que do fa.vor do Capitulo trintà e dois do Fora! . da · AJfanaega· ilesf.a ~ Cidade, transcendente a
todas as Casas de ~rrecadaÇão dos Meus Reinos, e Domínios, fazem
os Mercadores, e mais Pessoas qu.e negoceão, clehan~o por annos, e
annos como envelheeer ne1l•las ' suas ·me~tçadorias, -,c6'm empt\le. do·s Reaes
Direitos, _e ut: Js. e necessari~~ fins' das suas :applicaçõe~: ·~ ~endo muito das l\110-has Reaes lntenç_(:)es, · e da especial ,Prç>tecçao, co"? que fi1_"Vóre<(O o Gom'mercio,- ain-da mére~endo-o · aquelle 1!\buso, não 1~ redruzir .
a novas ohri'g ações, que, bem quev e'lu séu rigor verd'adeiras, · pareÇão
·não conciliar-se com as Operações Mercantís, quando aliás já naquelle
· mesmo Capitulo do ·sobred'it.b 'F ora! este, e quaesquer outros casos do
' Meu ~~ai Ser:viço se achão provídos , de competente remedio: excitando
·a 'p_rá.llc\a deste,· mas ao mesmo (erripo 'eslé\belecend0, e fix·ando em beneficio do mesmo Com-rherció esses cal3os álé agora arbitrarios, e pres·crevendo-lhes ··c ertas, e Ín<)lléraveis oregras: Hei por bem declarar, e or- ·
· ·
"
:(}énar ·neste dpirüó o seguinte: ,'? ·
I. ~ Qúe ·os casos em qu•e ·o 'âifõ .Càpitulo tth:íta' e ·dois do 1Foral, em
f éxcepção do. tempo iliimitado· concedido. aos.'Cómmerciantes para o des·
pacho 'das Faie'n?as, deixava ào 'pãrecer<do ~rovedor da Alfandega, co~
tJio cdhveni'e nle ao 'Meu Reàl -~er--vi~o; ·bbtigar as Partes a que as· des~
, tpachassem, '- se fiqnein ' entendenâo ' i'édufiâ6!fao· de "se demorarem as Íilerrca:dorias nas Alfandegas do 'Assucar, Tabaco, e -Casa· da lndia da Cida·td~ de Lisboa; sen'do generos secc'os o esp~Çó de"'tre's annós '; e nas _mais
1
Alfandegas; e: Casas· d~ Arrecadação 1 des~es ,Rei~Ms, · e 'séus floruini~s oespaço 'de hurtf'adno' ," e sendo generos moJ.l:iadbs 'em ~~mlas as ditas Rep,artiçõés 'o esparço 'dê seis meries,• contados dos d.iãs das suas descargas.
:, 11. Que, 'vencitdo· este espáço; o Administrador •Geral ·da Alfandega
fdês a Gíd'adé,· <JS. 1Provedo~é·s, Addiil'l1stradores, · Féüores; ' e-<(juaesque'r ·
outros Offi·c iaes; qué ' ~01h~ quaesquer ti tu los,' e graduação 'estiverem en:
carregados da inspecção de quaesquer outras Alfandegas, e Casas de
Arrecadação, 'nél'la, e em todo§ óS• Ml:lus Reinos, e ·D0minios fação im· meüi·atal:nerite ' aff!.xa~r','Edi,la1es nas·'p ort'as das· d'i•tas lt\lfahde-gas, e Càsas,
tcom o improrogaveJ•·iermo de trinta dias cotJlinuos ~ á -notificaÇão· aos intet·e~sados,' que se dentró deHes não· d·e spacharem os generbs detidos,
·eitt!s 's e Vender-ão 'a 1lanqos pbr· sua conta, e ' á sua cus'ta, a quem mais
"'d er, sem){qué' l'nfs fique co1npetindo al·legar contra o effeito desta vendà
'ignorao'ciâ,J lesão;· reslituiçfioi ou ' qualquer outro·obstaculd que seja.
·Jli.L. Que ~effectiva1meríte, 1findo .õ dito prAzo, os ditos" Administrador
1
1
Geral; Pr0v-edores, e 'Administradoreshprocedão ;a faze r arJ:iématar os dit,üs' ge.õ-erós;' pbhd'o'-'os erh púbtiea v-encla n·asl rnesmas , >Alfanclegas, e Casas nas tárdes de ·~odos 'os cliâs não •f~riados roellas, os quaes se não interromperão até se acabar a arrematação ;1 re ~sta · se fará presidindo os
•sobreditos Administradores, e escrevendo hum, e assistindo' outro · dos
seus Escrivães; : por 'elles nornéados, coil1 (') ·p roctuad0f, . 6W 'P\ocuradores, ou Agentes dós' Leilões, que forem necessarios, recebendo-se á
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voz do Por tei ro os lanços, qu e se offe recerem sobre cada genero, por

·es p :~ço de \r es dias, e al'l' f.!l)'li'lta ndo,..se no .ultimo pelo m~ior dos ditos

Janços.

.

Que · stn s a rrema tações se fa ç:io cativas de Dire itos, e Frete,s,
e lam bem de hu m por ce nto d a su ~ imrortcl,ncia, ' 0 qu al será diviJjdo
e·m de~ ·pa rtes, sen do <JU ~Itrô pa ra· a · P essoa, . q o e pr: e~it.l'it ao'S Léllões}
·t res para os Esc rivães h um a {)iiJ:a o •A g·e.nte o u 1\ b~re n.les dos mesmos...
V~ il ões, e uljlns j)a ra• o Poqeiro, e ma is Pessoas da respectiva Casa di"
.:urecad·a!(ào, d e q u ~ se preci s·e a su·a ,a:ssis ~e ncia .
1
V. Q ue ·cJa m es m a so rte se cobre no ~c to . da rtl esma p rrematação ,a
irnpor tancia ~os b i·reüos ern dinh eiro, ,~·o s ~ ue mio forenv Assjgnantes,
·e dos q ue o fo re(ll em esc ritos, na fóçntn cos tumad<.l ; e d,os p1:eços do~
generos se accei tariio. Le tm~ , com ve ncin{enttos de . tres, , ~eis, . e nove
n1ezes, em pro.por<;.'\o d a s -qu antias , t od as. as ,ve.ze§·1que so.b.re ,. a firma do
. .Arrema tante hu nv er ou l.r a firma , de es tabelec ida, e nQtoda abona·ç~o,
.'lpprov.ada pelo P resid en te , -com inform a ção, dos seu·s E sct•ivães; e a Jn-.
ba ns d itas fi rntHlS ficarão r~sp o n sa v e i ~ éiOS F retes , caso que os ' Coqlpra.clores, ,ou sens Cess i o n a ri o~ ~ , e Rep rçse-,n,tant es não te nh ão dos Pro pri ~
·t arios dos inesmos F re tes as o rd e,ns es tabl;) lecid as aps Proc!J fa.d ores de lles. .
·
, .. . , _
.,
.
Vf. .quf,J ~sles .productos :d~s ~ Íf ilSJ fl l're mat ações , Ol;l ,sej it.o 1l9gq pa;
gos em dtnhe Jro, ou nas sob1·edl.l<j1 S ,Le tras, ~e ~. nt te,g ueml log·9 ,ac;>s ijr.qpt·.iel.ar.io~, otl Consig· na~a rios. tlo,s,l geQe rps . an:e mata d o~~r es,ta ndq pres e nt es, e I gitimando-se verbalmen te Cütll ?~ 1 Çor!he,cim,~f!!,q~, e .p~r f?. n~~s ·
t1o uso. d0 .Gom mercio,; 11e, não, e~tatrdo 1 pTe~~nt~s~ ~'El c__onse t·"·e{}l 1 nos .Pofr:t:ls das respecP\'~s MJ8t~H,iega:S, :e Ca~as ,de, .Àrrc:tcad açãp, ·1pe lp. a~J?f~çp
de ' ci nc'O dias, para nf;lles se lqe~_,e!l t'rt;g.ar:em, ·çcmi par~ç e.\1P'Q. d ~ n.tr'o q€~
te termo, ,se, r(;' met ~er.;,í. { 1u~tl, ne(s t~· bi(tad ~ •. t ~ eJ!l ' tÇJ1d osJ .os .M;~us! R~i
nos, ~o Meu Re.'\1 ~rarlo; ~ ..11 0,'8, Met. s n~Hbln.J OS .u it;ia ll,'laf,\D% ia.s, .l'~F}t~.s
d~ l\110ha Real. Fa;ten_cla, o,nqe fi ca rã.o em, deposJ~o •par~ 1 ~~'J.;enlr~g~·. em
à qu,etn ~Qll,l.JR~~ r, pu, ª$. ~~S\ll< ~l>LE1tra. ,' ~ ~~, (;]U~ S;f~1 t. ry~I~eQ},-t f~cepl~01t
.se a)nda ) Xlsltrern, . o,~,. ~_ro Ql,J;J_b ~ ~0. 1 s~ oa estJ~ef1e;I'Q cqt!Ja.,.d ~ª· 'l! ' , •• •..
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VIL . Q, ue : ~!Sl:fl \.1\\ iij.ha ,,{{ ·.41, O~tepnin a çã~:,:e o mp.r~ ~ORflnfrnlt Q,~ a ~ .ag

sQbt·e.ditas A.J(and~gps~ ! e ,.Çps~s t0dos os g(jlnf:lr!fs,. ~íUE:{1 W~ . t~Q\Po·· ~{\h~}!Jl
·publicn~ão ti,v"!r~ nl J·V((,Q'C~clo., ·e..for~n;~ v,.enGtmd·o o~ . so~r·e~iÍ,o~ . ,espaçç'!> d e
tre a.nn~, l dte. ~Pn'9 t' e , ?e, §ecnes,t~ ftvh segpndo ?~ _!j>!H\ qua!üJade, E} çorp.
todos elles, se vá sucQessiVatucmte p.qp.:lo. f!m pr:a.lJCA.,, ~p~ualf p~ ~omp,l~
ta1·en1.
,
. • ,
, .,
,, .h·
r·, c -." 1, 1 ,. 1. ....
}. , ,,:JJ
VIU,., E porqlle o~ mphos, mtti~Pt gltt~es,l e.' impcu:~a~,les oJ:>j.ftc~os,
qH ''de pois do Ivan{ d . 1dez~seis de Oezem\lro çt;e-1m 1t~eteceq tos cin.ço~n
ta . s j~, , q~-e c n.tirrnou os Estatutors . da Junta. do; Cot,l,Hperciq destes
R inos, e s~os Oominios,, se tem, n·1ccum .ulad~ á .mesm? Juritq,. -ma,~
festa m nte a i.Jnpossi~ilitào .par·a o exa.ctq JCUmp r inle~tol dR p,ar~g!t'f.o ,q z seis d Capitulq d ' Z ~ t e dos mesmos Estattítos, f:1 Resoluç:.H? de .t~,e~
de Jan iro d . mil .te ntos s(d enla .e quatr<~ , ~<{ !nada em Çppl'!~l.ta de
' ·inl cl · D ze mbro, d ~niL ' lecenlos etenta e_tre~., q~e lhe encarréo·a\'ão na- c~\ 'a da , In di .. ·e A. lfandeg·a de~ ta Cidade a ,ar.recàdação, 'e
e nda publi a d~s fAzel}das sem m'a rca, e de Froprie~arios ,incertos:
.. ou S rv ido, e M.ando, q ~l e e t · eQC<Ho·o fiqpe tam.be_m compreh e ndido
n le Al "aró, e ' qmp .tind 'i\O Prov\edçu: da ll'!e,,ina .Casa, . e Atl!,Dinis,..
ttad r G ra l da m. .,ma. A lfand o·a, para ..o que Hei expressamente ppr
d t'o ·nt:los o s .bre litos parao-r~f'o dez.e eis, e R esolução de tres de J an i.-o. E aos Es ri n~t">s tl as 1 Arr m ata r õesd~nco mm en do o espe ~i~ l cu ida-
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flo, com que devem cspce!_ific:~r os signnes das sobrcditns fazendas, suas

descargas, e entrad:~s, e todas, e guaesquer demunstraçõ,es, que possão
convir ::í. prova da sua identidade.
,.
Pelo qne: Mando ::Í. Meza Jo Desembargo do P!'lço; Conselhos da
Minha Heal Fazenda, e cio Ultramar; Re-gedor da Casa da Suppiicaç~~o, Presidente do Meu Re<ll Erario; Administrador Geral da Alfandet!"a.· Provedor da Casa da India.; Vice-Rei, Governadores, ~ Capitães
Ge~eraes dos Mé~c~s Dominjos U,ltrama.r·inos; J Ul\ltas de •Fazenda delles,
e a todos os Administradores de toàas, e quúsqueJT Chsas de Ar~eca
dação; Desernbalrgndores, Carr~gedores, Magis1trado's , e mais ,Pess.oas,
·a quem o conhecírnehto deste.Alvad pertencer, ocnmprão, e guardem,
como nelle se contém, sem embargo de todas as Leis, Resolu.ções, e
.O.t·dens em contrario, .q-ue po1· .este Hei ex.pressamente por detogadas,
·n a p'nrte que respeita no C)Ue De.ixo determin:ado, ficand0 tudo o mais
~rn •seu vigor: E valerá corno· Carta passªda.) p,e la .Chane~ll·aria, , p0st0
·q ue por ell::t não ha de passar, sem ,embargo d~uf . Ordens, ']Ue o contrario dP.terminão. D:1do no Pa.l:1cio de Mafra em 18 de Novembro de 1 soa.
( 19 -Com a ·Assignatura do Prtncípe Regente., .e a dó Minis;tro .

..
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a~ Arremn~ações

Para se p8rem em • pratica
d0s gener0s detidos nas
Al,fandega.~, e Cas•a s ,d' Arrecadação, como Fui Servido De'termin.ar pelo
Meu Alvará de dezoito de ~ov€mbrodo anhoclóHreqbe~: Hei porbemattcndendo aos cor;Jhecimentos, e pre's 'timo que concorrem em Jóaquim José Jgnac.io Nunes, Fe,itor do Consulado da Alfandega Grande, e em André, Xavier da Silva Cabral, OfficiaJ Papelista •. do .Conselho; da, Miriha
-Fh.zenda; nomeálos o primeüo 'para Procurador dos Leilões clos generos
qme respeitão á mesma A,Jfandega, · á do Taba€Ot, e á das Sete Casas,
·o isegundo para os dQ que pertencem á Casa da India: E pa·r a as de ·todas as outras destes Reinos e seus Domínios; Mando que com zelo que
-r e·queJ'· negocio de tan-ta importancia, . os noméiem os respectivos Administradores, e Provedores, e' que vistas as ·suas nomeações, nestes Reinos rpelo di.lo Conse lho da Minha. Fazendá, no Ultramar pelas Juntas
<le~la J:bes sejão confirmadas. E ern todas e qqaesquer das ditas Alfandegas, lhes será a cada hum pelo competente Eserivão delia, entregue
huma ' relação exaclissima das Entradas de t&dos os g·eneros existenl~s,
e facultado conferida todns os mezes com os . Livros das sahidas, para
por humas e outras req'uererem nos Administradores, e Provedores, ou
Me representarem pelos ditos Tribunaes o· que convie'r a@ Meu Real
Serviço. O Conselho da Fazenda ,o tenha as~im eutenâido, e faça executar expedindo . os Despachos necessarios pe1a parte que lhe loca. ·PaJacio de Que-luz em 9 de Dezembro de 1803. ~Com a Rubrica do Prin,
cipe Regente.
·"
,, :
Rcgist. no Cons. da Faz. no L~·v. Jj. 0 dos l!Jec: 1' •

a fol.

(1)

Veja-s~

200

vers. ·

o Ah:ará de 26 de Maio de 18U §.. o.

' .

/

'
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"'--*v.7'*-'--f
·i

p~nderados' n~

C~m~-1'a ·;h~no~,

s~ l~m

SemJio
Senado Ja
os
que.
se.g iur..
:do ··àos Criadores ;ê Lavrado-res deste Re·ÍI'l0, .v'endo-se obrirgoados a v·en"'
rler as Vé\tras de' Po·rc'os, que n·utréi11 l:iehai•xo dos set!ls .M ·o,ntados, •t!'llÍ·.
cámente aos .Marchm'.l~es @IDrigaJos a' fót•l'lecer destas Garnes •a esta <i~a:
pital, vis~o o Prilvilegio, . que aos <l.l'ito.s Marcbanles ~oi . concedido, ,•d'e
nã? poder co!11 pt;ar ou-t~a alg~_th~a pess0a, senã-o ·ell~s, I !e•v'a Fldo,•,as ' G ui •~s
competentes i. fon'qerartdo.:se Jgualméri'te; que •esta restrmçào de. comp1'as
éra fJI'êjudicial•, r'lao poden·do vir o dfPd_~·geoeré ' jll'Or óutt'as •mãos.; q.ue oaá
fossett) a~· dq~· ditos fi'lat<efutantes Cot'i\. J)l'kdoré'~; ·de qllle infalliv.~lmi:mle se _
de~:Íi\ .,s-egiui•r a' maie>r J car~stia nos; preços:· P~ra se ·dcc0'Prer a hun~; .e {lu,:.
t'ro dàmno, inlere·sse dosi·Cri1adores, e 'L:wra-dorés, e bem dos mesmos
Jlóv0S; Orcleha o· rné!~rtl0 ~l:!n:fdo da c~~ ara'·, 'q ue' da· data .deste em dian•
te seja per:mütido Ja.í' t<Jde'S : óS . Cria.dol'es} e i.!nvrador'e s poderem ven4t:-r
os Porcos debaixo dos seus Montados a locla a pessoa, de qualquer qualid ade qn seja, que lhes for comprar: As possoas porém, que coo1prarem este Gado aos ditos C'riadores, . e Lavradores , não sendo os .Marchantes já referidos, tirarão duas Guias, passadas pelas Ju:>tiças Territoriaes, nas quaes se decl are.: e n'timei'O de Cabeçns, que alli comprárão, e que v~m en~ ,direillll'a para. o fornecimento da CiJacle cle Li::;boa;
bem entendido, . que, nos Mercados, e ' Feirils públicas qão .será perm:ittilt.o, que· os' Çri{idor'e s,) e :La.vrdt.hn·es posS'ão , V'etHler ·os• 1,.01'C0s, senàd .
per si 1 ,ou ' r~ Jos SêlJS Cl'Frt(l.Os~ ' que se:' Je-gitÜneml; .J nelil · ' llJS .' fH~SSOas, \ a
qu~m se ooncdcle_at Gt·a·~a de :poCler~m ·com praP 1ots •di·tbs Porcos ' <wiu·e!.,
feridos CJ'i'ado~es; .' e La,vradores•ldéb1aixo dos· Montados, crs -pe1derào com:..
prar nos d.itos Met:oados, .e \Feiras públieas; porque nes:tes 1.illgines só
pochwi@- 'comprai· os Man:~hantes gu!à!i:tli(!ados com as ·Guúrs, que se: l·hés
dã~, e lhes peruátte-- o Regio Alvar i ..de .25 d€l Fevereiro de .1802. ;· de.l~ndo-se tomar por perdi.das todas . as Varas de Porcos, que t111s Fi-.·i:r.as,
-e· Mercados públrC'óS se acharem e:xoostas á vendé\, nao sendo pelos .CEia..
dores, c Lavradores, ou s·e us leg·itimados: Igualmente dev. m ser npre>·hendidas todas as V ~~r as <le Porcos, que forem er1contrachs pelas estm,;;. ,
dàs, nilo sendo conduzidas pelos séu 1~ proprios Donos, ~riado r es, • 0'11 pe]Gs qtte se •adíão munidost com Tttu'los passados pefas Oamaras, ou final~
mente .por \Mjue·Jles, ç)ue .pelas legitimas, e competentes Gnias mostra,
rem le1· CQ,m p,rado del!)tlixo· dos Mon~ados, para as conduzirem -em direi·
tura a est~ ,Cap-ital:. As duas Guias, que devem tirar ns pessoas a rprP.,m
se concede ~ .. compra. dos Porcos d9baixo dos ·Montados, que logo·de_,_
guem a es·ta Ctrpita! npresent<~rão hpma ~o Desembargador Çons~lbeir(!)
Vereador clo· ·Pel09ro das Carnes, para com o seu Despacho poder m
quali.6car a - sut~ · c.:orrdncta, itHlo com a outra Guia a pagar os Reaes ' Di ..
1·dtos: E porque póde t~ mnlicia conduzit· algum deslr~s i'n dividnos a
comp~ar, . ou ,J.: evender pelas eslrada~;; m ·_dit~ Desembarg~dor Conselhei.,.
ro Vereador do Pelouro UHS Cat'nes accelté)ra as Denuncias, que lhe forem dadas~ e o Senad0 da Camara lhe éoncede toda a A u 1 horidade para_ a aprehensilo, e relençl'ro dos Porcml!,' (jue se provarem revendidos,
s n<lo melado do setl producto para o Denunciante, e a outra pnra os
OffichJes- da diligencia, e -Hospitnl de S. Laz-a+o. · O Senadu da Carrrata
recommenQa muito a todos os Min{stros, a quem este Edital for dirigido,
1

I
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mande publicar, :e faça a.ffixar os mais 'Ex~lllpb'res em · toda~ as Villas~
e Lugares da · su·a Jurisdicçâ'o, tendo a maior vigilaneia, de que nos
Mercados, Feira,~, e -estra"Jas se observe <> que ·qeste se deternüna, acceüando ~as OentHJ.CÍfls·, que depois de. julgnd~·s · rern<Ht.e.rá logo ao refe -'riJo OesernbargÀdbt• Consélheiro Veread<1r tio rPelouro ' das Oarnes pnr<a
serem punidos os Transgressures na conformiclade prescripla no dito Re· .
·g io Alval'á de 25 t'.l.e . Feve.rei. r~ de 1.:.80·2; pois ti)Ue por .~st1e mod? fica_~
todos patente esta Dete.rmJi1açaõ, nao pod·e ndo. aHegar ·Jgnorancta. liJsboa J o de Dezernbro ele 1803. =Marco Antonio· de Azevedo Coutinho
0

de Montaury. .

·- ,,
11nJ_press(l) ri&· 'J!:ypogrojia Silbianâ .
. I
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Á.ttendend·o

á Justa• Represen:t~ç~(i) que· JJne· fez 'a .Jünla da BuHa da
Santa Ctm.za<Ja sobre o prejuiz.o que tem expeÚrtJem(ad.o a d.ist.ríbuição
<los· Ex em piares de lia com dam no das Ct>r'lsç:ieneias clos meus F i eis V as'"
sallos~ e das : pias e neoessarius• üpplic~Lções das sriiia~· esn1ólas ·pela falta'·
de veneração e assisteneia á Publicaç~o da Bulla e 'observância dos' seils >,
Priv:ilegi·os, os quaes sempre se considerúrào necessarios pàra·· premülr o
ze]@ e l.rabidho dos Officiaes em pregados oesta Repa-rt•rçã0, e coní 'espe.~ '
cialidaJe . clos Theso,urein~s menores, que são mutto u!tels' a'o Se·rv'iço d'e •
todas as Leis, Decretos, Ordens, e .mais disposições que ha a fav·ü l' _fu'l
mesm.a Hep.af!içà@, é , reco,mm~e'n<Jar ..'a; todos . os Magistrados de qua.lquer
o_tdel.ll .q.ue sejão, ·e Officiaes lVlili~ams de toda ·e qua'lq:!ler gmdu;a<rào ,'
que fa~30 respeitar como devem•esiLe. pio e iinportantissimo objécto, as- ·;·
-sim na · vene·raçào re assislenda• na Pub.licaç.ã o cla .Bulia, como na exa"'o.la
-e i·Mleira · observancia de to<i!os @1> P.riv.iJ,egios que lhe c:oncedêrão ós .Se~ihores Hei.s destes Reinos, e ain€!1-a ~o l)ri;vileg.io da izempção das -Cau,r
Llelarias (restricto com tudo ao~ Tb'e soureiros menores) se.m emba•r,go do
.D~cr·eto de 14 d.e Novembro ·de 16,73 . qu~ o .r evogou. A 1\'Ieza. o faça e;lte:i
cu tat· com ns Ordens necessarias· pela parte que lhe toca, 11ào obstante
quaesquer I .. eis e mais di·s posições. em contrario, que t0clas hei por de:rogad-as para este etleüo .s0.nJent.e. '! Palacio de Queluz eRl tiO de Üeze·m··
brC!l de l803.=Com ·a Rubríca do Príncipe Reg-ente. ·
.}
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·E.u O PRINCIPE REGEN'FE

~os

Façw saber
que este Ah·arií v·i rem : Que fazendo-se, como h'e .noJtor'io, cada dia '1-na.is necessm'Ío, e úrgente, qt1e com a maior exacção, e diligencia se realiiZe a cobrança dós
-Subs•i Jios adaptados pa-ra a C(l)li)'Servação destes Reinos; ·e bem · da Póbli-.
ca A Jmir.t istraqào delles, dos quaes _he talvez o mais consideravel o d'a;s
Decimas, estabel.ecido pelo Regimento t.!e nove cle Maio .d e mil se-iscentos ciocoenta ·e quatro, e suscitado pelo Alvará de vinte e seis de S.e- ,
tembro de mil, setecentos, sessentl,l e dois: -he este com tu~o o ·de··que
t~m mostrado a mais constante ·ex1)erien~ia continúas, e a.v.u lladas: faJ--

Kk
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tas, <)Ue de balde "se tem ~uidado rer!lediar c?m repetidas ·Providencias
degeneradas todas en~ maJOr dispéNd!o da .Mroha Real Fazenda, mais
Ycxame dos Povos, necessidade mais grave de novos J:mposlos,. e Ol.llros
muitos, e muito funestos ·· inconvenientes· de pública, notorie9nde, cuj"
principal causa j'á não póde occullar·se f]Ue he, ou a , il]stdli~iencia, ' oÚ:
o' mais facil abuso dos meios, pbr que tão importante objecto he regulado: E pois por este conhecimento vem a ser indubitavel' que o remedio
efficaz ·só póde ser o da red ucção daq uelles meios a hum mais sim pies,
e prompto, e por isso mais util, e segqro systf:nna de ' Arrecatlação; oecorrendo com este a tantos males, Sou Servido Ordenar o seguinle'
I . . Os Lançamentos 'se farão i'los tempos determinados, e fórma r)rescripta no sobredito Regimento, Alvarás, ' Jnstrucções, Resolu<;ões respectivas, e comprehenderão, não só o artigo das Decimas, mas por ora
os dos outros 'Novos Impostos, estabelecidos pelos AJ v arús , d.e sete de
.Março, e trinta de Junho de mil oitocentos e hum, e ' incorporados nas
Superiotendencias dellas, á excepção ~ómente dos que respeilil.o ás (I)
l\1anufacturas ·(Ias Fabric~s Nacionaes\ a que he Minha Real Intenção
da.r diver's a Providencia; e feitos, e encerrados; os Superintendentes
·nesta C'idade, e seu Termo ·; os C0r.rege.dores em cada Comarca remet.:.
. terão sem a menor dii<:H;ão ao Conselho da Minha Fazenda, e ao Meu ·
. Real Erario, Certidões das suas importancias, co1!:'. separada expJ,icação
da 'de cadil hum dos dit0s é\rligos, por elles, e p'elos ·seus Escr.ivãres ·a s- .
signadas: e dos comprehendiqos ·em dilação culp'aveJ, Me dará Jogo o
, mesmo Conselho conta, para provêr no caso, confórme convier ao Meu
Real Serviço.
·
·
IJ. ,O dito Conselho de ·Minha Fazenda mandará então affixar Editaes
cotn o tenno de trinta dias·, pelos quaes faça constar que a cobrança
·das Decimas da Corte e Reino, sopreditos Jmpostos se vai ar11ematar
.por Superinteodencias, a quem dell~t se encarreg·ar por menor commissãoJ até a de seis por cento, sobre a total importancia dos ditos Lan,·qarnentos; ·e com éffeito, no dia seguinte ao ultimo do dito prazo se admittirão os Lanços para se arrematar pelo que for mais vantajoso; na
.. fórma cost~ounada nas arrematações de todas' as outras Minhas Rendas
•
com · as seguintes Condições. .
· 1
·I I I. ·Que 'os Arrematantes darão na Cidade de Lisboa Fiadores, ' e
··P agadores approvados, sobre os qua.Fs o Meu Real Erà'r io haja desacar
da importancia ela Cobré)nça affial}çuda, e nas quantias convenientes,
Escriptos da mesma riatureza, que pelos Decretos de trinta de Outubro
de mil setecentos oitenta e quatro, e nove de Julho de mil setecentos
novent:l e quatro, tein os das Alfandegas, a pagar :10s portadores, nas
duas especies da Lei, trinta dias pr\~cisos depois do vencimento de c<~da semestre.
,
·
·
IV. Que assim affiançados se lhes \: Jxpedirão pelo mesmo Conselho competentes Títulos, pelos quaes conste das suas arremHla<,Õel>; e a presentando-os elles aos Superintendentes, 'estes, e os seus Escriv~es serão
obrigados a entregar-lhe,s os respectivos Conheciment<ils no prefixo termo
.de quinze dias, por elle sómente assignados; porque a terceira firma,
qt!e até agora era do Glaviculario di) ~ofre, ficará seqdo a do Arrema- .
tante, com a qual os ditos Conhecimentos .se 'haverão por legitimados,
e por quites os Collectados; que assim os apresentarem; assim como os

(1) Direito de tres por c;cnto das Manufactpras mandados pôr por Encabcçamcnto
H dt: Maio de 1804.
1,
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sobreditos Supe'rinlendentes por desobrigados de tod·a a -respo.nsabilidade
com os reci'bos, que do número, e total im portancia Jos Conhecimentos lhes dev'eriio Clen(ro do dito termo pa'ssat· os •mesmos Arrematan'les ao
j)é dos encerràmenlos.
'
·
V. Qae se nas Hevi s tas dos Semesh·-e's, de 'que os Superintendentes,
e Corregedores ficilo· lgualmerJte obrig·ados â ren'letter l.ambem Oertridões
;1os ·m-esmos Conselho, ,e Era~· io Hegio., -ato'l'l1te'cer qu'e ·b·aja accresc:i mo,
ou 'diminuição -d a:s Colleotas, ne 'prim-eiro caso ficará o mes-1no Erario au:..
lhori'~adb para da !naioria c-on·tint~3'1' -a s-aoÇt'r ' iguaes ·E soripl:os .sobre os
Paga'dür~~. q·ue desue o pri•nc·ipi'o se entene!.ler.ão sê-lo lambem d0 mesiiÍo ácGrescimo, e <~el:Je -se ·en'l>J·egarfio da mesi'J,'la sorte ·OS 0()~llJeCl•lille•ntoS
aos' Arrematantes; e no segundo, o :pagará a estes, <!ludhes encol'llra-.
rá, . se •aindü for 1tem 'po, a q ua'ntià da tliini-nuição.
VI. Que do mesn)o modo se a·lgum dos ' Collectados não 1'>agnr, o Ar~
rematante dará cunta ao Super:i-ntenélehle, q·ue -reoobrand·o o. Conb,ecimento procederá logo a sequestro em bens promptos do devedor, e re1
metted ds A u ~to's ai) Conselh0, pa-ra se• proseguir na execu•çào de1les, e
cÚ.r)1 1tlttt41etiLica G,erliuão td'O ' mestné >Su•pef'ilntendente, o M.eu Heal Erario .p·:-~ ·g 'at'á, ou encontrai·:i a ·Cotl>f7~·ta:_ nfí·o· paga: 'O ql!le com tuu@ .se enl~n'd·etá ' tllenlro de 'tres mezéS conla~os do 1 uJ!Ürrío do an.no. P que essa 'Colecla pettence'r; porque passade est-e -lfrmq, ·a bàa, . ou tmá CO'brrut~,ça fará p.or cqnla do Arrematante, ou do Superintendente, , qu·a!J fo.r ODll1Ísso
~fu e,hgíHa,
'segurâll~í.
I
( •,
•
{'
:
•
·, Vl"l. LQue,' por outra' pbv'i<'h~ncia de :i gualdade, e para •a smsteotar
no 'p1Hg'tili ento aci'mra esf~_bele-ci:do -nas ·<ffuas. especile'S da Lei, ·OS Arre·m.:lthnres'/ pá'ga•h-db~Hies .os Coll~ct-ado's;• 1c?mô lhes he p.er-a1etticlJo, alguRna
r:.Q)I~.9ã:ó. ; ~'fi A_Pdllce~ grandes, as p0~e"rãó''~1nl1:reg~a~l1 ' f.!'O mes_mo 8€l'.d Erat'I'o, ·Bhde 1tonslan-dq 'JYor 'l'iJodo fided.J gno terem .s.Jcll(j) recebidas ·ern pagn-m'c'ntrd' ' U~ ,'C He'c hs, lhes serão tt<'.lclá:d:as na.s solbreditas 1especies.
(; \i'·rlf. 1 1Q)Je GS kl"fen'lapwle&,'l em '<]lf.J.a!fJl(o • O 'fot·em, ·:g<i:lz'arào S81ll ex'é .fH~~lbc à.lgtprJ1:1, {!e 't'ocl<\s as grá~as-, isençõ'é~, e · privi•l·&~·ios, de qtYe gozào -&s ·Réncl-erros 1; de rMiri,ha ·Réa!l -Faz6lnda; e 1qu~1esgue;r desaea·to's, e
ofTensas, que s~ lhes fizerem em razão dà sua arremataC(ão, e cobrança,
se cas1iga)-ã9 irreh!'Í'SIS-iv'elm€mte com o ~n-esme>' pr<i>cedi·mento, e penas 'imJWsta·s <á-s •qlfl·e. 'sãó .. feüas· aGS ' Ofli·c-iáes e-le' Jlustt<iças;
dos das pessoas poderosas, se fará peJo Ministro Territorial auto Summario, que pelo Conselho suba immediatamente á Minha Real Presença na forma dos para-grafos nove, e dez · do Titulo prin1.ei-ro -do Regimento.
·
IX. Não havendo Lançadores, que arrematem, o Conselho nomeará, e approvará, cjuanfo á Corte, e Termo, e mandará ás Camaras,
-<'J'~l?&h1e .fís'iF~ovi:Ooias~- que rwrh,eyHn, •.e . arRfQVefl1 .. t,atppem l por. Sl!perin-t~ndéBtitlS,•.Upess®-as >'i~,tmeas p;ar& . ~~ fP·Ii>nÇJça, ,as qunes sertlo _affifi·nçaiJ.a~, e -na mesrna~ oolmrl<~~n.ç i:l. l §parparão ~lll_p tl:ld~ a orc~em acima .prescri pla
-aos A·rrerüatamtes,r,e ;,>VIe1'HUH'àO JO t P~fl'lip de lr~s.:por cento, além çlo ua
,• •
.
,
,
cónducÇão do>dinhe'Íl1o a0_ Meu ,Ji\!3-itl Er~in . · 1
'' 1• X. ".E tts'S:im •estg:opt'emi0 : <wtnQ q~.:S Commis§Ões <;lo.~> A 1 rrerv~tal')t,es se1
, ~{;) liv.:res, d~. despeZll.l;s deJ.,jv,~Q.s ' cie C.0·wb_echlH\in~ps 0 e de , f:!molumentos;
- )iui·q'~Je ·á'(iil~J:as _se ,'!farã.'<l>...p!:llas~, Gama .r,a~, . ,. ~- co.~Js~lhqs·., r co_mo .~stav a de1
f'éi·m1·ná-d~ ·n·o {;f1tu,o ·quarto,éi~Jarag)r;a/o qoz.e d(:) nresr.Eo ~eg1mento; e
' 'a~& . 6urer~jntat:(meol(ts,•"e _Estr.hãG..s,. JiaJ'{erei por, $en)·~to para lhes fctzeJ' .
'-1hercê, b~ gf1ndo o "Sellli mte..r:e'cimenjQ~ , •
1
,
•
·
'' x r. · N·~tpL senJ:o ·pouhn ..da\ 1\Jinha IRgal Intenção d_esviar o producf.o
-d-os Nov- €1~ , ImpoS1los 1 • assmu! ótNtd~Js ' n<:>, Me~ Recd Erario_, do ulil, e
l{k 2

ou em

e
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nr~ oe S ~lri•o ·fltq, a <'lll <il pelos Alvarás de su~ çreaçãq ,f,orãq p,rovidentemen -.
t • applicad()s: Oructt<> que, 11penns se r ealiZill'l~m as ,suas i,mp q rtan,cÍ,êl~

uo tll e::J lllú E r<.~ri o ,

cs lc dcpqis .de sep<:traqps

os .l. (tnlo

ce nto d11 su ,a

por

<:ohrallçn, so 5 ·undo o t!spit;ito do paragrafo treze .do primeiro ,do,s me,s mos

A lv!)rás, · ps. rerpt!LI/'1, e· f-H;a, ent.rega r á Ju.nta. .d o Pagame nto ,dos Juros
'do f.C mpt·~sl!!imo, pnt•a ns eti i)H:egar -corrw lh e esül. egcarregadq,
,.. , ,
XlL , .L porg,n·e curu es·L ~. ·tNvo ~yst.en1a vem a ficar desn~cess;uia .a
1: upedntcntléncÜl•I G.era J tLts . iDec.ir•iHI.S Qa Cor l.e e gei no :. H ei ~Of p~~l qe
:~ ? ling:uir co tn , todos ·os. ·e·us, Offi.~ ia~~s; e E mpre gos.' excep_l,o .P de. ~o~
ltcJtadot· dttlla, que passar-á .a ,exerc tta lJo· na E. :~a~cutona de Mu?ha Faz~?n;
Ja, e 1~epa r t.içao das Decimas, q1oe neJJa ·a·ccresce •: E a jt,.q·isçlicçãp vo-.
}~Jntaria, que a .mesma Su p<'!rin!e nt.leno ia exer.ciLava, se .tornará . a re. u ~
uir no C on selho de l\1in.ha)1 az€nua, · a )cwe perten,c,:e pdo. Titu lo primeiro da. Lei de vinte .e dois de ·De•zembr.o do mil setecentos sessen'i<:i e hLim~
(~ ns contas .s e devdver·'to Js Hcp<:iTLiçõt>.s c-o t11p€ len ~~s do Me u .~1€ al ~rario.
. 1 ,
1.
. •
,
•
• .
•
(
, ,
1
IC ~st-e se -cumpririt ·i·nleir-ume-nte.., -sem d.úvicla, ou. altera<;ão alguma; porque o mesmb , Hegim e nto., Leis, e De.cre.los 'posteri-or~s, ,m\ p.l.a'rt ', em que. co,m e •In minha. De l erm.i·n ~·~t"io se nã-o con,forn!âo, tod,qs H.~i
p r derogados., d·e M inh a ce1rla,. Sc)~ncia, e cot}JO se de c ~1 Ja, hum fhe~
se exptessa men<{ào, St1m embargo .d,a Ü 1rdenaç.ã<i> do, ~i vro segando,. 'l;i.
'
tu 1o qutHt:mLa qualJ•o.
,,
,
.
..,
Pelo que: Mando á Mezn do Dezembargo do . Paço, J?r,e~id nte
clo lVJeu Rea.J E;r:u·io, Conselho de 'lV{i.r1b-a t~ea l F~zenda , _ ,e -d'o Ultra- ·
mat·, Regeclor 'clas ·Jllstiças, ~-a to.do;:> .<;1.~ : Tr·~bu~aes, ..e .Mi,nistros ' a
O SeU CO~beciU.1ef1tQ perLel)oe.r, O· cqmpril~, ·«? fitç ào C}ltllprir., C~llllO, IjejJe
se contém: e ao ·pq utO<r Üi<!Jg,O Jgnario de. Pina lV~ap iq!J et P~~.e t~J .ba ~gar
(lor do .Paq<), ·é Cha.rac~ller M-or deste~ Rernos, que o fil,:Çq .p~J,l;>l!car. ,11Hl
bancellaria, ~ ·~~1e registando.~se em todos os lugares , co~tu·1pa~dp ~ dtt.lle se remetl~o ?ópius ~a tQdos os .~'r,ibl:lnaes, Cabe,çHs d~ , Çom_arc<\~ e
Villas destes Re1nos. ·Dado ll-9' Palap1p de Queluz. nqs lO ~e D,e~~m1 bro de
1 so· . = Co lu a Ass·ig·natura do Pfinfilpe Regen~e, e a clo; .Ministr9.: , .
1

cwe

.

,

,

,

I -d

'

"

.

· Réyi'l. 7~q, Chancel. fl!ló1· da Co7"te, ff Reino no, ~\v.
lias Le1 :a )'Ql. 7 4;, e ·Jmp!J"esso na ln;pr~ssd<f Begtg.:
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e ndo tnostrndo :\ ti1 ·1ís constante ~· xp~rh~ rrcia . quanto 1Hz. _util a cors.~r
'' a r~<.1o da He àl •Gu': üdn da !)o'H i'<~; é dh· ] l lum~in·a' .;lo :da CjJa.de , de .1-t•s.h o •, pt1ra tnnnlel: ~'111 seg-•ú·nn1 1Çt.~, 'e lrt~nquiJJiJade· os .JVlorador~s della,
livtuudu-os do: Assa ·sinos,' e RoUbos t'\ que ante?s ~slav.ào'e<Xppstqs : Querendo da 1· principios ao estabél e cidH~ilto ·dos Fundos ,meéessarios par~ . a
·sun subsisté nc[H, que s~~Jno propo'r · ií~ nadt>S, · e tne.IJ,OS Jonetosos. aós Meus
Ji' ~e i V::is'saltUs. E cu h 'ltl ·r~11do que (>S lin po~tos hppJioados pa ra às ~ g~as
J . 1vr "'S ex . d~~·m a un· cle p za · pü i~ que se• achàu f e i lãS -~~ Qbras m&IO r e , • "Ó.m' r1t ·o nt i r uão às 1 u\eriores .e as nece sarias .parta ~- $1,1::1 co ri-·
Bl'n~ açao : 1 i ' ptll' be m sê'parar ·'d os ditos Impostos 0" que . pert ~ nce ao
H e~d d A•l'oa d ns .. arn es , t:. que o st.~ u pródu to entre• daqui em . dianle
dil't> ·tnm 'nt' ·fi o M 'll } t>:rl. E rariu flara ·e' applic. ar , á_ des1~.eza da ,dit_a
" uarda, e -Illumiu;u::\ o. ) ~ Hhlelho Ja Fazenlla o tenha a..,siJIJ, en,tendl'
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do, e façfl execusar nela parte I que lbe toca, sem, f 111 barg o de quaesq lJ €l'
L e is, Regimentc~s, e Ú1sposicões em cpntrario. ~ PaJacíd de Qu~luz em
1
1 o de Dezembro .de 1 $Ç3. =Com a Rqb ;~c~ dq _Prindl?e Régente.'

E.egist. no Conse.ziw (/a 'Faz. ' Jt Ó' Lip.
fol. 20 I vers.
, LI I ·~t f · .,.
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Quetendo occorrer :i.s des.~rden;, e tr~udy~, que praticã:q os A;,~r~~s.,
e Marinheiros dos Barcos, que se ocç~p:'io pq transporte u,os Y-i.J?9p's ,do
Alto Douro para ~ Cid~de do PprJg, 1 praqca_das. talve~

por

falta d~ . Re-

gulitme, n~o prop,rjo, que 1Jhe:s ~r(ys~rev, a asJ y~en<)~' .e,m, gl!./=; . d€f v1em incor-

rer por ,tu·aretn Vmho; das.1 Var;oJib;a , , suppnnclo-o
.,'Ico.m
",j
T:jl
,, . . . <JP;ua,
. ~ ... 1 ' ·• ..' caus;:.tn"'o'1'
Jhe.l,l ul'na degeneraçãoi ~?: sua,,Jegit; ifn ';~ .,q:ll•tliçla,de,, e J}.ljl1~n~ipd9- : ,a reputação, que devidamente merecem; tendo mostrado a ésperiencia não sere:m .bastaq~es as disp.o~ ições. da p~qyi,qeuUL~ei .. de ~rinta -,cJe Agosto de
mil. seteqenltos cin~oent,a e sete; , s,o.brecar,re~·a nd~ os ditos Bqnc~JO , com ·
tnaJor numer9 de p1pas, qo qu~ pede .~. ~l!~ l.C?ta~ao, n_,avegaodo fQra d as
Marcas, e de noite, .o que faz. a vingem,,arri~çada: e queret?dd oulrosim
.conceder os J>rivi.legios, que os m,esmÇJ~. A,rra~s, Fei.~ores, t-Mqrinheiros,
-' e Serventes marecem pelo exf1rcic.io do, tfa.I'J~pqrte dos , re~eri~os ,Vinhos
(objecto do mais imp,ortante poq1 1m l'lr~,qio 1 d,o~: l}lle1u~. Remt9~ eo? 1 fr,_ucto~ próprio~) Ef ql}f:(, ,e m; tornr·~iag(')JI) .. ÇP!?4uzyn~,. o~~, (.,<p:da.q]~ntct1s.~ ~fi., Nfqni,ç ?es
de'Querra para a~ ProvJnÇJ~s,.9~t .B.~I~'h 1 je ~:rra~~qs-J~<?.nlJ.iE! F .. ~ou, Srff}do
ordenar, que ·o RegiJneq.~o •. que í COJ;D ; e~le 1 Q$li~a, ?-s~g-!_).;;tc\o1 pelo , Visconde de Balse.mão, do .Mel! ! éon~elh~. de ,Estade,f' Í}iinistro ~~ ~ec~etario de
Estado dos Negocias do Reip«?, 11 1 ~Ef ~~!l F!'! cum.r.ri.r,, .f.J «:;Xepu,ta~ !rviolav,elmente, como ne\le ~e d.e.claraa .Para ter p tle ,!!; , devi~o effeilÇ!; falacio
de Qu~luz em 74 4e Dt~zqn~~l? çle, J806. = Cç>m a . Ru.l;>r~ca do Príncipe
Reg~~nte. ,
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L, ~1tod9,s .os Ba;~q;, que, ho1tÚ,er~rn de (se,r. e.m'pr~gtl4~s hQ , lrai'Í~potte
.dos ,V10 .h os do 11\.l to; Qou ~o;. 1,1ã.o, lW~tão ex c!( der )a /V~ Íor q~r.ga Je sa-

-1enta P~pa~; SE<pdo todos , nuxnerqqgs,, ed narca.dos corq .rtJa-rca,sJm pressas
a, fogq na . f6rma 1q!lt;J ·se a~hp dt:t.t~ rr(I;Jin~~o ~o ,§. 6. da~ NO,Yidente Lei
~de , 19,0 d,e.. Ago~1o., clee ~ 757, ~ deba,ix_e> ~-§lS _p,e{las, que• a 1 mestp~ impõ:e
no caso de contravenç~o. 11 , ,''IIHO T il <>1 · 1 , L>>i - ,, _,. , .···.,~ ~
~v
1 Os J ncji vidnps,, ~ q ,tu:i . .~s12p . Pl·9POtU~ rei~l ·t aQ injQisted.o ·{ll:l ,.~·i·r.ães . dos
- ~·ef.e~'Jd.os BarCQ1l, •. s~ei;.~q>,; ~i rFtcjos .. ~a1 g~~[q~~·~ r cJMjtUe1J~s, ~1q,ue • ti ·ver~.itJ, ma ri! l)hadp~. e,. rJI·!~ ;tep,b.ap .plça{;ljçadq ,Jt.tRftl'!l'lli\ : r~~§s~r·!fl1 . •~ .r~e.odo 1 Jill'qvadé\,ra
SIJ:a fidehd;ad~, j s,egul).c)~ s . infO.I' '!l(?ÇQ(j!~ ; fJ le,Ji,v.er JLir.ad;p a \lunla.
Ad]l)J~Istçação da Gp.mpappia.G,e r ~t J 1~a.; {\'grj·Çt•lt,úp , tla.s· ~iu has do ,Aito Douro, esta lhes dará gr~tuitamente as s u a~,,ç,~:G la~ de rApp t;o va ção na fórma de tçrminaqa .Ao , s,q qrl'-~ dito, §!; P.. ,, Jtp. ·H![Grida Lei de :10 d~ Agosto
.de 1 757.
L V •j
, • · 1• I , .t 1 i• ,, 1.._,'I 1
~
o t
•
li I. Se rão os ditos Arraes obr igallos à virem faze'r na CidaJe do Porto f~gtn;g f'~ 9os, ...,v in1llus, . q YS'- dCt:!iJ (!.t.p:}Hi. I~·I a gs sle1.,1.s r_especli vos doHO~; e
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por \1'1:~\irtl' 'jgcí~cnté . lle n ~ u~r ag~o; ·~u ye;,•igo de lle ' ~ão possã~l
o'
s
OTand ç's ' cli< ln ~HJos Matnzes,• fazer o (ra-n sport t;:. e env11' um l barCO!)
•
..
e:..)
• l '" ,.. . , ., • _._ l i
. 1
·r .
t r<::g a ; nes te caso o 'p'o de J'a Jaze r e111 p arcos Jic•quen?s, 'c . arnauo·s · ra·sf • q u~,:. ir os nl ~lll Çl aJ;J clo ne!Jes os se us .F ellÇl res, ,jju Conhd e nt.es faz e r as res-·
p •c li' v .1S ;n tr·eg1~s ~ se ro ' po'd ~~·l·m de morar-se · ~10 decurso da vi~gem em
jJtlt'f e al g;uunt l'lltll S do qu e vmte e qua tro horas.
I V. -Log·o qu e os A rra es , ou qu em soas vezes fizer, chel'?;arem á Cicla1Je do P~rt o o u lu gar aond e devem se r visüados pelos Guardas dos
H aes Direitos, far ão aos Jitos Guardas huma fiel declaraç<lo da C)Uantid utl e <l As pipa s .d e Vinho, que conduzem os se u·s Barcos, e para qu e m
vem diri g idas, recebendo delles o costumado Bi lhete da dita declara. <;~ ·,·1 tJ m b qt.ud ' Heverão l ~g:o\tpr: es'e n l ar-se na Estactão do rece(bi•rn e nto
<.1 s sob reditos flen es Diri:li\qs lco;m 1 o propri eta'rÍp " <lo• meso1o Vinho, '·oU
q u 111 o re p1r s .DFe ,vpn.ra' s, · fa z e~ ' o~ ·tlipet ent,er Dt>s J) a ~.!w ' ; antes do ·'q ~ P '
l'lY.< podc'd lsa Hl ' do 'd.Jlo lu g·ar da· ,~ Jsta,, Jlem fa'ter entre g'a 4Jo refe n do
. 'in ho, de búi ó• l;l.a ·)) ha'''d ~ 11 \dnte ii1il \·êi•s pagos cla Cad êa, c11ja ,con ... .
d mndt;.1o 'eúi 'a}1 I.llcad'a 1~mi' ll>eiiepci6 Uo Hos'pit'al Real dà Cidad'e -d o
I
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V. Os t);es1nbs ' A rraes cleverã'O 'ig ualll! fm'te, nà ~ ch e.g:id·a.' 1:í t:li·l"<~ lc 1Ja ..
dQ', d<1 1" logll ·PlrrPe :los l) tojn·i 'üi ri os 'do Vinh<í', '~ u é • êdnd óz'i·r· ni · o:s · s~hs
Ba r :os , p ó·!1 'ste!:l ·l'h ~ s tl~ tgl·'n,in çi eró o 1 ~.U.g?.ir , t e·h~ q~1·é ;dre\•· nse1 fleü.a
n tlcs'cid·gn· dellcf; ' .Uo n tl~ lhiJ 1far ão en'lre ga 'fl eJ· d'o".q úe l .~ ce~r'"r' Ju , fla rt Í6l ·
eh1 q'u·an lid-a~ e';· é , hw~ eitil ·q1-Hi'Jli d aüe, de bai~o dá p·e·Mt slà l:le1ec1iütt "ru'>
§. ti ~ Ud dit Ul~tl1 .klv rá ti : ::lb dé A g"osío
175 7'
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VI. 'Te li 'do O'S' 1~ r hl~lls 1~ i'lo a0 HesC'1\Irga )d tt pt i t'rl'éÜ rrr viag rn' ~111 1~h tl a
hum ' ~ eis uhrros' 'SÜ~c ssl\i o~' pah\ 1\ 'Oi'datl ~ ' dó P o rt~, s i"ãó o'br?ga ~u s a
irHIIfic ul hr· m.: '?e ' rn b'seV Fe1 to-r, 'e malfs "Ocdnpahhia que 'tiv'I':Hi iO aju s'taU( ~ ' par.a t-n ~v'e <r~~~ , no ~ . ~ B~ r 1 ?.';· li\r~ a,'ctln.tl;ucção 't~ ós Vin_hos: tl'àtpl ']} • anno, tio' Jü 1Zlo. Ua Óo)1'C t·vatotla· da .dHa CorhJ~arilllà, "àssigtiand u
t nnd~ a: h' 1'1: '1 Os lAHaes~ t.Hd'l;~b tb1mar'e1h ot.Hms - R1 ~~Hh lteiro.s , ·b~er!1
Sért·b te , qh '-' olu )tà'fià1heh-l. •s'e lhes v11ere m o fi! 're ~er, ·<'h'l ·ar.~~ e 'O t<em~
p · t.la n+\}çtfb"cl 1boi.hxYlt tim 'clbs im'es m1o~ ta'rmos, ilh~ n às •qt! e n•bWl a pre~> •utem lic n ,.ns daq ue lles, a cujo serviço es tiv e rem matricu+allbs., J rl'e
<pu~ o nfio pr isão,
o u Dimi ssões j udi cia es do respec ti vo Conse rvadg r
1
là. · ít-rrmn h1,1, ....tl à'sí.o'r.Ntcl a-s tp 1;1' I 11.i ltà ~·
pn~!:q1'rei'l t.O' ele "so'id,dàs.., -'D"u.
1
Lia fa l.la· d tra l d~'~ ~!t n1e,·a' ). t'j)iW 'sé !iJ e ~ ti:t&u Náfãt{ e1J il> das Justiti •a õos, competentes: E o Fe1tor, M mi ~he ir os , ou Ser\•e nles de _não
tl · rlur 11P n e ·~~UilnHtM ~êh H ~ --' r·· ~1~5 'd à'fli-wHes ·cb u1''n uém s•- l !iitJstárão
'
· 1't'
,.,.
'
.- J. ·
'J ·u
r'
·oín JWdtlfl tl..Wt, ld t't,lt'Hé' 1o tlH·e J <t~n1 j)'ô' Hjtis t1ad ;')' >enh de v!p1r)z~1.ó,"1 e
cl · vlrll' n'ti l ~·1>.is h•Cf ' Ai?h'i s; 1 1'j Ue teqht'r•a" i Nnn b 1di jioS;tp :n'e'st 11a-1-ag,-rn~ aplp~rCd d .I ' ] '\M : ' Xi)bi' ~N~ ds) ref1ol l'-it.lo Hospl laJI; 'e a JQe dei n rl
·-i rao Fe-iH:Jl',L> M r1nJ~ '}rW§, "'' à 18~r~v · n t es, · pagbst. ~aú1bern ~d-~;oa'âê1 J,
~l Ann s, ujo s•rviço d ixare m voi unta ria men (e .
~'r-.: _t •
. .JJ..I ..: ü. ' . 1 j.v'd i. o t~os tlif{ló ' :Ai>t'l1 ~ .! d sp-e{!1nclo ~r vl{to' fl'b's 0Jf.>Stl10S
Rtn' a' 'F 'it 't\ ) ch::u . oifnfífi_rfl -~~,.q u e com e1•le·· s'e hV€re'1n cn)at1ri t.-u lad, I \tia td ,; 'r vi ,t d ~ it :ne •ã.rihél ~ I\l l'lDs't qu'e· nab rn I Sl~ein lega1meht
o~yJ I a t'nóti &-\ ~~ti •·ti · ~lo p'!\'i'~\ . ? faz' r; '})e'm\ de 'de~ 11í i~ ré·i ; a'p-_
P!' ad t!hi l '11 {i 1 d "Feitor M · 1ri'nh i-1- s;-<tu e~Y-e n t~s. iftu~ ;lte pedu·t-m tnrhbe·rn v }lul'itaduiíl' nU Y
' · .· · ·•'
<
1
fh I\ '{b\i ;). I H l d ti.N1 Ü v b1·. nllll inün dos Arraestrnzer com sigo ' rlitHu la qll _lhe ompele P11ra della s e r vir nos caso's oecor1

1

ae

1

sl

vrii.

r~::nl('

•.

lX. T ·ndo

q1

1803
,eo nl ecitlo aos Bnrcôs , que. na vegão no Rio Douro, com perda de v ida,
e faze nda. cau sad os pelos ·A rra es la rg arem te mera ria me nte , an da ndo o
Ri o por innundaç·ão fóra das .M arcas em que elle pe rmitte na vega r-se,
assim como de nav ega rem de noite entre as muitas pedras, de q ue se
ac ha po voado em varias partes o mesmo Ri o : nenhum A rraes na vegará
co m seu B arco, andando o Hio fora das Marcas, ne m de noit e , ant es
de ch egar ao sitio de Pé de M oura; p e n~ de vinte mil réis pagos ua
C ad êa , applicados para a·s Obras do referido Hospjfal Real, e d e indemnizare m pelos seus bens a ~ s Propriel ~rios dos generos, que con d uz irem ,
os prejuízos que lh-e$ causarem -·com a · in·obse~vanc.i'~ do que fica- de te rminado.
X . Serão os mesmos A rraes por si, e seus Feitores obrigados a acau 1ela r que das Pipas, que conduúrem os seus Barcos, se não exlr~i a por((:l o al g uma do seu liquido, trazendo sempre nos mesmos Barcos Vaz llh a
cum :1 be be ragem compe tente para o uso das suas Companha·s , comosi'io
obri g- ::~dos pelo que para isso r,e ceqern i_ncluido no frete, de baixo da pe'
na dete rmin ada no §. '4 : ·d este R cg imen(o. c ·
X L Par:~ evitar confu são, e extravio dos effeitos, cujo transporte se
confia 110s A rraes, que na vegão no Rio Douro, serão estes obrigados a
te re m hum Livro, em o qual se lance a quantidade, e qualidade de fil ze nd as que re ceberem nos seus Barcos, de quem as rec e bem, a que m
as devem _!:! ntreg:ar, o fr e te q u ~ devem_perceber, ficando responsavei s
bens aos r.irejuizOS1 pr_o venientes
i:là inobs·e rvancia desta
'v eios
. sens
.....
,.,
. '· d ~ telmw açao.
~ _
.
X II. Os A rraes, Feitores, Marl n ~eirós, e _Serventes, que se p.cha..Tem matriGulados na naveg ação do ·Bio Do1Jro, goz.arão além do pr.iv.ilegio do Foro concedido aos Officiaes rla Companhia Geral do A lto ])ouro,
o de não poderem ser obrig ados a Serviço al g um por Mar, on Terra ;
mE'nos que r1ão seja o do transpor~e das Munições de boca, e guerra peJo Rio Douro acima para as Províncias de Traz-Qsr-Montes, e Beira alta,
na fôrma do costume.
XIII. Todos os Arraes, Feitores, Màrinheiros; e Serventes, que forem comprehendidos nas Devassas, a que "d eve proceder annualme nte o
Desembargador J _uiz Conservador da Companhia, incorre·rão, afém cl f(S
penas determinadas na referida Lei de ~o de Agosto de 1757, e n·as deste .Beg imento, e ficarem excluídos dos Privilegias indicados acima no
paragrafo XII. deste mesmo Regimento, pondo-se-lhes para esse effei·to: pelo Escrivão da Conservatoria da 'm esma Companhia, nota á marg e m da .sua respectiva matricula, de que foi convencido de fraude prâticada no seu ministerio, e por consequencia excluído dos Privilegias ,
C]Ue por elle lhe erão concedidos.
_
~ I V.
Este Regimento se cumprirá tão exactamente corno no mesmo
se declara, sem que por tanto cessem" ·a este respeito as mais providencias declaradas em diversas Leis, e Reaes Ordens,- que para o bom serv. iço da Companhia se tem expedido; séndo serto que em ma teria tão
import:1nte não, pôde haver providencia, e precaução, que não ' seja' justa, e necessa ria .
· '
Pa1acio de Queluz. em 2 4 de Dezembro de 1803. =Visconde de
Balsemão.
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C! .D9utor !<~tçÍ~i9, B~~y'Ç~~io:fpruf.:" l:a~aÚeú~C? Pr~]esso ~np Ordem

ar:

Cltristó, e do Desembargo de S. A. R. : Desembargador dos Aggrav?~
• dcr, Casa l/.a SuppFc«ç._áa, lufz do~Ji'alidop., e 4dmini~tra~orr da Fa .,
:tnda da~ J(:l.e~a~ da "'~Ti?:~!.iÇlidpfpo, 1 e JJ.espach,o fia Alfcmdega da~ Sete
~asa~,
cfRc.
· , .r~,
·
).~.-_,
, ' ~,. '
' r
~)
• j

'

'

.

i

.

'sab~r ~qs qti(;}::, i€t.~ ~'é~,Edi~al virem·~ e,overdadeir~

F,aÇ,?
cumprimento ·delle pertencer, que por parte dp Administrador ~~ . Contra,to Ja M~
~a <l.o·. J\ze\t~~ me . fqi é\nrese,o~a4a. hq1Jla Petiçã~ do theor seguinte.=

:J)j~ Jo~é, ~'\r}bs de WI.endons& , Es_earla~e, A~mí~}s,trador po~· part~ dlj)
9?.n rahQ ac;~u,~) ·da Meza i dos 4-zetlt;,s cles\a CH}ade, que - tendo os Con' tr~tadqre,s pr~sedE;lnl~s ale_an~ado r,w Tribupal do lÇon,s fl:ho ~la · Fazenda,
$.<(nle!]s-ns!çontr'!- ,os Alf!10C~1Y•es, , CJ \.le Q'!3go~ce~o em 4 ze}tes pelo . Termo
desta Cidade, e fó.ra. , d.~lle, , as fJU~~s para ~ereq1 a S':Ja devida execução~
t~11 f1 1ão, p.9de,rem allegar. igpo~.ar)cia ~.gu~;:IJes Cq~nn~ ~ci~ples, e Ültrodu-

t;Lqre~ cl,'1s,~e . g~nero, ,obt\v.erão os ditqs Contrata~o~es se lhe 'rrwndasse
fixar ~9ita;e~ wor todas .as fi'rElgt.~ezia~ do Termoc pes~a Çidade, conformo
o exeniplat· Incluso, ordenando a t9dos os sÇ>bredtto.s Negoc1anles de A~frH e~, que, 1 l~ph;Jq, ent.epdiJq, ,q ue ·vindo. çle _fóra_deste Terrn o cofll o dit1q, g~.n.~~~;>, , fle ~ e.. vi.r em c,lir~j~1m! ao primeiro Jugnr deste Tr~ rmo .á Casa
do , Escr(i;v~o da.!i Si~l;~.s, fa ~~ r ;op s~ u - ~n~nifç.~ to da quantidade· ~~e tr<~zem,

ft· ~agar.e-.01 :.\lli a S)z~, que ,çle~e~r~1 1g,, passan,do-lhf1 es.~ e a (,yi~ co_:pp,e t~ r.l1~tt y~r~ ~e c,onfenr, p ~.~()~ Qilict· es, qlle and,aren) 1 na a.rrecaaaçao" -~

vlgta, cups Gulas • serão Impressas, e numeradas, para os d11os Escrl"i~~ , .~fu;e n~ cont~ ap ..;\d,lfli.qi.~l.radçHi , çg.litlf?etente, ' d·as fl.1~l"> tiverem distnb'm do, que seràq COnferidas CO ll1
Livro; prat)~MHIO-Se O mesmtl COI1l
aquel~~~~· ,f1 tW ~.çnpprat· tp . d.entw, dp Termo, para ~~·em verirler pelo m'esmo, ou tora de lle, i;S quaes serà:o obr1 g aJos a ped1r ao 01Jno do A rrna·zem hum bilh et~e jurado Ja q~J<H.lti4a.de de Azeile, que alli_.cumprárà(!,
t! co m e lle segn11' a estrada d1re1la a casa do Escr1vi1o
mats vJsmho a

r

qu e·,~

dt::Vcm aprt:sentar o dito bilhete, ,e cargas p<Ha a vi::sta de LUdo

:wg7.
:~ .. 0-f
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:}he

lpas~ár• o àlto .FJS'crivãcr·'~'\ ... Quiã'~~:t;npelénte; declar~ritlo nelle •a" q·úàn;·
tida1de, ' e ó pagatnenro qae tize~· ão;:· 'ná "fórma que se pr;rtka nas n)ais
A•r,fe;cadaç.ões, é detetmhu1o as D.eis, e isto debaixo das pena's· (não ~on
.fettTildo :A quantidade com às Guias, b,ilhetes tle Vendedores, e achan_.
-do-se ~~m~ ~ca•ritijiflhos diversos ; 0ú .(i)'bràr::-do -se o cbntrari_u e'm p'n rte, oo .~='.ifi
·t11Hlo ;des'tft .foi···rm~lí'àa1 ~•é~> ~J,e U:it e·rrl p1erdimel'fto do dtto géneTo•, cav~dg·a-·
·d'w·r.~fs, e as UJ, ls ~p-en ·as . Crim.ihaes; · 11uth ·se 'áchào es!abelecidM; obser'' ' atrfléo o m~sm.o ns -E scrivães p(?fà ·.p arte que ]lhe toca., debaixo' d1is pe:.
·.na·s i!e ·errt~> Jde "offido,_ 'tiêia-ftiG-<9 '·f'a~1Jbem tesponsave:i's, é s11jei'tos ris· penas·
-~íf)nélles . V~r:~·dedç:resJ,' t~r-ue ·mafi.ciosí'lffi:e.flté 'decl'ára:rér'n no: ~eu :furiünenh'l
l'rierrds ; '(J)d.rç'ào:U!,l.lhl't~e · ll tV<}ss<{ t&errl!A
IIltü:'ia iH1é fa ~a tY.rélrcê · in1Hú!ar:4'Jássnr
-os ' Edita~s: tJPêéssar:ios ' ~, c6t11ó :s'é ·:pra't!i'tou, e e~m que 'co'n s(e o·1efe4lidó.
"-W- rE l t·~c~:rbeiti •.mercê. =E ·sen.d!Q por · mim vis-ta a d:i>fá PetiÇii~ .., ~ rue ·
-con_slai· áfs~ir.n--~óif. ·~l'<_llildq;d'0/_ralícar' e ·observar, lhe tri!à:ndei '• r.;.\:s~at o~
·Ethta:es: ll"'ê€JYe,f.JdG·S', que Jse.r.-tlo fi0'ill'os tl'é slé t•hem·. Pei<J r.p1e nHtndl(;) a 1~;.
.d~t~ 'os'• st>br'<1lGÍ'il(lus .A_clrr.iocr.e.\Ges,•·q'tte Jni':':g~'Ce:l'o tllo d.i!·o ge'r'H?•r() de ,A:ztriÚ?;
· Esetiv.ãés ~· -e· ·V~ttd'etlores .tJb~erveni' o detluzh1o acima; dehã\Xõ d:ns .re. nas estabelecidas f>'€1as beis ,. ~ RegimetHos-, e ·que o cumprilo. ' P~\Ssà :.
do ein Lisboa aos 2 de Janeiro de 1804.- Doutor Antonio Benvenutó
Jorge~
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·l'tlipr.essri na Typog1•aji a Silviana .
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-í;roto-~1ediê~to

~áb~r1ftodt>s

~u~ -destrrit~.:

· rÁ
ReaQ juMii 'do:
·fáz
·<5s
'se
rem â .exercitav ·'a. Arte d.e· ·c 'i rurg:ia, uu· a de Farmacia, os não admitt·l-

•rá ( a, <eix>a~e sé1 não·: soirberem ·:Iu,titn,' c~mo esla del-eí-iilinado n.o B.egi~
. ln~hto e .Leis.: e llil1tl·ena · q· Í:H~ , qmHlpo ~requererein á t.b es.I1Hl Re.~ll Jtlr·i•ta
1pá~a eslài os maHclar .;e;xainin~r • tHts.:s\úrs respec:tiV.as Artes, ':•:pr·esenteni .
.cG>rlt . as "Cer.tídõe-s, 1que' hem lhes cumpte, ow~ra de l:.atl!ll, flasshtln )1M
·Mestre a•u.t.hol'is~nl(l,- o qual , d·e daré qne tem ó conhecitilerif.o· nt!é!'s~hJr.id
· ·d,ao ki•mg.uà l ;atina; (f'>llra. erilte'ri'drerem (:s l1vros •das d-i!l;ls. Artes~·· é>scrito!:l
rrí:;t ut·•es:u:rn rLi ngt~'3 ;· oül! alias t~~· Uíe'rerão .á !ilesmà He~d J wn th,'· para que
:·e-s.ta 'Os •nande examihtar. · :
>,,'
· ·, ·,
•. .
--h :•. E ' para, qne· chegue· .~ ·n<rtiCÍa de· todos· mandou' n Real' ~imta do

J?ro.to-Medica1o fixar este Edital em ledos os Jogares publicas deste Reie· :sei.ls ~ D.o. mii1ios; .o ·qual' vai 's~hscrito ·p6r hum dos Secr.elarios _dá
oriesma-,,Real Junta . . ,L isboà· 23í::éle ;il<fheir;o de Hi04 ...:__6ru:no ;firana.te
Gut~vo Seruíúedo·; ,t>. subsÚ;evi • .'· t _
.

~ no

Impres'só- ~à' Iinp.ressáo· de A1'-tiówio- RÓdiigues~ Ga:lha'rd~:
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·: }J,~vefido Éu:; bett~rh~~:~dd peí~~ ~~-;~-à','R~at Orde,tn de dezoito ' de Ju-

lh~ dé. rni1'<1J:!ocenlo'~ · e ' hun'l fJ'oé .M·à-nde,i 'expedir a~ - ConsellJO,-·<jiÍe se·'·não >Gonsulltassé Requerimenlo â·lgurn lei1deóle ao Provimenl? dos Ofllciaes de .Escrivães .da Faieitda, ·e- · dos · das &ecre!aria's que lhes respeftà<'>;· ha 'Jus.là··Cclnsicl1eracjão ' de qu'ff'tendo <Íiminuido o expediente d~:~ al-

Ll

' '

1804].

2G6

.gí\:t~~.s ";dá,'3 i s·ccre! i'H'~'à .s ·, ~ é ra•· desne,Çessar i o COI'l'S~r'v ar vff línesmo' número :d@:
Sep ret.arios., ·e Oméiae~ ~ com süpel'flip.a ·.<Je-srez·a,1da .Minh~ 'Reai ·Fazencla;
e .tt:nd§. pr<.Jx.in}IHu en le fall ~c ido ó ~ilioial M-aiG~ i da· R ·epa.rtição ·das ·ll11as,
.e Ol·qleas, . Joaquim José H~reir"a, eni qyanto- não estabeleço a fóv,mam3,..
~ul<~F ~~P que d~~~·em .fipar as ·S ecre tarias clo , rí1esmo ·Goõse J1bo : Sou Ser,.
.vrjt.lo de-termin.a.r, que , aguel la .Seere taria •se ul!la á cl·®s.•A.t;:mázens', e,orren-·
do por e'Jia (,) ex ,p ~ diente de amb<~s, consB!r.v ando-se Of> 0;f:ficia.es em quant-o n~o

bajxa .a mesma Reg-u la((à.P que Me

J>t:opon~o G>rclc;ma r ,1 e fic'.a,lílJdo

isso se.rviAdo alterna·t ivamente no expre'diente do .J!)espadw da· Mrez'a
f,ll§! dois Escr1
iv·àes Sqpr-anumeré!rios, qu~ áctua l me,l'ilte~ serJveJ.ilil-~ E Hei ·ou-·
~t,:r<n~iln ..p·o·r ·bem 1por eff~ito de Mi:lilba .R.e·ckl 'Piedade llue .o ;Oi;Jiçial José
~nàStacid Du.arte Sena Gor·nr s, ·q'ue ~ra · )mmedi~tp ~o., QiiicriabM:ah>.r dJr
·_q ueMa Belpa.ttiçã:<i>·; ~nidn;, üdl~cidq,. v.encça ::dáqui . ~m,,,ciJ.iante r:epu i.t-1hébt0s
:l~~~ld@i$ de ;:.,s eu. prdeha,d;ó · por anno, ·cqmDl•teJ.:n>;osn.0lfi.eiMS; jdta;, Repatt.i~'
ção ,:dqiJ i, p ino', a .qu.e' fie;~ 'o'orref>l j~ondel111~l0- íiQ.i ,Ccrn~elh~ da i Ftaq:e~nda ~·dHe_l
.,t1~la · ~1sSi!~ ·t}nle.t~•d,ido ,' 1e.i fi.\ c;-~ ~ ·.e~.tJ~af' ;is~r;~<l' ie'n1~iu·;g(;>~·dc;.ú1!ijit!MIJeSrp:.wr~<L.ei~,
Rr:g·i·l$.\erl(:ó$'/ <0_!.1 0nd•e,OS t e.l'P• C( l)l(aril01., P.ªlqbi{) de 1Q:I)ehlz érç ,zà ·de') J:&l
.n'~Ü;p Í d,ej <JB\};b . ~Covn a:~ l\Ubi'Íoa 'clo Pd·nci;pe H.eg-~~ ~te·.. , ·1 !, :' · ~·-~ ;,-•ai'
'r'lF'J'" t. d· r r!;\ q>,"'. "'llt;J --- .._..;, ·' )l -~~··l'l:.d, . . . ·~ ~· u Li ;,. ,• · w~ ,t)·
pbl~
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:fl.egist. no Cons. da Faz. no
-ctfot .:2o5 v_ers.

L1~v.

I

Eil~J< '"Ü < P-R·lNOIPE' REG·E'N'TEt':FaÇó' ' ~á''b@r ao

" qhle

dos

Dw~ ·.1 ,

.es-te~ I.A:llv"afli . cttn

-fol"ça tle Lei ·v~ re1'u , :Que ~ sendci todo ·-o·· 0.bje.c-t01 ,e ·'Cl!.dldado. da -: Minha R e..:
g~·ncia, ; n0 ·tnei·o das extra0í·din:ari~·s l de.sJQeZ'as~tuql!le'''l~m sobTeVti'lildo ao
Esta:d01, só .adoptar dos recur's os,,'qpe ~e offe;re.e,e.m>em seu ..~s.ocG:or.to;'l ®s
1ná•is facei:s, e 1l\1en&~s· b:ae:ro~bs .iws ; Meus Fiei'S ·:VassaJies; e i t élndo -s ido
debai'xo · 'déstas •~'C'Qi1~·i&-era-,:~~es ,AJ_tie pelos- Alvatás i çle .•clê.z,; itle 'Março df:'
.tnil s.e tece nt:os no M élil!<V~ r sete; •~;ü ·v~Jte é: q1u-at·r.d de Al:i6l 'der1Et1Ji1· oi'ibcen...'.
1

·tos

e . hurn, . e -· vi_n~;. e s'ete· cle AlM·il.de miJ,:oli.locenL<;>s, e do1s~, Hol{g~ve: ·w.ó.r
born dre ~.e~:labeleper· a contr·ibuiç;I-o ~ cd1!>· I?ape-l Sellaà.o, cb\}lO ·a que então
pereceo a mais suave para os Póv ps , e· com melhor p ioporçã0 ·á s suas
, fiego ciraÇõe:s, ~ e Jacú Idades·; { est~ :'corú '. t udo 'Qernonstrn·CJ()):, e contra aq uel··liâ,'Mínha pr·in cipal Jrotenção, tem' C<i>'I!D I g·Pa;tHle descentt;:n'tani'el!lW :Me1ut ,
chegado · á Mir;1ba Hea l Rresen.ç a , q~e J; este. •Es tabelecimenio, wl·iás deJ'réhrueo.te ' d~ . t~~niL.<:ts:i ~raço.s, -~·J,g'ta~ j ss~.m.:is. des-pezas,· él!chand'o.:se ·suj,e ito
a quolidiannos comrnissos, e em barjçando.freqtl"el!lt<emen-~e 1 o CommercáO',
cujas transacções, he necessario q e sejão sempre as ·menos cornplica·das_;:·;;JH::\:péJa~ . s u~s·,. ~~V~l('lq~.'l·S · corl!>eq ,tú~nc.i q,~; ··o de {najs . pina.do, e irreparavel gravarne' : E querendo remediallo, e por occasi-ão desta succe;;, siva experienc ia dar a todos os Meus Rei nos, e Dom ínios, mais huma
prova clo desejn que Tenho ~~m i}')f r~"-be-m ·f2 satisfação Pública . ..
Sou Servido e .Mando: Qoe dps dias ultimos de Junho, neste Reino de Port uga l, e do Alg-arve, . e ultimo de Dezembro do corrente ·.a qt
nd~ . r~~s.r'l'Ll~i~s~ ; er;Q mipios : Uhn: 1t:rà~triilO~;)i: qt.Je: 1 ,~~: t~q~ta~ ia :'s'dbrt\<;h t,a e<~/):.
tribn.iç;ãQ1 e' cç.ss'à:nçlo a'b$oZr-ú;tme.nte q) us.Q,, ,(J)br;igaçõ._
r;$ ,1 ç, penas · b;d- ,~inis:-1
\tnÇão,, ~ 1 ~ m pregps ~ con)l '. q 11e ' fÀS 1 rw(!~rú1o~, A lva/'q-s:, ;qu.e;.,p,an€1. 1es-pe} ,e_tfi€:Íi~
tt~.Jievr!gçn .. a;,J;lOL!Wf!'aO por ·, e.s f,<l\,h ~:lec1 Jqa; ....'1;:''5 1, r,; i ü fi,{ í ':[• -i• , .i· · ·
' '· ·· ' l\1a~ ·j'1pr'.qtu~. as u r.~·~n t!'JS· 'lll:l?.c1~s~;i~·1!-des ,,\qlJ.e . a1~~·~~ 1 .dUJ1à:o . , ,;e_;,~;n l ~ ,e u
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m:1is se ag~ravão; ~ n'ão ~podêm' por agora• consenlir, que a esta contri~
buiçãu, ·assim co~nhecida prejutliç_ial,_ e onerosa, não se subslitua ·entre
tanto outro algurri rpeio, ·em ·:que nào concorrendo iguaes inco·nvenienfe's ~e concilie ·J'l 0ausa Pú'blica'' com o soce-go, e interessse· üos Particl~-
lar~;s;· Tendo consulrado- Pes.SOiiS intelligentq's, e pezado na •M inha Real
d<i~u~·i der"à(;ão' as ~ và-n tag-ens !dos' :Ar;Lí gbs; ' q't:Íe ·Me forãO' propostos ; Hei
bem estabe'lecer . o segui.nJe.

jJ'OI'

·)

·'-

'

,' · Qu·e ;,do.::dia ."da ·pubTi-çã-c;~ '. qêsle ~A-Ivará é~ ·diaple, tbdo ·o Papel
q_ue ~e·_ ~e"sr~'<}la,r n_as· Mir~_!J'às_ ~ lf~ lu;gas,_,~ ~guy. e~1 l,ugat d,os _Dí~eitos,_
tjlie ' presehtemente lhe sao l~llpostos, ~a ·lJtulo tl-élles, raquella rt;lesma,
~!Jan1ia,'''qu' e p~Fa suas diversas rpalird·aU:es fdr ·~ da sua ' avaliaç-âo, " re-g.ttlada pela P;rotà dé qJJalqrzé d"Cl,·_FeY'eleiro df;Ol 0mil ·seteceotos' oilenla e
cló1s l; a qual Ordeno que _em~ ISl,_uantó ' 'durár es-le '4ugmento, $ej"a fi·xa, e fnaltera'Ve'l. · · . .::-, ., .. J · 1 •• • '·
~
"
•
.
_ Que dos sohre4.itos u1timos de Jun·ho, 'e Déz;émbro·, tódos ·e q'u-ã'es.:
quer ;Alvarás · ~e Mer-cê·J,·~. F0tos'- · Ciirlas; · Pn·dr:êies, Titulus, Patentes,
J>rivilegio's, , fsen~~ êles, ;pJ'óvis-õe&, e Grc~9~s de toda e qualquer natureza, e objecto, seja qual for 11 Reparti·ção, c ·Authoridade, por que forem expedidas, e qualquer Sello, e Chanccllaria que tenhão, e ainda
.aquellas, que só com a Minl\a Reªl .Assignatura se havião por legalizadas," sejào selladas na l\1 inha Chance'llaria --Mór da Corte · e Reino, sem
o CJile não valerão, e nella paguem precípuas, (1) para a Minha Real
Fazenda, as taxas declaradas desde ó paragrafo undecimo, até o vigesimÇ> segundo do djto Alvará 'de vii1.t~ e sete de Abril de mii oitocentos
ei'üCJ'i , <que só- pina servir-lhes êle reg ra, -.-Deixo vnésta parte em vigor;
-ê numerad·o ao 1J.a'do dó m'e so'o Sel'lo ó •valor dá ta:xa pag-a, a sua arreca.:.
da.ção s~ fará í)ela Meza do~ Novos Dúeitos, e pe'la· sua Repa'r tiç'ã o eri~
1
fra r á' no Meu·· Real Erario.
·
~
•
•
Que ighalmi:mte do ,dia
que pNblieado este Alvará, se reg'is~
fnr· nas Minhas A~Lnd'egas, se suséite, e torne a observar exaclament~
nellas o Alviúá de treze de Se-lembro de mil se:tecentos vinte e cinco,
q,ue regulou o Q,i!·éito da Entrada do Assucar a quatro centos réis por
• :lrroha d'o branco, e a duzentos réis do mascavado, comprehendidos nes.:.
te toá os os btllros Direi los_, que ·até então pagava este genero. Sou Servido de declarar que outro sun se comprehenda o Novo Imposto d? cem
réis estabelecido ào do consumo do Re-ino, no pn,ragrafo setiíno do Alvará · de sete .q-e• Março' cle mil. oitocentos e hum; · o fjUal Hei por ·aboli:tlo, quanto ,a ehâ parte, assim como po·r -derogado o Decréto de vinte
e sef.e de Janeiro de mil setecentos cincoenta e hum, que reduzíra â
menos áquelle Direito;· e d0 que produzir este augmenlo, não. levarãó
os Officiaes d~as mes_m as Alfandegas algum emolumento~ visto, q1,1e .p~r
elle ·não se lhes ncerescenta trabalho, antes se lhes demiCJUe o da separada Escripturação do dito Imposto.
E porque para a sua abolição vem consequent.emente a cessár à
remessa e entrega do seu pr'oducto na Junta doPagamen~o do.s Jur.o s dos
Ernpresti·mos,
fórma determinada pelo mesmo Alvará de sete dú Mar:·
c.;o de ·mil oitocentós e hum, nos para grafos doze e treze, e Minha Re<il
I ntcnção, h c não privar 11 -me.s m1a Junta do menor recurso dos que lhe
•

•
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•

I

•

ein
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fortío applicad·os para aquelle l.,ão urgente, como gravõso pagamenl~;
Ordeno que cbs quantias, que deste J)i·reito. entrarem no Meu Real Era:.
rio, se separe a · Coni'igiiàçào cor-respondente, qu~ deste ~rtigo ar é agófa
•' •
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Regulada a ar.rec-ada~ão deste '}ínposio pelo Dec, de 12 de -J.unho-deste anuo. ·, ·
Ll 2

f

r~cebij:l .'}ontialm·en!e::

a' q."it-a~ J.uf1·!a, ·e por elle s~J~1e .febtn~tta '.até ~ :~.~-;

liac~üo lofál deste E llcarg·9. · > ... > •.
; .'_:, • :·. ': ·
; ,
' ·: · , "'
1 1(
.· . !;elo que: ~<\nd o á -Mesa , do Q~sembãt·go ._df{ ~,aç~, 'Presidéól;E1
OQ M,eu -:R~a1 Eran<?,, . 11eg7~~o, r · d.a Ç. a~a: . d{l' Suppircnçi'í?, .e a ,t_qdus ,.o,s

J'ribunaes, e· Af.\ l)1<{rí dade~ Jt ccl y,sipstic,a~, . e . Sec~,lare.~, Çov;er:nadore~
<(lo·. -H e i no, ~ Tt !,~r-amar, ~<bnJ i ni·s.t~fif!ores_ ·e ~ro~f1dpr~s -~ 9eJ.\!l !q-h ·a.~. 1 fM~
fande~as, e ·qnaesquer Magls lraaos,_ e ~~~ ~!'ly,~s,_.a 1 _qyern o.,cu-ITl,fF,J_me!\í .
(b' d,esl.e A}['1al;á n~s!lil ,~[~'11fli C~~;, .I assr_m <?, ;f.é.t9'~&.Jrflei}'_éll}l€1l:~·~ .gu.rypnr, e

.r

oo

I

.

g~arda11. ~ ao . D.~l1! o_r .Daog-ü. Jgn~·c1q ··
,Prna Man\CJJJ·~,. Qesemb~rg~- :
9~~ P<IR9\ , E; Ç.,hanP.el.J~•· 1 Nfqr;.d~~tes){e\no~,, ~J 1,n?q o1 lflÇ~1 . • .Pu-~ ll t.:,ar1,
e ~e~,1star na . C,l~ é1n;?,Erllar) a,, .ass}J'll' ,com<2 :~~ . ~:tg J~ lat;a ~>l1.9~ m,a1s )~g~r.e~ ,
@OSl!tma~y_~,.. -re.m,eJJe:q~o~~ ex-g.t!Jp!are§ a,s. Çi.dtldes, !'! r 1Cfi~ef;as 9e ,Çp ~
ma.r.ca,: .e q, OrigitHL~"'aÇJ A:_ç bivo.' da 'ror~e, d,o ·Tombo: ..1-:tad~ ~.0 P,~la~i6
de Queluz aõs 24 de Jane1ro de 1804. (1)- Com a Ass1gnatur;a, q~ Pnn

4er

c-ip~

. · .,
. _, . ·
·
na p~o'I}C . ]~Iór dfL! Cprte, ,.e, Rei.rzo; no.
j.-i.v. 4as Leis afol. 76, e lm:p. nct lmpres- .1
• ,..,,- ·,são ;:Regia. .
, ,
.1
,.
1

Re.gente, · ~ .a uo . .l\1-i~njstro.

, ,...,

f!.e9t~~fí;
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.•
·Q uea·endo o eco r r~:ro de th ~Jin inodo ~inca$,_ aos ab.uscts•,Íj~l.r.p.d t,xziqp~5 p~~ll'-;\?.
•
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p:lcadaçãp da Me~a, das .Ç arn.e.s,..em-, dJ~rtriJn !t n t~ deis M e~s· .f{e~t~s P\f1el1os, e dns ' ;mas resneellvcts . a.f1tplrca<2Õ'e!>-~.•~e ;tlelxar arr.;l!_tBJl'' a ,Ç6J1U11;ama
que os Marchantes &~o (fol'.JlJ JWl·he(:~ d~ ;Siza. das Re~es que. qe~paohào,
de se accutnul arem calia vez mais as dívida~ d<;~queJI.a He.par1içào; até
o pooto de se t ur oa·rem insoluveis os aJ,w.aces e ;1s mes ~~s l:'~ecuções:
Sou S~ rvido., . excitando q ob~erv-ancia do Dec~reto de n·ovt: -cle, Dezelllhrp
de .mil oitocentos e hum, amplia -lo, e declara-lo co~ a's seguin.les Disj)Osições; , Primeirn, ~ue pr?segui~do-se _ne> favor da. hty po~l.leca,, d,os Cou;
ros, e, praz-os, de do1s, fjUatr.o . se1s, ~ olLo mezes que .Tet;):w Concedido •
na ' venda Cji.-Je e:.lelles fctzem, DS Marc.hante~ a.o~ Pro.priet ~ rios. , (.las ~abr),cas
(l'e Cortumes Nacionaes, se regule cpm , t~1do, e •valor de cad~ Cquro par a a mes.ma_ }lypoiheca~ por bu;m preço m~dio e raci o~avel, ;que fiq_ue
segura é\ M1nha Re<rl ·I<azenda, Ct,brarrdo-se logo nQ acl..@' doDesrachoo
resto do.~ Direitos: Seg u,nda-, que Lod 0s os Col!ros req,e~i~ os e demora ;
'qos a~é ao presente , e que para o .fuLu ro se re ceb·erern~ e demorarem
Ila dita Meza., lrigo que ,Líver~ m cc,pp pletad o hu1~1 arino de Cauç,ào, sejiio irremissivel,menle ' v~ ndiJ,, s em Letlào pú.blico e{HrJ éiS esp ras permil1ÍÔa!Y exclusivamente aos re[e!jidos Faqrí_cantes ;: Terceira, quesucceden:do dentro Jo d i to anno começa r a delefiorar,-se alguma partida Jos Cou'ros ' hypothecaclos, se HOli~qHe m logo·'o s d_onos della-, para se lhe dar sahida 'dentro Je ti'Ínt·a. dias, find os ~ls l qú ~e s
JÚ:ocederá :i venda da ·l.ile's~na púlida na fórma ',lue fica esLabdeciJa: ,Quarla. que em. todas as
''Ven chts ; qtie se fhert'Íll a termo, os, Conipr~dor. e.§~ e Arre1natante§ pres1
larão Fiadores, e Paga dores iJo neo~ p,ara·;o ReccbeJo1~ · da Meza sac ar
sobre elles Escriplos, como os das ,A'. Ifaadeg:ts, com
{un;nalidadPS que
se achão estabel~cid<~s nas .Minhas Heaes Ordens: Qujnta, e ullímamen;-

se

as

(l) Ampliado este Alvará peio d\l ''17 de Junho de 1809; e pela Portaria .da-Governo de.l de l\1arço de 1,811 foi estabelecido DjQYamei'lte este Imposto. ·
' ··
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~~,;~ q uel)«!> . ~ dftni'11!JlS!ÜO::a<d~r··;cla ; i& lfi~nJClég~ . <
la's· Set,e :qas.as', r,!3nÍetta IÍ0 pri D,'
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~ipio d~ .ctar.d.a trl 'e.'ZH~Ml> ! jM!rou ·We~a:J' ;.Enrti:i.o:, l11hna Relaçãó da Oot:~rá ~l)-:X .en1
~:er ou Jfim do ,· higz ~a•nl,é;c~defl.ÚíHJ e, go : ._esí ài!!o eõL q.m'e H'carem ~~ls di:viCl'a:S
·. ·p.ro~eoier·l ·~es d·a <s'!~bredíi; tà laiú·ect\tl a:çã:o (,rQ/ CocseH{ó da Faz:eodá o ~ tenhà

a>J~i~u)t'en~BnGl.(dpt~ " e fa~a :ei{e.cutat' ' pe:liit pa'i-te\ qu,e_.:~iW~ ._to·q1.~ ,~_ ex:p~l'iirJAo
para esse fim as Ordens nec.essarias,· sern en1 ba~·go. ;· de J:j.u~es~t.í'er L~is t,
ou Dísp.ofi;iç"ites e·m ~Qnll'arip; Palacio de Queluz em 11 qe Fevereiro de
l8tf4.--'- (jpm a ' Rubríca do Pri-~cipe Regente.
"

t!v: 5.'"' dos Dêc,

Regist.~·nb Go\n"'-s;• Jti:: .PcO.z. no
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t.ltjlu.süi:ss-irno i e( <.Exc~Jl0,o.lissit:~.:H» i'Sennot,--:PRI.)'JQJPE :REGENTE
·.N bsso • Se)1,hc:>r ~ 'i:f lf}lt'l.étn>~ forào , p.rle.se.nt es as ~~ú. vidas ·s(lscitafl~s po•·1\dgtu1s
'Su.r.rerí-ntendentes · 'dad9éc~ Fna • Súbr'e d~i''é.x:~éu~·ãh '9ó A l vá'.l'á ri'o·v·iss'i mó ~de
de~ 1de ·De.zembr9 .ul.ti m6 : , Foi ~ s~rv.jJJ.01 .M aridar·!Hé,s,I)e"p)ar.a '' 'qu"e tlfe~· i'ã6
•.€PttG•~uai:'; • na , anre.cad~Htà0 ' da~ ~<li ta üaflecta :,. quánfé' â0· R;erÜ:lilrnetíÚ)1,t:l(liiid0 ·;a~~ Íi0; M1 0.0 1 d.e n~Jj · oi t«ÍJce!ÍJlas e 'ti'€S inelt'ísq~v"tfJ ,, pe,Jo me'l hGJ~O est~l ,
:heJe.ei_d@ /Qo · Re~·im~n~o., ~ e· ma i~· Qrd{itJs ,·R'egias,'>á""e~c"epçÀ'o tlâ • re•n.n}s~a

~€!ti e' .er.ãó.. obtigad~s a f~ze.i·~~~ S~erilm lehi~1e'nci-~G'erâ~·· ~x-t1ncl~. 'dç'":pr~itíf&
,da l <ZlCJhrat~,qa; e; Cont,as . respectn VJ<í~ ao , d:~Qb i tempo~ · 1'1 uj3 'Se,.;9e·vem . ~n. tre'l.
-gAí.r·Idiaf'i.anJehil.eí no ~eab IJJ1ia!'íf4>' . iÇ.n:fal.l.IDe·a'lár.a't-à'o ~H~" oofré" s·iin 'Se·~. )L
til,<~ q , l\I.J.e,~mor S~tp.hbr ,Ma'H•d,ar ·' prrr:t'i~~pa.r 'ao','ConNs.el.hil!i 9fh J:·~zeht~~- •pa'_r,â
,o.bJ;:;tr d,e,~on.fox.nmlade pr(j)cedendot as A rre1üatãço'ê:sl-â'a·DecJm'à·..<lfl.s Laliti.
> çamentGs de mil oitocentos e quiüro pol' diante,' na -' fói'i~{al :Pr~s~i-jf'fÍa;
· e determin;:~da
mencionad9 . Alva~L O g~~ V~ossn , Exc_ellencia f?rá presente· flb\l,lHtSih.ü~ 8.0.q~elfl0. .'para.·.'q q:e\)as"s'i'm r'sé e!lt:ec'i.f,~q,)~ De os g-uarde .a
· Vossa •_ lCxoiid l ~nti:á~<'l't·.· P-a[aeio de ·.Q 't>Jehli• e.m:1;,5\.'de. lVltlx~o de Ill04.- Lui;6
. de Vasconcellos e S0usa. ~~ Seninét · 'Viscbrlae~ del Bâllsem.ão; Luiz ·Ma- .
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Se,,rvif!!o, Deterúi í na~ . pelos ·f.te:té/3 . A.~ís~_s . q,é fs 'de '-J"iinein:>, e '-2 f'•de F.e7
ve~~irn cl.o p1'eseote 'a,nn_6>', gue·bs Coít:Jpradotes d0s Vi·ilho.s de EJmh árq~J·es
d,a ulti•rna nov(j·J~a<Je À-o~veSS€1:n ,111(t::t pag;ú- ' por · est~ ' yez • sóm'en' t~' 9,$600 •·.éjs
p_q~· cada ·Piph. fioa·ncto, @bri:gados: a me('ter~Ol ~n-os : Cofres ~a . d/(â Oorhp,a,I)hla metade no S . Jofio ,'iilu;ned'Íato, e ' -a 0 utrà ri11étaCle .:pelb <S.·Mi-gu'el d'o
correMe ano·o, c~l;i'a<,~uanüa iÚl"V~vã<,~· &@s· Eai. V.hid'ot~s ·a 'tjuem J_cO:IT.JPrtí:~·à~
· .qs ,, n :·feridos Vi.nh os..:~ Mand;iín.l<'l t~üÚ'Q .si-m ' Ó •.•M.es'R1o·· Bén 1hol~, 'q úe''à ~ita
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Real' Üelermina(;ão a ·faça. esta Junta publicar qa fÓ'rma do es~illo: Em
observancia da mesma Heal· Determinaçé'io ma~Jdamos • tavrar · o presente
Edi~al, que será nf6xado nos lugares publicos desta_Cidade, e 'das Vil;
las, ,e Te>~rrenos . Jo Douro. Potlto ern-Jh.nta de ·8 .• de M_arço ·de · :1804 ;_ ~:
G:abriel A tfonso Ribéiro, o fez escrev~r.- Co~ a .a_s~agnatur(.) do ·Pr-o~
.y~d,qro e pepulac!os, )
.'
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..lmpres~o Avulso. . I ; .1
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Sendo-Me presente pelo Dou~or João Antonio Salter· de Mend'ilnça tlo
Meu Conselho, ·e Procur:ulor ·· da Coroa, que os ultimos tres Ajudarítes
de seu Antecessor, o· Doutor João Pereira Ramos d' Azevedo Couliuho,
farão .autlloriza4os logo pel.os Decretos das suas No meações p~ra respon. derem pór. si só co1no seus Senentuário,s, e Substilutos, nos paJileJS< · ~:w
?lle lhes com,rne~lesl}e, ·e (jtl'e esta facu-ldade aintla; nã•<i> · tinira o S€U.•c.Aju;danle ó P.esembargador dos Aggravos Manoel y .icente- Teixeira de C;ü·...:
-~·a.lho, ~endo muito digno . d& Minha .Real Cont.ei11í1lação pelo dist_incto
p.re~tjmo, fil honra cor:rl que .Me serf.e :. E. Tomando em, Con~ideraçi\o o
teferido, e as Letra~, e merecimentos do cliCo Aj.ud.a-nle! llei · pór b<Ún
àHlQ.oriza-lo, para respor1der ·ppr; si .s ó, como, 0s ,s·eus·· ul~~mbs ' A l'l·te"c·6·sso·.
res, . em tod.os os papeis· dos Tribunaes, e~ Au-tos, que pelo dito Meu Procurador lhe fqr~rn commetlidos,, ,e para ·servir nos, seus. impedimentos . .
O M~11quez R17gedor dél Casa 'Ua Suplica:çã<D~ l e do Meu Consel]ho d'El:l:
t~Hlv o tenha assim._ent€rídido, e u Jaça execu lar pela .par te que ' lhe toi!~< -p~Jacio de .Qu~lltz ylll 12 dt': l\1,arço; de 1 130~. ____,.Com a Rubrica ·do
I:n~1c1pe Reg"ente.
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.;Regist.· no Li·v. ~a .da Casa da SupplicaçiJ.o. a fol. 8
· tendo .sido 'n:l/!indadp cit/rrpn"r por despacho do Rege··_ .
•1
dor, dtt ~ d'·41Jri~ d\~ste, anne,, ,,. t:
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Sendo: Me presente
Consulta da .Real Junta do Commcrcio, Agi'Íc~l .tura, Fabricas, .. é Navegação d~st'es Reinos ·e seus Dominios, a gran -:
dé t'.úilida~e q~ae lé,rn resu1rado ej11 beneficio commum,- e · do ' C,onJmerci-o
l1a continua<~~o:~ das f)rotegativas ·da isempçfio dos Direllos do Arroz J(,
Brazd: E Querendq Eu animar, e promovet· esta Cultura, f]Ue pela sna
ger,al _n~~essid~~e, e . utilitJade, ·não aggrava as actuaes circu.ms(andas
da Ca.u:si' fubhca : Confo"r'mando.,.Me cóm ·o Par~ce'r: da sobredita J :Hda:
.l~ei por bem, hav.~T .por ~empto dos Direitos da entrada. a !ode o Arroz,,
q1,1e lenh:1 1siJp remettido a estes. H~inos :de· guaJ·quel' parte · dos Meu's"Do, l'?inios Ultramarinos, e· da su~ producÇã.o desde fJUe tin.do·u a ultima Prorogação até" aq presente ~ ~ .e porogf\r· por m~is cineo' annosa dita 'isempçft ~l contado~ da, data. de.s te em dillnte •. e na J'órma que
I em pral i<;ad.o nas otúr~ts, que for,;\o cor:~ceclida's, para o referido 111'0. O Conselhl'>' da
Fazenda o tenha assiin eiHendido, e Jaça executar com o~ Despa .. hos ne-
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Por~ ·Fnzér çly.f.i:l.r'c·~ ) á:;;~P·(h>' fficiai3s :_ 'que ::sê ém r{Yekiid ' nà r)ManuTattura ~o~

Chàpe_bs :gr(?~s-os,(' abs' quães pe)(i. '.í\lf~T~'.- d,~ seJe de , MarÇo· d'é mil ) MoCie'nt'osi ê !hurfi <se ímp0z a ·c 9tt·til::tui é'iro' d'e Ç_,nçdenta 'réis·, e de trinta réis
por'· cá~k Dha·p'eo 1 'sou .Sehidf? de ;~;·'lseihrear ' d'li tele!·ida Cor1ttib içãu~
_ j:>ara;'tj u•e• tn:~'iif 's'e l'iao cobre ·; t,.fl'e;rdde> 'só1~'Jfê n;'te~ stYosi ~teift~ ";, i mposicão a
i\espei1tó ~6s ' Clfi:l'peó~ .fi t;~Gs,: ~.st:1 1Yê 1 ~-Ç'id ~'1n :i,. hf~~~b A !Vahí ~· (E eil1 "}'tte'l::
<;ão ~"à (lqthe a s'oth'êdi frá"" .ryia'í'l~lfá'ct ~r:a db-~)tühi~pêõ~ 1 ~rqs1;os est<í t fa~eo, do, ·a
sTh'bsis~~nci'~ 'de mu'r.r.a:s · -fã'n·1ilias.~ na {J~'d'a:d efl1'Je' .Bi·'il-ga,_ eln 'Ouhas. T .c r--;
.}las· destés ·Rei-tros: Hei ê'o ttósi·ín p01~- b~m qe ~1H~' fà~er a,lV.hfrdê, ôe isé ~;p;
.'f!aF"POl' l-tempo 1'd e •dez ianílO's ·6s Glih'peo/~gr'õssbs fiibricado.s n,:stes Reino·$~ '
der pagaPem''(r.neibs Dite·itõs âé efÚ·r ~ÇT 1 pa'~ 1 ~)f::lnêlegas' U!irâ1~1arin~s . : t1
0Éhlselho ~~&l Faz•en~da fo ' tenh à!-tassi ih -:enjentiid'o' ' ~Jitç a ~x.é .~u-t.ar ·.pé) a ~P Ú~
te que lhe toca. Palacio de QueJ·~z ~·e lll' Itrl fre·•Kbi-i'l' ae~ ÍstH . .:.:_·co'in a
Rubrica d,o .J?r i_nci_pe :J1~gente. " . ... ,..
'
.~:y~;;,\:. :'~''-.i~-.) ~~~:-;.'~'~\_..~,\~{,!i: . ~~~- ~ ~t. f:;_,"O\I~)'~·"'"'
'
Regút. no Conseliw ·da Faz.e.nqa nG Ll:v. 5 .0 dos
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Defednàta" s·t:Ítêéssí ~ as ~'~epfJes~D'HiÇ_õ&; 1.q\i>e MEtt~m 'sitlo' êé1t1';s pe~
- las· Mor~adóres ,J!a :eidadé ' élí:/ Lí·sp6·a ·, 1 parkí ·q li e ~ Éb rJIJou ve~~<:·
d~
fühdar ern ln)rma'·RÉ\'hd'á permanente ·o E~tii'~életime·ntó da ·GtüHida Real.
aa P.olicia, =e·!Jtt11ifil:ii'ría1çã6 aa - Oiia·álü.é~·· deYêrrflin'ttdjl "pelo ,Decreto de dei
~e · !D:zerr~':b.t~. 'd_e. ~·i·l . r~ ·i ·:_dceiH~s.'_e ,h?,'rk:' .~ '·~lHL'~,nde~do i~n\~~ ~P.?fl ue,J~
ot.ltras P.rectsoes·• d_o Estacl(!) · nao 1s Jftrl.~ Ul, - qtl.ei esle augmenio de .D et~p o~
za .- se eoritinú1e a 't'liP.J;rir • J:5Br 1níaís' 1 te m.po,. J.>'e l'os out'ros Rentllmen tós aí)·.:
' plicadós ·para •div.el\Sos ' fin's f 'Soti 'Sê1;viâo):stBH,e1ecer h'ujn Novo Imposto
da· g J1'a n'Lía de -ceü'l lt éis p-d1~ càd a·' Hu,ln ·A Im u?Je 1d~ Vinho ; cer1 to e vi ii té
Teis ·p'ot· c<id-a 1\ utn Cantarô' d , Azeite,' e arroba âe' Carne d~ porc6; e de
uuzen•to's· ré:is''POl:, cada hl'uirl ·-Aim:tl de·· a~ JX·g·óa-ardenle; etn' toClo ci Vinhc;,
\ -A goarde~te; AzeiW~ ·_e Ca;'ne ü f pofco, 'que
despachár'' pa r:l o
~u 'nano da · Cid.~ de lie Li·s boa, -·ou1 jJat·a se' exportar ' pai'a Ç".tro 'Pd1:to do
Rreirtó ot.l · doS! 'Üó'ál'itlib's''Pó'r~·óg-'u:ezês no U)lran1a·r ·: · Sendo f)orém pata
• !• · ? • f
m;o• • [I < ·t
' ;~. I·.
d·· · n · ·
l
' d
• ' ·
O' co'hBl!l:líl:í•mo .lft ió"·"i ermo~~ ·s-e pta:·g·ari:t ·meta- é 'd sle olre1-to, e :sén .o:. para
Exportação Estrangf!ira se pa g~li<Í sómente a terçª' parlé~ 'F'aw;andb ' liuh :
bem -~-~,.P_irrit? ja, ];'o~ .,2: y)nh~t ~·- ~~e!_~<.: cv~e -~:ntrm· pela Barra, quare.nta 'q~·~1is .:'piór ·~A I m ntléf< ~·~ C~rrtm'o., :e ·.t~ J_t e~ta · ,'reis o A lm ude de A g·oaardente; além dos outrc~s~ D'hi'e•i't@g .: q .ié' H€wêh\' pagar estes Generos para
outras applicações. O refe rido ]mpos to para a J ll umÍnilçi'io e Guarda da1\.>licia st.·rá a rrecad ado pelos mesmos ' Rec('bcd orcs qu e cobrt'íQ Ús outros

p9r"bem

se

con-

I
/

/

'

J

. s·o·,...

2 ""11)
I '""

1
•

•)

~

'X
t

Direi los, cobrand(i)-St\ addic'iona!ment~', ~ remeitendó-S~ -o ~seu 'r toducfo
no Real Erario c0m a outra Imposição que havia p,ita a Qbr1\ das Ag-oa~
Livres de einco réis por Rrmtel de Carne fre:;ca, e que Fui Servido Man-:- .
dar separar ~a~1u e !lfl arre.c;!d;aç;Yo.H ,~ ~~e,sp_n~t r.ara esta Des~f:'za, de que
se fará escnloraçào ·em conta ~~p>·ar< da n~: M-eu Real Erano, para nus
Balanços Me ·ser ;pre·t:pn'te 1) {J.Ue impot ·~a a Receita e Despeza deste ar·i igo. E do ~obredito Imposto se não ' ·ará Liberdade, nem Jsençào algum~ a neNhuma Pessoa NaGional, ou ,Estrangeira; nem ainda par~ _a
Minha Casa Real, por ser ·a stra applica~ ã9 para utilidade commum de
t.odos os Habitantes de Lisboa. Nas outras Alfandegas da Fi gu~ira, Setuba!, Vianna, · Alfitn,dega~ d.o Algarve, e . nas ~m@Ífi ; de,s:~~ ~t:Í!IO, á ,exL.
·c~pçfi~ da ,Aifal"!dega d<? PorJo .. ~·fi : pagará .májs , ~~ L; qir~i! R·• ;{l,c!~jqiç;!Jhi ·
quarenta reiS ror .f\l11)U;<l_f7 q~ VlQh,o, f,Jt:lf:l J'l.C ex.r<~1r!.ar! ; ~ll-~~ , f~If~\\Q l!Jí)O"'
rem como ht=; imr.o~\o p<~r'1_..que hllnw gragde çie$igqaiJ.al1#·.n.os JDLreitq~
·d as Altilndega~ 'não faç~ ~ preju..,izo a<:r Cot.n-merçio de::>.te, i QIJ nórt<\n{.'ª 1 Gene~
ro ~urara s'ómenle erp qujlOl8 aP~rrn.an~(\: ~ r . o su.b,sipi,Ç>. du~ . Y,i .ra,lWEi · Jf}~rl:!,' .a
,Amortiz'açno das Apo,li 9its ~ ii.npq~~Q pei9 .A.Ivará cJe ~~rjiq_~Çt tje 'IW;'<'l-.iP u~~
ll.lil
oitocentos,; e . ~erá r~met iUdw ?9. H.e<:l;ll Ev~Hio CQIQ \-'1~ Ol!f rqlji ~ R~ilíl:
dime'ntos Ui113 sobredita~. :{\!fandegas para ~ M ·, Af>'plicétçÕ~J3' PúbJic;a · oB r.Q.
<]Ue ~stào destinados o~ . ~"es. mo~ Refidi, rl,lsn~os. O 1Ço:~~d.h0 d]a ,M ir~·n~
He-al Fazend<\ e> tenha a~~ ~~;n _e~l(jl:;~~i;éJfh1 ~ faç~ ex~cuta:lL PPll:l, 9$ '·Desp'a-.
c hos, e OrJen.s?,n.~c~~.sê:~i.M , r. P(l~~t{ Ío Ae_ Qu: lqz . ~'W ',1. ;1n <h;,Z\ br:i.J.d.~ Jl_!'IQ~G
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l-Javend~

Estabelecido pelo Alvar1á de dez de Dezernbr·o de mil oitocentos e tres; hum novo Systema de arrecadac;ão do Suhsidio da De-ai'ma, e novos· I.m po~.t0s, ~P~~i~~u-i.o<to, ~ · ~~nerip~eR.d,,e,qcia.· G~r~dl .91a;d0eci. n>~<>' da C,01;.te ~~ -~~~ P5!,: 1e, enpf\rr~g{P\~·<? !~?....tCqnsel hQ td~ lh\::]1 fl ~!11 bRG';:li Bar.
z;ncla a Admm,rsq:·vta? ~7.&-. ':l·.•~?lll,Oi,,<d~IJfl.' .er.p 1 , ~u~e), ~~·;Jn~.l1~,t~1~ ta, Exe~u·lP::
·na _para ,as e~ecuço.~~ das, dp\t,da~ r~~[>.'r~~~"í ~\.~ :; E . IJ.a~~!1~í~ll ~Jl JTie&(,l la S.t.lpel'lnlendenctJa G~l~al , hu~n~ ·IJ:~qrtvãq 1 pnv.a(l\íO, ,pa,li<.l rq. filt1S10li\ • 1RXt>Ctilor)'a
com o order~.<:p.l.~ dy ~enl.o 1 ~ . oi.ter:.ta.· n)i) :r~is, &s;s, ~nt;:!d~LOíl: f'\ulh ~ dlJ. ,Jun•·
ta dos TreS; Estad ~s.: , ~911 S~pjdo, 1qu<~ l~l l~e~mo Es-eniyãp é.ol')tinó,e;,,~e·lll
nec.essidade . d~ . oo.vo_Tr[t~tlq, 'l,e~~~~c~er o S~Ü pf!ieio,, r~r.a~J·[e. O· Gon:se ~
]h~rro .J3ixecu,tnr ~o drttg poçs~lho, 'f< qu e co~ti·r~u.e · ~ 1'-:eJJ,ce,r (l!flt.~:h~) Ql'deoado, ficaqdo sem e.~eii~ 0 ,,Decret~ de dezesers. d•e , ~urtho1 de:1tmlc s~le
cen tos· se~eq ta, e no v~, p~lo ,qual_ tarpb~rp · rper,ce.bié,l no) Nl~u .ReaJ lbra:fiQ
trezen.t,os e. v.,in:i<:; n1il féis. a 1 Litul;o d .\~ .A,jyda qe: Custo, pelo rna.i.0 r trab;•·lho f!.l,le 'lhe1 ~avia aC;Í'esci,d.q: n~ Superinten~en.c!a Geral. O, Conlse.Lh(j), d1~
Faz.e nda ~ tep-hfl . assan en~endHJo e 1fa~.a . ex.e,cuta~ pel.a1 [>é\lite. qtJe ~h«:: , ~o ...
<:&. Pala,c,Io \le q.u.eluz . €(0 14 de ..A,bril ' d~ 1804 .. "'fj';",Ço'm ra ' Ru.l:>Ii l~adlO
J>ri.n,c ipe Rege~ .te.
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Eu

O PRINCIPE REGENTB Faço saber ·aos qQe este Alvará virem : Que Tendo consideração á qualidade, e· lil.epresentação- dos Veàdores da Casa Real: Hei por bem,_ e Me Praz; que todos os que actualmente ser:·vem, e _os que daqui ·em diante occuparem estes Lugares, tenhão o Tratamento de Excellencia, em justa coberencia do que se acha
estabeleciJo a respeito das Damas: E Hei outrosim por bem, que os presentes Moços Ja Camara da .Minha Gu-arda Roupa, e todos os que houver para o futuro no SerVJ((O do Paço, tenbão o tratamento de Senhoria,
pela mesma coherencia das Donas, e Ar;afatas. E este se cumprirá co-:
mo Aelle se cnntém, e valeFá como Carta passada pelaChancellaria, posto que por ella não hade passar, e que o seu elfeito !~aja de durar maisde hum anno, se-m embargo das Ord.enaç0es, e de quaesquer outras
Leis, Reg-imentos, ou Disposições, que sejão em contrario. Pelo que
Mando, que assim se observe e1n tu.do, e por tudo; e se registe em t-o~os os Lugares, ·que necessario for. Dado no Palacio de Queluz em 21)
~le Abril de 1804.- Com a Assignalura do. Principe Regente, e a do
Ministro.
Regist. na Secrrttwria da Est. dos 1Vegoc. do Re~ino, no
Liv. 9." das Cartas, Alvarás, e Patentes a jol. 1 ~ 7
e ·irn.presso na Impressão Regia·. .
ll:--lllt.Ó'>llf - - *

Tendo Determinado no Al·varâ de dez de Dezerhbro de mii oi-tocentos

e tres Manda1· suavizar a fórma da Arreeadação d<? I!hr-eita dos tres por

cento, imposto . nas Manufactu'ras do Reino r~elo Alvará de sete de Março de mil oitocentos e hum: E Tendo no Alvará ~e dois de Agosto de
mil oitocentos e dois concedido aos Erectores da Fabrica do Papel, que
se edifica em Alemqner, a Mercê supplicada na Co'ndiçào decirna setima, de que a referiJa Contribuição se pagasse por Encabeçarnento, pe ~
la avença de h uma quantia certa cada anoo; Hei p.or bem ex tender es .. ta Concessão a todas as mais Fabricas do Reino, e M<andar que se hajão de av«;!nçar em huma quantia certa, que pagarão cada anna em dois
j)agamenlos iguaes aos Semestres. O ref&rido En-c abeçamento será feito
pelos Superintendentes da Decima dos respectivos Djstrictos,- ouvi.ndo
os Donos das Fabricas, os seus Administrador~s á vista do fabríco, que
d'e sde o referido anoo de mil oitocentos•e hum · tiverem feito, e de que
deve satisfazer-se a referida Contribuição ·; e feitos os Autos necessarios
de Encabeçamento de cada buma das Fabricas, os remetterão com I.nformaçi'ío sua á Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e
Navegação destes· Reinos, ~ seus Domínios, pela qual se M'e consullará
a quantia que parecer, para Eu Oetêrminar o que for do Meu SeFviço;
e remettendo-se a Resolucão aos mesmos Superintendentes, elles por el1;. forrnalizatão o Lançnm~nto; de que mandarão a devida C'ertidào, e '
· Jepois Í<~rão a cobrança, e remessa á J unL-'l Jos Juros, aonde pertencel' ·'
esLa CoHe-cla. Ficarão valendo os mesmos Lançamentos, e Avenctas por

Mm

.

'

1·804
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tempo de quatro annos, findos os quaes tornarão a ser renovados, e assim successivnmente todos os quatro annos, segundo o aug-mento, ou
decadencia que tiver tido a Fabrica, . de que em cada hum de ll es sfl tratar; Luiz de Vasconcellos e Sousa, do meu Conse lho de Es tado, Presidente do Real Erario o tenha assim entendido, e faça executar com as
Ordens, e Participações necessar ias. Pa lac io de Q ue luz .em 11 de · M<lÍO
de 1804. _._Com a Rubríca do Príncipe Regente.

Impresso na Impressão Regia.
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Tendo Determinado pelo Alvará de vinte e quatro de Janeiro de mil
oitocentos e quatro, que todos os Alvarás de Mercê, Cartas, Padrões,
Títulos, Patentes, Privilegios, Insenções, Provisões: e Gra<;a de roda
e qunlqum: ,qual idade que fossem, ficassem p<tgando na Chancellaria Mór
pela arreciidação dos Novos Direitos as taxas estab-elecidas para o SeHo
no Alvará · de vinte e sete de Abri l de mil oitoc e ntos e _dois: E sendo
necessario, para evitar qualquer dúvida ·q ue possa occorrer, estabelece.r
a maneira . porque deve ser ob~ervada esta nova fórma de arrecadaçfio:
Sou Servido Determi'n ar: Que em todas as Reparlic;ões por onde se lavrão simi lhantes 'Papeis, e se expedem para su.bí.re m á Minha Real As- .--signatura, se fação primeiro apromptar com a verba do ~ello pngo na
Chancellaria Mór do Reino, atiltes que se Me apresentem para· Eu Assignar :, E da mesma fó rma todos os outros Papeis de similhante ·natureza, que hão de ser ass i gna~os nas Secretarias de Estado, como os Beneplacitos Regias, ou Passaportes para Domínios Portuguezes; ou nos
Tribunues, ou por outras Pessoas Seculares, ou Ecclesiastica, a l)ll€01
competir pelos seus empregos, ou privilegias , ou assignallos, o 'não -serão, sem primeiro terem sido aprornptados com a verba do Sello. 'Aqnelles Decretos de Mercê, ou Portaria, que se mandi'io cumpr_ir se n clependencia de outro Titu lo, irão ao Sello antes de se lhes pôr o Cumprase : as Provisões, ou Cartas, e outros Ti.t,u los, ou D spacH(ls de gnH;a,
ou isenção, que por alguns Tribunaes, 0~1 Repartiçõe-s correm impressos et;~ beneficio da expedição promptas das partes: O deno em bene ficio dessa mesma expedi~ão, q_ue por essas mesmas Rt>partições, ou Tribunaes se tenhão aprom ptado com o devido Sello Ja Cbancellaria Mór,
havenclo_-se depois_ daquellas Pessoas, ~a quem s~ expedi:e~ 1 a sua irn 7
. porlancJa. Os ProvJmenlos, ou Nom.1eac~oes, que· sao perm,JttJdas aos Corregedores, Provedores, Corporações, ou quaesquer outras Pessoas constituídas em Dignidade Secular ou Ecclesiastica, que poder tenbão para,
o fazet· nas Comarcas do Reino, e do A lgarve, serão antes da assigna.,.
tura dos mesmos Papeis aprornptados com o pag<~ .mento do Sell'o com petente, e eslaheJecido nos paragrafi)s undecimo, seguintes até ao p a ra~rafo vigesimo segundo, e· no paragrafo oitavo aos mesmos - tarnbem re-·
]ativo do referido A lvará, pela arrecadação dos Novos Direii.~)S da respectiva Commarca, na qual sed a quantia do Sello }:>élga ao RJ.(cebedor,
e carregada pelo mesmo Escri\<ãO dos Novos Oüe1tos no mesmo Livro dà
. Receita, corn a div.isi'io necessaria, para se r remett ida com o mais rendim e nto ao Heal Erario. E da mesma fórma as Patentes concedidas pelos _Goyewador.es do Ul~rarnar, Pwvimen tos, e N omeaçõe_s da~ Jut!La~
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da Fazenda, dos_ Oü.\ritJorcs, -· ê Çá;nar~· ,: e - outros gl)aesquer Papeis da
. reféridcr ' natui·ez-a:; ~ ~~·a,garão ·a im por:tan;cia d'ó Sello na mesma úrecada..:
çilo :t]ti§· N9vos O:ireHos de ·Çada D ist ric'to; e ·sómente derois serão úsiboadd~ ou cuttq)rld~s-: 'As "~bmeações d·e Partidos ou Ordenados feiU1s
pelas G~r(laras ' des'l.e B iHi/! ou d'o~ A lga·1:\'e, deverã:o vir a sei lar á Chah.'cellari:l', Mór néfform1P do . Regimêi1tc> dos Novôs Direitos. No caso que
''üs' refer iclds Pàpe·is 11 séj[;o . 1 iry'devithri~en~e· Hssignados sem o compeLe.nte
pagamento· ele ~ello se Jrhe<o ni19 ' poderá pôi· Cumrra-se, nem poderão
<làr'-se á ·execução sem serem eífeclivarnente leg<llizadds com a verba, . e
Sello que dev·enj ter: N_as dúvidas, que occorrerem ~obre a i mportantiP..
da M·ercê, se regulará pela ava!ia'c;ày d,os Novos Direitos; e aonde a não
h0'i.Jver, can;ib hos ·Benefic,ios, é similh::: ntes Graças, se reglilará por Cer:tíd;16 at~theóUca dO' rendimehto, ou Aüestacfio passad,1 por Pessoa ridé·
dign'ª, •como páteçe/ suffici·ente ' ~o Su pérint~ndente respecti.'vo para . é o·
nh~cimento da verdádé. E nas dúvidas, que ·rjossa haver sobre a quantia ·das taxas, dedl}ir'ã"o o">~ Superinterrdenlas'-dos Novos Oirei1us na Ch ~ n
ce.l laria Mór, oú has Coinarcas; e Ul!táthi:lr? dando ,o, recurso que clelM's ~orri"pé~e':. N a'if Superit:Jtendenchrs 1 se' pó'l ~á rios rp-à peis h u 1T1á' vêrba d_a
-quà'oti:a .'rec'ebid1i; ~porém na ChanceFla·rjà:· M'6r • se porá tarnbem o Sello
de Chancel·la nos mesmos Papeis, o qúàl s-B1'guardará fechado com doas
diversas Chaves, das quaes terá huma o R'edebetlor, e outra o Escrivão
'dà s·ua Receila, que se lan<:(ará · em ·Liv ro dé Receita com Assentos brêv·tssirh?s,· ~ assign~dos c~n~ o
~e''â.rn'bo~t é () s;u pl1odudo sed
remettldo ab Erano Regw, corno d d~-s ma1s a.rrecada<,oes que tem recebimerHo .diario. Luiz :.de . V<.~s'cõócellos" e Sousa, Conselheiro de Estado, e Presidente db Meu Real Erario; o tenha l1ssim.entendido, e- fá- .
ça execut,ar pela partQ que lhe toca. Palacio de Que'luz ~m 12 de Junho'
de J8tl4.;(t·/ 2;"0om_: à .l{ubríca do Priiicipe Regente;

arrellldq.
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azéinds saber:
tendo PR1NCIPE'RÉGENTE
Senhor
termlnado pela. Carta. Regia de 27 de J<ineiro deste presente anno, -_q{~e
houvesse esta Junta de cobrar 9$500 réis ' por cada huma Pipa de Vm:ho

"de eltlb'arq.ne dosLavrüdores dd 'Al to Doúro _em· indemnisaçàod9quelh~
·flcava perlnittindcí tJ poderem retéb'M a' n ajMia 'ae 4$000 réis s'o~H'e o
preço legal de cada Pipa deVinho ·rP.is 3 óó:v·idades'' dos annns ~é'18(f4,
··1 05, e 1806, ~oi o Mesmo Senhor S~ rviq~ po_r outr~ Ca~ta R?gi<:l_ 'de<9
·ito ~cortente Junho, em áttençã,o ao que l'he 'fo) ·pre~enle pelns aver;g-uaç!Jes a que mandoli procede-i· aos · tt~quetimentos de ·'a lguns Lav-t·adore's-,
a infçrm1!cão a que mandou pro·c eder P.elo Procurador Delegado da mesma · ltm'i-:1'~ e~·a ·que ·àos reféti~os L&v~radürew seria n1ais ·sua v eis, que se
;
. . ·. . ~ .
. ·: .... ,..

(1) Foi reaommendada e addicionada a disposição das.Le Decreto pelo de 26 de Scteinhro de 11:)'Q3.

Mm

2
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cobrassem para a present.; urgencia as sobreditas maiorias e,m· lugar dos.
9$600 réis arhitrados; annuir ás referidas rep!;esq-r.>,la~Go~, e~cusando a
cubnnH:a dos 9,$60 0, e npplicando para a ~Ufl ,R e~:dd\oztend,a as maiorias
nos ú itos nonos sómente. Em consequ e nci;1 ,d o que Orde~1a .u Mes,mo Senlwr, que nas novidad es de 1804, 1305, e 1806 seja qu ·a] for o jnizo do
anno, faça esta Juntá contar sobre _o pre,ço até agora eslab~!ecído 4.$000
réis de maioria, c11jo comp uto ficar:-Í sendo o . rr~ço leg:;.d . d-os Vinh'os no~
ditos 3 an110s arrecaclnndo a referida maioria para a s-ua R:<>ol Fazenda.
Ordena igualme~1te o Mes mo Senhor, que es ta Junta faç1} de;cl,arar, quê
outra qualquer maioria ou excesso no preço legal, que. poJ'I convenc;ão
clandestin·a praticarem os Lanadores fill contravenção d;~s ~Leis -.~ pJ·omul
gadas ficào ri go rosél men,te prohihidas, e fJUe ós Magi,stta.dos a ,quern .co"1pete porão toda a vi gi l~Hlcia em d.escobrir sir~ilhantes fraudes pfl,r.:l,se imporem as peuas pe la ~ mesmas Leis estabelecidas, E porque ,a d~ .l)lÇI: a das,
referidas sommas sm·ia prejudicial <Í actual urg·en.c·ia do Es•t,ad0: .Petermina o l\·1 esmo _Senhor 1 qt~e P9~ esta .Junta se abra hum empresümo da
q uanlia em gue proyayelmer.~te ppssa ser calc(.Jlada a i!.nrwrlaocia ~as .n~;~io
rias nos r eferidos 3 nntws. ~ do Flua! se pagará hum juro de 5 , p,o r 100 et;n
cada anno, e ·que pelo p,roducto das mesmas maiorias se, pag~trá o cppi1
tal, e juro desle en}prestimo, q1,1~ ficará düitraclado nos r~feri~l~~s< tres
annos .. E/ para que fiqueA.l . _ GonstandC! a todos as s0breditas Reaes Or.dens,
.ma-ndamos affixar o pr~s~nJtt po~ , nós ass ig na-do, e seJia{~o co~u q Sello
maior da nossa Companhia nos Lugares .públicos desta Cidade, e nos do
Alto Douro. Da·do nesta CidaJ.e do Porto em Junta de 16 de Junho <le
1804. Gabrie l Aflonr.o
Ribe·iro, oI fez es,e.rever.= Com a. assürnalur
a do'
-;
v '
,._ 1
•
•
Provedor, e Deputados.
1
''I

l
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Impresso av·utso,

:.

"

..

Pedro de Mello B1·eyner, Gov ernrdor das Ju stiças da Relação, e Casa do Porto.-- Amigo . Eu o PRINCJPE REGENTE vos envio muito·
sa·udar. Sendo-Me fll~esente, que os Jui7.es das acções novas \dessa . Helaçào, e Casa clo P1>rl<0 cqostrangem a1 responder perante i os moradores
uas terras da Seren iss ima Casa, e Estado do lnfantad0, 'contra os Privilegias <.Ia dila Casa e Estado, tantas vezes resalvados, e ultimamente
.no §t· 14. da L. de J9 ..de- .Julho ~e :1790, e Aviso de 16 de Março de
)792, para não serem .privado,s do seu toro nas primeiras .lnstancia.s: Sou
Sorvido Ordenar, que vs mesmos Juizes das acções novas guardem in-yiolavelmenle ç dito Privilegio do fiHo dG doiTJicilio, onde impreterível' men~e dev em correr ns primeiras Instancias das causas, em qt,.te os referidus moradores forem r~os. O qu e J.Vle Pareceo Participar-vos, para
que a~sim o tl(juei~ entendendo, e f~1çaes exeeutar, registada ~;>ta no L ,i_vro da Helacão. Escrita no Pa lacio de Queluz aos 21 de Junho de !804.
-PHINCIPE.-Para Pedro deM~~1lo Breyne.r ... 1

1

Regist . .no Lit'. 11.• de! Registo Geral da J:!.e.laçâo,' do
'Porto, afol. 283. V·ers.
1
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E'u 'o PR1NCIPí~ REG J~Nli'E .V'aqo• sabe~

Aos que

este .Alvará cotil

furça de Lei virem : • Que te-n'do ·nfer0éÍdti a Minha -Real Consideração
as .lmuitas, e repelicbs rejwesentaç0e~~ 1 qu<!l tem subido ·1á Minha Real
l)resen((a sobre a nece~>sítdadé' ·de·que E:u dccona com· p1·om pto remedio
aos in·c·onvenientes,. que :i e;xperiencia •· tein mos~rad@ sf'g·u:irem-se de não
. h{trverern Sugei los por Mim authorizados, 'qo'e ctJidetll na Agencia, e Ex- .
Jfedição das muitas; e ímpovtanles' Dependl;ncias, J9elas guMs os Póvos
•dos• M€us Reinos; e Domínios precisão reéorrér <Í Santa Sede, mns só
-Pessoas pa,rlÍctJlares~ que tomào· a si a ex·j1edição dellas por se\J mero aT;bitri0, e sem responsabilidade alguma ptíblitú.!_, ' ignóttar.do os Meus Fieis·
Vassallos de quem. possão cotn segurança con·fiat·' :rs 1st'1r,s Impetras, 11àÓ
só por nã•o saberem q uacs· sejão as despezas, que verdadeiramente lhes
competiã0 em vista da ~xcessiva diflerença, €om que :i!guns dos que vulgarmente chamão B<~nqueiros, costumãp arbitrar 'ás do mesmo, e identico negocio; contràclando com as Partes arbitrari:1mente, e de hum
modo··oneroso. aos mesmos r-ecorrentes, prejudicial ao Estado, e até inJurioso á· Santa Sede; mas tambem,' e ainda mais peJo receio de ·qu,e ~ãb
Jbas -fação expedi 'r com aquella fé pública, que srmilhantes objeclos •de. . ·mandão pela su·a natw;eza; . e importancia; •e consequencia, ' Pois que a
orllissão das precisas clausulas, e a· mudança, . ou d1ssimuhtção de -'algu:rna premissa, facilitando ta·lv.ez as Gra<~as, · póde .ser de gbve 9amno pe•
·la obrepção, .ou sobrepção; que dahi 'resulta; accrescendo·, I']Ue a ambi·ção de· a_lguns delles . tenha algumas vezes dado lugar a renhidos pleitos
pela ml!lpJ!icação das hnpeúras, e• até . a duvidat·-se da' r8~llidade, ''OU V3J1daqe das mesmas Gracas com anxiedacle das consciencias t imor<tfás:
E que~endo .Eu .. pi·omov'er lambem nesta parte ,o ,. bem dos Meus Fieis
.fV assallos, . e evitar pelo. modo mais efficaz .as desorder1s, e irJcbnvenientes
-sobreditos, dando as Provídencias, que ,Me competem como Soberano Pro..teelor dos Canomts, e .da Irgreja: ' 'I1endo panpest•e tim ouvido sobre es'..ta nmteria .M:ínistms .mui , zelosos do. ser:víço de Deós, 'E · meu-; e r.ambem de interesse dos mesmos Meus Fieis Vassallos:
'
L· Iiei pe~r bem estabe:lece-r h,itmaDireéÇão, que se in titulará: Dinx-

ção: da

Commi~sáo .

dos Negocios lde Roma·.

,

1

IL i?e-rtenced a esta O.iTecção, com · exclasão 0 ·agenciar, . e faz•et· ex·pedir todos os Negocias, e .Dependencias, que se coslumào, otl preci·s.em , impetrar da Cu ria Romana, . e .da N unciatt:Jra A postolioa, tle qoal.:.
qwer natureza q ~1e ·e lles .sejão :· e .·lambem- fará .exped ir :as Bulias da.s C::cmfirmações dos Brspados, e quaesquer ouJ,ras Graças; que Eu for sepi"Jo
nramlar· impetrar no Meu Heal Norne: E*cepluo · porém as Gt~aças, que
se precisem impetrar da Penitencia ria, que hajão de servir sómenle pa·
ra o foro interno,, as quaes poderão ser expedidas tambeUJ.por outra q'ualquet· via,. ,
'
..
···.) ;
. J JI. Será a d irecçãó su hordinada, e da <parlic.ular I nspecção da 1Vle ít
1\linistro, e Secretario de Estndo dos Negoeios do Heino.
IV. Cmnpor-~e-ha ~ Oirecção de tres Directores ·t os ')prjmei!ios: dos
dos ·qoaes serão EcclesiaSiticos ,de c,onhecida probi.dpder, e intellig encia
nos Negoc ias de Ro·ma .; e @ terçeíro s~rá. o OfE:cia.l' ~aiar da Secreta ria
de , Estado dos Nf<'gocios
Relm.o; ·e de: hum T.hesoureiro, que s-erá.sen1-

do

1

,i

0/i~
,_5v
'i·

\

}·íro Pessoa be1h cs tahl' leci da j ~ Je c re uito público, pa r;t que os ln(0res:;ados ti que m cert os dn segura.nç a dos seus Deposilos: todos os qi..mes serã o da M inha t{ea l N om eae ào .
/
V. E t·igir-se-ha !Juma S~ crétaria co m os Officiacs necessarios para as
cor resp o nd c n c ias , e escril'ura cJio comr.Jetente, os quaes serão da Nome~·~it o da D iteeçAo, e A pprov::Jçi1 o, do .MinistrO' de Eatàdo Inspector.
:..
., VI. H av:er<\ hu,rn Cofre para qs ,D.eposH.os : . terá este ~res dilfereptes
·chqv es; a prilue ÍI''!\ <la-s quaes , pertç:ncerá: ~ ao pri.mér,o Dírector, a seg.u·n A~ :)O ~og unJo l)irect·orj e :a · ·ter~ir~a ~o (fhesúwreiro .:-' ,
·~" VJ L · H av<;rá,'t:im.bem· err~ .Roma d<Vjs Exped·icíoneiros, para tratm:em
:-dl i de todos··os N eglJéjos, de, que a Direc'çào for imcu;mbida, e serão düs
~ r.provadqs naqut;>ll.<.~ Cu ria . Penenc.e ráJ•a .su •-1 Nomeação á 11:HC:Sl!lla 'Direcção com <)pprov·aç·;}o d,o Mini stro. Jnsj1eclor; e poderão ser remov.idos, e
.no q1eacJo§> e utros eq1 seu Ju .~· ·~r; )ogo que a Direcc:~o julgue assimc convir : E tenlro ç r·slen!lrlo R\J Men .Minís,lro Plenipolencrariu junto á Santa
·Sede. que lhes çl& todo o a~l): iJ.io de ·quo· pFeGisa·rem. y : ;
· ·
;;.
Vli L. O primeirQ D irec tor. Eceles iasl.ico ser{! jncumbic{o do Go,ve;rno,,
.e Jirecção da 8 ecretà··r ia: q. f.lle de vertl:o principalmente . r ~correr os ~~w
tiv e rem que imp-e trar Graç·as A postolicas. ,
"l
. l X. Q Cofre, e a E scrituração deile sed da din~ c(~i\o d·o seg-undci Dir~ ctor Eccl es iastícd i s~tb s titoir·á '()ste ao prim e ito Direcloi'; e se!'á tn.tll. be m muü1ame nte por elle su'bst.ituido nas Inspecções, , cpJe lh es vão or.dcmadas, quando· occorra qpe quà:lquer deHes se Hctl-e Útl~>edido, ' . 1 1
,.. X:, .O terce iro Oirector, al ém de ser a~rueile, pur quena ÇJ Ministro
d~ ·E stado ~n s peclol~ . poderá co11 n1ais facilidade ter conhe·cirhenlo ·de tu.do Q, qne. convier :1 Oi.rec·Ç<
1,o, e de todas as .suas opet:aÇõtJs, .ter·a ta-rlilh P. m ·a s~u ·çaJrgo examinar a& Licen-ças Reg ias, qu~ se a•pi·esentarelu Aa
I)ire cção,J ·antes das E xpt>di<;ões ·; fará q.ue haja sei:np.r•e em1 tetn-po cpmp e tenle nà1 Seoretar·in de EsL-ado as Relações, qne í.lÜ JDirecçi'l:o· deverão .
SG I' remetlidas d0s N eg O:.ci Qis,.~ 'gu·e p-ela mesma Dií·e-cção se ex.pedii'e'm ,
é. d aqu e lles que Eu coucerler, aos Banqueir·o s, .1ue ultimem, como abaixo -se dirá: E vigi<HíÍ que se não eoncellào Beneplacitos no Meu ,Real
Nome obrepl.icia, outtsubre pJ:.iciHmef;)te, como lhe ~stá ·.encarregadvl ·oón'-.
.tra o que En Ord eno neste J.Vh'u ·Alv:li'A; e deverá tambem substituir as
?bt· i g ~_((Ões dos o.utws dois Direotores, quando. amb~s e,Hes se acharem
JmpedJclos.
,
.,
, ,
.
'
X L O Thesotneiro cumprirl~ 'as obrigações do seur Ca.rg;o, e procura"
r á Le lra ~ de/ C.a m bio dos N eg.o-ci<.m(:es de: ·ma io't• .crecdi toJ,,ra•\a a ·remessa
d-os :dinheiros, e r>rcpr:npta e~"· fwdiçào dos N e'g:ocio$.· Ser.á res1pelosavel a tod as :as falta s, que .hOU·I' er e.Jlll por. su:l ·c ulpa : N-iio poder.á com tu do reoe. l~é r os Deposilus, nem cles'peml&r, da-r, , ou rernetter qüahtia alguma . de
-di.nheiro sem onl'éni t·p o r esc r:ito; firn~ad·a por 'dois d·o s Directores, ao me~
··n ós. para de·s( e ·modo con s tar~ na .Direeqão a import<.1~ncia das etJl. radasr,
e 1d.a s sabid as d<e< Cofre 1 •p.E<la nr pónsa:bi li ~laçle, que ci mesmo Cofre de.verú ler sempre. .
,
, , , : ; . 1 ·.. .
·
r •
, ·
·. l'K i l-. Se a ~ Graç:1s, que se pet'tencl erem ,expBçlir, L~~rem 1 da's que Eu
t e nho ordenado se não expess;1o, s t~ m ·q ue lhes preceda licen((.a Minha.,
d e ve rão os: Impeüa.ntes apre. e nt a r na Direcção a sobrec1i.t.a -lHinhalioença Begi a; e ·dev e.rão os · mesmos · Impetrantes recorrer de novo depois .a
IM'illil pela :Be;crcta,ria .de · E stado compelel)le; para lh es· con(leder o .Meu
R eg-io 1Ee'nep-la cit éJ :para' ·a e:xecuqfio. E poderá a mesma Oirccção·e:rJcarr eg rlr -.s ~ ~ da . e::'qmd i·~ ii<~•.(Jo!s Ber:re ph1c·itos, ·em que a.e h a r :ll\.lo h a ver i·hc(i) m-,
-venie nte, e prÍnoipalm eÍlt e fJIÜ.ndo S(•j:1á j'Íara linpetraftld; que rcsiuão
íora da Gorte.

I
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Logo que os Recoi·r,en'tes entregarem á Direcç<!o os ·seus

Ne..,

gocio~, se procederá a _ma:ndar-lhes fazer nella o competente Deposito ,

Será a quaALia desle regulada : pelas despezas que se houv'e rem d\j faz e r
ne~ta Corte, entran~o os Emolumentos da expedi'"'
t;ão, e agencia, que serão os estabelec.idos pela D_alaria, e Curia Romana, ou aquelles que se entenderem justos; e havf'rá consideração l;IOS n!bates, que na Curia ordinariamente sefazem nos Neg'ocios mais impor- tantes, em que pouco costumão regular as Tarifas: E isto se executará
assim, em quéinto El,l nã@ fur servido dar a estes respeitos nova Provi dencia: E para que os Meus Vassa llos não experimentem viofencia na
precisa obri!Ça<;ào. de fazer o Deposito em dinheiro, se lhes acceüarão
·Letras de Cambio.
. .
~
_..
·
X1 V. Quando a Direcção entenda poder não exigir 'Qeposito em djnheiro, ou em Letras . de Cambio, ·sempre indispensavelmeqte reeeberá
fianças competeilles, e seguras, e ness e caso . poderá levar, o premio d,o
dinheiro C[ue adiantar, conforme as Leis do Reino. E para a cobrança '
das diviuás, que por esta causa, ou por qualquet· outra, ,se lhe fiearem ,
flevendo, lhe concedo o Privilegio ext:cutivo, como se f6sseai da Minh_a Real Faz·enda.
;
XV. Em t.odo o caso, em que o Neg.ocio venha a termos de se · nãq
· verificar, · ou por sobrevirem novas causas, e circunstancias, que ~o impossibilitem, ou fHJrque as Partes assim o· pertendão a tempo de pocler
embaraçar-se h expedição delle; . r,estituir-se-ha o Deposito, salisfeüâs
unicamente as despezas que se ti\·ere m leito até o tempo d1;1 suspensão
feita em Roma.
, .
, ,
- XV·I. Para que os Intet~essados tenhão hum pleno conhecimento das
clespezas feitas com a expédição do seu _Negocio, se lhes dani dellas c.o nta individual assig·nada pelo The·soureiro, , e firmada por dois dos Dii:€ctores, s.e ndo sempre hum destes o_que he encarregado da Direc<;ào ·do''Co-.
fre, -· á qual se ajuntará a conta auLhentica, que de;verá :vir . t1;1~pbem de
R orna, em toJos os N egocios de maior ponderação, e em todos Ç~q ~elles,
·· em que essa conta se c~st.uma alli dar. ·
,.
,XVII. Nos R.eque·rimeritos deConscien,cia poçlerJ.oos R~c9rrer~es tp~.
tar o seu Negocio com quaiCJuer dos Deputados, para que sem reveJa ...
ção do segredo se lhes ··fac;ão exp~dir a~ .Graças, de que precisão.
XVIJ.I. Dos Enwlumento~ . da Agencia-, e expedição he que devetã.o·
sahir os Ordenados, e Qolnpensa<;ã,o dos Qfficiaes subalternos da Direc-Ç:'ío. Serão estes pagos aos. quarteis, " e no fim de 'cada - h1,1m delles se div i dirão as obras de los Directores, e T 'hesoureiro, segundo o que se es-,
tabe lecer no Regulamento, a . que Mando:á .Direcçào proceda, e que serit firmado pelo Ministro de Estado Inspector, sem que pessoa alguma das empregadas na Direcção haja de receber, ou pertende r Ordenado
algum da Minha Real Fazenda. .
. " ·
.
.
. .
.
XIX. E ~endo da Minha Real tencão; que desde publicação~ de~
te Alvará
expessão todás as t7raÇas _(postolicas s6 por esta Direcção
.agora pór Mim estabelecida com exclusão para este objecto: Sou Ser,vi::
<Jo Ordenar, que· se r eputem ol;>repticias, e , subrepticias, e .pot· .co~st;'~
guinte nu lias; e de nenhum vigor nestes Meus Rejnos, e .Qominios . t.o~
c.h~, . ·quaesqu~r Grac.;as, q11e qa Curia ~oma11a, e Nu_nciatvra ~~)ó~1
to!Jca se expedirem por outra qualquer VIa, que não seja a ~a .mes1!1a
Direcçào, e ,como a. táes lh~s .cle negaréi.,,-·0 Meu Regio Be~~placito :_ E
par<\ este eí1eito remetterá a Direcção , relat;ões em todas a.s semana's
~eaetaria de R;tado resr,.ectiva de ~odJs as Dependencias que exped\r,

na Curia Romana, e
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ticando ·d e mais sujeitos ás peoas, qu:e Ett ho.uver pcu! bem es!aUeleéer
águelles·, que infringir'c m esta Minha Or,d,e nação. .
_
XX. Querendo -com tudo. que não s.e jão preju(llcados' os que act.:.~almente I ratão- de similhantes expediçõtJs, Ordeno, que. lodos se apresen_t:en1 Joo-o na Drrecção. sobt:ed:ita coru ' Felaç.õ es in.divi·duaes de. ~codes o.s Ne-.
g~ci- os,e de que se· achem encarregados, e qye a Direcção 1hé esla,beleça wazo certo de tetllpO· p:roporc'ioBado aos Negocias., de que cada. hum
(l)'elfes esteja il'lcumbido, q-u.e não excedeFá o de, seis mez~ts, para nes.se
!tÚnpo os eoncluin:in·. E a tlHist:úa Direcção. ren1eHe.rá ~ Minha Secretaria de Es-tado sobreditas relações. de todos esses Negocws, dos Agentes.,
a ql!l.e elles pertencem, e do prazo, que lhes foi taxado.
.
:XX L ·E tendo éontemp·lação com os referidos Agentes, p.or fazen-lhe.s
t;T4ça, permillo, que tendo diado o seu noJíl le na Direc~ào, possii.o LQ.dos
os _q,ue actua·l~ente se occupão n·e ste exercício continuar a Agencia de.s-·
•es Ne>g ecios; com tanto pe.rém, que os apresentem Jila Direcção, e a
e-Ih os entreguem, para serem peJa mesma Direcção rremettidos ·a R0ma, 'e COJ.n mettido.s aos S1eUS Expedici,oneiros; e cOJncluidos que s.ej;1o,
· os ,receberão da Dir.ecção com a coHta authentica na fórma por Mim a.c.i . . .
mú ordenada, ficando aos mesmos Agentes metade do.s Emolumentos da
Agenci-a, e a outra me-tade para 0: Cofre da mesma Direcçi'io.
·
Pelo que: MarHl9 <Í Meza do Desembargo do 'Paço; Presidente: clo
M,eu He-al ·E rario; Regedo·r da Casa da Supr).li.cação; Conselhos da MiI'J·na' Real Fazenda, e do Uhrama·r; ll/leza dia Consciencia e Ordens; 131
bem . assim a todos os Tribu.naes, M-agistrados, e Pess~as., a ql!lem a conheçimento deste Alvará com força de Lei pertencer, que, o cwmpn1o,_
guardem, e façã'0 eumprir, e -. 1~p.iardar com inteira, e, inviol'avel o.b.ser- ·
vaneia: E ao Doutor Diogo Igbacjo clreJ'it}a .M anigue, ·do. Meu .Conse .. ·
lhQ,: Desemba·rgador do Paço, e C~1anceller l.V] Ótr destes Reino.s Ordeno,
que o faça puhlic~r na Chancellaria; e rque delle se reonet~ão E.xempl:l ...
res:, ~on,dte 'se costurnão ' reg·ista~ si :m iJ.hantes Alvarás; e mnnda~Qio-se o.
On.grn,al para o Meu Re51l A rchrvo Id a ToHe do To.mho, e nelle s.~r g'ua.rdauJJ .' Dado no Palacio de Queluz em 4 de Se1tembro de 180.4 . ., C~m'
a ãssignatura do, P·ríocípe Reg~nte, e- a do. Mínis.tro.

'

R~ino, ~o

Re_qút. na Secr.et. de Es.f dos Negoc-.\do
L~v. 9. 0 das Carfas-, A!·v ., e !'atent~s a fol. 211, .
e· unyr.esso na J"J~Eressão Reg•a .

.·.
I

O Pn,vedor . e. i)~pulaclos da Junlf.l dq, 4dmin~·st,:açáo da Contpanhia
Geral da Agr·icul:tura rlqs Vinhas do Alto Dour·o.
'

,. J?azemos ~~_ber:

REÇ~NT:E . Nos~o-8enhor

Que o PR'INCIPf
Fói Ser·
v1do Determinar pelo Seu Real Av iso de 31 do Jmmedlato mezdeAgosto, q_ue os La.vrado'r es do Vi:nho legal. de Embarque do Alto Douro na
Jw.o~rma vendJ'ma proct1rem dar aos seus ,Vinhos toda a methoria que na
fabnca9_ão elles poderem receber,. f<l ~endo o Vinho das uvas, q 'u e na di-.
ta ven~rma se a:I.arem em perfe1t~ matur.ação, · com separação daquel- ·
}asl que a não ll~erem, e se <\Charem de alguma fôrma uamnificadas ~ .

pois qu·e exigindo as ac(uaes circumstaneias, que h ~~l no Vinho Je Embarque Ja pendente novidade a separaç:'lo para os usos de Ha.mo, que
Sua Ait.eza Heal For Servido Ordenar; he de summax nportanc ia, CJ!Ie
o Vihho que houver de ficar approvado para o mesmo Embarque p(lssa
ter a surwrioridade J'lOssivel, e eonsequentemente o cons\~ 1110, q_ue ,s,ó a
sw~ <nat.\Ha\ . su,pe.•:Í0r q ,'!'~li ~!n le lh,\':l! 1ppc.h~ se.gqf!l r._ E ; fllH~ . ~;ue esta Heal
J1-etenuJnaçày ~s,,ja. trJéHJifesla Aos. dl~.o·~ -L:;tvr;~~lor.es . do .. Vmh1o -de , Emb:tr" .
qu~ do A1lto Douro·~ e por . tod ~~ .rellt;JO,Sa, _e Jnvlt>lav~l'n~n,te. obsF>.~.ií~lda,
mandar~lO~.. ,a.~f1x,ii~ o jir~~fqle ;EJ•~al IT0!? !u;g-ares puhltço~ des!l), c,J,,d~'
~ (la$ V.JIIa~,, e Çç.>iJ~~Ihos_
me t!_llH? <A lt9 po~H0 1 .Porto .en~ J. unt:~ t.d'0 , i
'de g1ter,,,b,i'1.> ,. de . 1804. GaJ:>Fi-ell.:A ~'o ~~o fl.i~e.jro , ;o fei ·e screyer.\-"';Cbm
à ast>1gn_~lú ~ ,d9 P,ro,ve_dor:, ,,e Depwl<~d~~., .
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-,( .~hd<>-f\1e ~·icló Í>f.éserife.,_;q úe, ~ V ~;gíeiU -grahJ$ \le .:th;b~~f.~ . eod~pos
~/! d~ •.terrem,>s,; true ~ o S~n l1o~: ,,R~~ :f?orn , ~hHwel m:91 n<J.pu, de;s i:Ínar~ '1'Jii'â
.1.orn.e!"s, e Jusl11~, faetdléJ.~!do o Jogra:P~~!ro del1~ -.aos Nl4r.~H-k;res . da · tt~\eSi"

.u!a . Vill;.t, ~e•p si~.o refJ uer\i d~ ,em . -aflwr-arneo to pQ-r .\!arios PMtii~·,d:tl ~xs;-,
ço,tJ;t, 1ph:.Jli1Zo .Publleo nào _ilÓrw•;n.L-e dlt , elt~.gaf)eía ljl:le .re.SH·lqi áqu.eHa ·N"•t..
l~ . p~ ler ç.ç>ntigua esta p,l-alíl.icie ., , lllljs _du., uso ,i;j,l!é, della · s~ ten~ ftóH:l~~i~o
lrUt-uas.
- ~eze.s 1)ará ·o e.Xei'J•ci1G·Í(~ m.i!l.ilaJ) 1Ja·s _Trol')flS e ,.Ac~-~mJ·>i1•!11.e'nt11!lS . :JSili!i
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~ervidt1, que púndo-se petpétuo,, siUe,nc.iü tHlh qu<d(Jtí.erJ{.~ql!erilll.ento;q-u-e

a este respeilo be lenha prumovidu, ou haja dl"i pr,inover para o f1ttur b, .
c. ~J!.tur-f• ·, e >sementeira etn utilidade du Es 1ado ; · 11~
(.~>lndó s'u menle pruhibida fJUalquer p'larnaç:'io de Arvores ', e cunslrucÇ~lO
de lllUros, vallados, ou outro quàlrp1er impedimento na mesma Var~em,
çpJe nào seja em roda do mes.r.n.o Hoc.io, ~·e ao lungo da Calç;\da; sotilente pnra .defeza das Sementeiras, e ornato de Arvoredo ao ltJugo·da mesma Estrada, aié ao Padr[lo e sitio. <~ünde deve ticar algum 'espa<;o ·de
. · ,Huc~u ·P<Ha l·o;:rndu.uro . ·~n lll.~~·!J.HI V\lla~.: .Pa•.ra e ·<'Jtl-e)je~ ilj1b:l' : ~~"!)} , 'rjH)!
a ,Carnara -art'ende em Pr-a.ç,a, 1)e dois e~r_1 Ltlpi·S -~_h•f\C•lS ·,/O 1\ríeS:r~U<>., :.r~r-r,.;no,
.~u ')tl,(l ~ua totalidade, ou divi.dido em ,po.rções,, ';l .qu~tu t,J'.. Ja'Vr.e, ~ $,f tueie
.clr .·1rigo, m iUH.i, e . ,si rn.i Iha-n tes .gr~tls, ,:c•~n• obr,igaçào .Jle ,plan t.at·"''j. 1A~. vo~
redp .pela borda da Es1Tada . r.1it dn.JU!Acla ·cjt~e a Can.J api lhe d~!>flpa)·; e .
.,<?1t?Ph <is pr~t•h' b·i çqes ad 11.1 a ~ecl;:trac~·as ; Jaz.e.J':ldcn~s,(~~s :arrt>t.IU~l men,t os Ji,\'-res

se . .n:Liuza, eqm tudo, a

l('lil' es.tal' . ~o.m p~nsad-U .::!:Jill '(}-ll ' !f;~s renfliHI~~ ~;o(; Ç~~nv· e. r.l~·.fi , J;>.(~na·la
e arrec;uJ;.qJo-se r._ar~ $' .a _ Mr~:>z,a..iV!est ral. -· ~O : 1J~_r:f'fiuc(.e _d,~ st-e,s.~· ~;H,ren
darflentos se'rá applicado .~a tet·ce.ira pa!·te paFa .a J,V~!.i1'!:Hl..J~ .eal Ter~a,
outra l<>rça· parle para as Dt>srezas do .Conselho, e noutra ten;a p;irte
será remeltida <lO Cofre do Terreiro Publico de Lisboa, para se q~:r~se:r.. ': élfr em De posi Io. a t:é 1 s'c.xr a JWi i;<?Hla .e1n .Jw r.r.Hl -Obra, .,~.w,@l ~a;. q11-e T~rl h1o
?~t e·t,',llllllado nc'1 Termo ·da l Tt;ll~1r;ida Vil la .~ podencLo le v~ r . .por. •es!;t .A.Jdim•Í'mstraçfío (!) ~uiz de J;ó ra.~ yereador~s, e Offjciaes da c~lm :J r!l_, , h·tHQ JíH~r
centc,) da sua i·m portanci;l,, é~lllO sana rio de!.!a, A -Meza do ~ l)e,s-e ll:lp,rgp
~o •Pat;~ o_ t·enha , as:sim ell~e!!.~'~ ido,. ~ -:J;H;a exee~1t.nr.,,J'aÍapj~, ~de -Q~*·~lúi:
e~ H de ·Seterilbro ~8,04 ~ lC!1m a. R.m1br.iç-a do Pún,f!.l}pJl,,,flreg~~'ttê '-IJ! :~,
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nstando t. na M_inha Ueal' Presén_Ça ~s r:rte'n ções, ·q~e '~!-~uns Pa~ti
culares tem ,requendo afforar o BaJdJO de Vai-longo,1 n@ f ,ernw da Vllla
de burem' ~ a impugnação' que a estes affora"l{lentos tem feito 'O'~ mo .:
ra lo res da.quella visin·h·ança,_ Sbw Servido, 'qm}1 nos 'rt!felidbs'~requerimén
tos se ~pon •ha perpétuo silencio; e 'q'u e ma_is ~e ..., nfíó Jrale cl'o seu affora.!
1
riü:mt~: . E allenden~o a qúe··a situaÇão dj;! m esmo Ba{Jio . naquella pa'rte,
ell ) qlle he planície, p6Je admittir ' huh1~ util sementeira ·e1 'regaclio' E,>rh
be efip io da _cullura, e. dos mesmos moradores; Hei por bem, que elle .
se cultive para ·a 1\finba Fazenda, e que de tres em tres annos se remate em praça pelo Juiz de' F6n1', Carnara da Vílla de Ourem, a flUem
o cultive, ou dividido· em sortes, .ou na sua .totalidade, como for util
. para a ~ua cultur!l e . re_ndimento:;·"'e · que o· produçlo destas arremat&ções .
sej·a· applícado, ti'ra'da a · terça .Ueal, para as Obras das Pontes do Rio
de ('ouros, Atneiro, J?arreira, e ÇJ1am de MaçarJs, as quaes se J. év·~~..
·rão · it·· fazen'd'o succe~s-l.vame·nte ' por esta c·cónsigri<ição, findas as gudes se
. Me Consu!Uirâ as 0utras Obras Publicas, o •q,ue ·se dey:e•rá . :1ppljcc.~ r rió
leferido termo, abonando-se •ao ~ juiz tle Fóm dóis· pór c·eh·fo pé!~ aB míJÍ-i. ~ üaçfib naqueJles ann,os., em rfue se'' ti-ver1 ç:oriti'n'uádo 'a 'Oora, tom11h.Jo 'se as con-tas dos referidos' Rendimentos',' e Jsua applicaç ~u ' l:J~ fórin::t.
.fla l~ ei. A Junta· do Estado, ~ Casa de 'Brà•n'gn:nÇa o tenhá assim enten.didb ,r e faca executar. Palacio :ue·Quel'uz em 11 ~ de Setembrõ di 13'04'.
·.--Com a l:rubtíca do Príncipe Re'g·e~te. ' ·
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O iJou:tor João :.Anastacio· Ferrefrà Raposo, Pis]algó 1da' Casa Real', do
C!dnselho do P.RINC:IPE' REGP.,: NTE No~so Senhor, 'PTojesso na Or·dem de Christo, Desembarga•dor J7ere-ador no Trih'IZnal do Senado 1da
·C.amara desta Cidáde de 'L1.'shoa , i nella P1·ov'edór Mó1· da •Saude da
· Corte ', e· Reino , Juiz f:onsenJador dos Privile_qiós · com ,ln:h.ibiçâo ás
·• mais Justiças, lJep'litq,db da Real :F-azrmda , e .Estado do Cdnse'lh.o 11dds
8rmlwras Rainhas de Portugal; +%perintendénte dá Real Fazendà ,.' e
Fó:os de' ~N'os'sl:t ·Senhora d' L/fuRa ; B~lem , ' e de Majra , tom Alçada
·
'
pelo Ir.fesrmi Senhor, ·que Deos G'l!-arde, (fC. '· ·
, .-~,

•

, 'l

c

I .

l ~

F·aç~ saber' ~ . t:c;a~ as pesso~s dpsta .Cidade de' Lisboa, e Hei~o deJ'~r- ·

hJgal, e dós Algarves·, que depói~ se' nianifestou na C1dade dé Mala·ga ' o gravíssimo Contagio ·' que au~menlando-s~e de dia ~m dia, tem' si· .
do 'tfi0' funest.Ó, e de 'novo loéandó muiú1~ Cidades·, e Villas dó Bein'o
de-J-I:esp-anha, ,-e: suas visinhanças ': Tendo S . . .A : R. ~o PRINCIPE REGENT'E Nosso . Senhor, como Pai Anl'abilissimo de seus Fieis Vassa-ll(Js
Mandado occoner com as mais vi ~~ j·Jantissimas providencias, para acautelai' l este Reino daquelle mal con}agioso, e porque h uma dellas hc de

não se dar asylo a pessoa alg-uma suspeitosa: no Real ~ome· do Mesmo
Se·nhor, Ordeno a todas as pess·o as de qualquer estado, e co•ndiçào que
sejão, ' não deixem . pernoitar ,~.J.ll-=S!l-as . casa$, pessoa alguma Estrangeira,
e ainda mesmo Nac10nal, que tenhã0 entrado neste I~eino, e chegado a
esla Cidade, sem a legitimar!i'io de Passaportes, e Cartas de Sa~de, ,pGr
ofi.!Je1' S~ ~o(nh~~Çar~~,, q•lil'~ Y~ll'!l:\ 'Ji~.lP~{)v, irwi<~s.•, ,n,~e 1 J~rãq- 1 petif~itiª-l s:a·~f~tle~
ptÚn. . cons1n1ã~ .;e.tffilj LQ;; 8a~gi!J.n%íH~ÍJ~ ,aq.IU;si.g-p;' çppcJ,u~~o, l'og~,.qu~,-.as p.~s.
SQUS<: .f~rttm· \.lS;J~.~ i,lo~tt:S . tS,~nJ.!p , ,<tb.rÜ~il.lçl,9 'IÍI1:§~Qt;.l~9.e~/P· en,\.e ,.aq ~a.f rCqota

JMlq;i-' ,~ '}1 S,a_:ud~., qt~ Y T-i9ul.~ff1i1d~.c.~~jik~ e~J ~

~ei!t~.J J v·ji9,'da1•J?JmJV·é!J9.J~<

l?p l~ia~ ,~N! ~fil.!!J\'h~ ~0.S · IQJ11i·flli'1êJ~$. <!«?.~ JJairr.9s.11 q!\s _s.uéll~. ·. uw~a,t;la1lr~ r P!Hí.l
~fi!;J;~;!ill , ,-{f1g~) .ap.J)r~.IJ~@d.!Mt\!h A-1>-H\e§~~a~~ ~ iGI' feQ.'tjllq!h q.l,le 1 fHill~ Jg.fj . ~f,p.u~~ .. .
rêm, ~ . .f _sw~lll1ilc~íJ..:u !-!~ J.do§ J ~JP''a~;; ·~, t,azan~Jp ,; e !PQHJ,'f~ ~~~e.. h~Qe,~.çw d<}
S.~:!:itcl:et P.Jl bl~~a.:hJ1J lôfi)slp l§rç~~.)IJil,~~;;a ~tod9-~1 o.s rVa~sa)Jo~ ,,deste , Remo ; a{}uelk .,\t flU ,ag ,~;~eJ.l~~ liJ»~ vr:fc-e.hwt?~m 11MqSll.fJ,S ·ice,a sa·s, 9u .de,reJll í?paê,$agt~m & a h
. gm:~_a ·, pt2$S~ .~ Ll!?JI) i't~sa ,,r, ~.A)'.Lle .iri~() .-~r<!-g~ a qua)j.~q_aÇ~q já·1referida 1 ,(.o
- 'J.Ue Sje n~A\~ ,,q~w~~r~iS~P~H1 h) v ~t;IYJ<?! ~~~ 1' 1\l'.§ , ;s~rão · Q~&JW<rqcl ~~ ~pP,r,,lei nço llfi·. .n.i~s.· 1 p,a.r:;ln JO~ t!ll~~r~t <k'r~{Ô;C!fa,, e~· üs <]·4~ , nà0 fore.nh pelo_:.mesruo . tenn~o
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garv~s·;· .re~e!tltend?r~~.~á.s,,~:~·J:l'H'>rtqaJes,rpJ>I~lpet~~~te·~. Paço. p .A~:cos. ·a. ·de
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"·· mes àd;ro~es; q ~;~e.sJJilo 1p.C>!l.Sà'9; s~r YÇ;GIDtJW\LV,e'is... cptn' ps;tl,\ G,r~ç~, .a tod.bs os .
~íuC1ros · ;primin-osQ.S ~u~~ ,pêl.á-:: ~I;IIs\ ,~t!l,;ld~;, IJ iobutez, ;fore!Ji ca,pa.zes ~qo Ser..
.r iç,<2>•·M!i,IIJa:r,,. j,aes -sej!ãoa r;o·mtn ·4~P:da~ , e!n}: , .R}.~)a;ç-ã~ ~s 1 p~nas l~m qore . e~ti .. ·
;verehl .:ino1!1r§!ll& r.'nps .d.i~@s J:Q.~rgr~çs daJ. India., ~. Mo~a.n;ibjq.u'e, .e \~u~ .o
:mestn@i ~e,, p-rali;q ,u,e , eoliJ):,o~ ,R.éQê,.:f;JHe fç('efn SllPP,~F~çe:n,dg, ,e ,:,qu;e· ~s~,ej.M>
no . rriesmtf e:;í:sG.)i EA0'()o§ ,..t;J.s · 1~~e.s ,<!ssiJy., SeQ.teJJ~cimlqs,, serã~ l ~qgg .rerile;t~
:1ii~o@S] J9:Ur;a ·...o 4~ fl~S jp ifi.jqã<' 1iJia(rU'ii',l,> v:~;ua_ emba,r.careq~ tra ;fH:imeira N áo
deoViia.gent, da/ J,líldiil',!lQ!il·~ f ,Je,y)e ,sa~· ~r I HI=l ~PfjJH~i pio ·de. M~tç<;> ·pwxi.mo ' fu-turo.. o~· M&rqu~~. R~g~d@·li f.'> ;t~hQa aS~LqJ 1 ;~p~en didt;), ,e faç,a ex.e cutar ·
..nio obs·~atH:ê ~U:~aesCi)IJJ~r Lei.s , .e,u P .liQf,JilS ; ~R:l con'lrari,a . .Pal.a<:.io de' Mq.fr5'
·em : ·W 1 de ~ Outl!l·biQ d~ J,8)34t. ~ C9l!i: ~ ~upr.~ca do P.rjnc\pe, ~l:legent:e ; ·
flU outri<l jlillpnQf,, .qti~,
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r()L ;l_<!'.l '!~l'pl '"P L)l 'H'<i.:a·Hj ~n r.nbu1 ·J; nw;inO :'l ,d,.-~c,

J ·<:.l,lf,)-.

~JI'fl •. ' !JI'!IrJ ~)
• ,i0·~~~ J;'lh:,. 'rH J~! ,. 1Hli'.~$l,( )li~U.* ~\(f2.....l1CJ*,'WftHI'l•lq fflf.lZÍ:.lU OHrl .fO[{i,'1~
1H' :.:· ch o to Ú'; ~. pJ G"lq Jl• llíl't
i d' sJ uu p t lnuw::tsr J offle!:} 111 J.lHt i l> 9

t·sb. 1ÍO si~"
ão t'€\idb•"âté >ag6r~~ ce~sad<_> o inal•' tlw iPuSi(e~ q'U~' h,a 1-ellit)~~s '~em J h~ãu
v'ido Eir~'J 'Il:{~gú:as• Pórfas . dál ll~SJiá!flha~ ' JinaS·_'la'i'J;Íés 'coríi'êçahlhffà' ·gràsslH' l
e 1:a . esp ~lhar-se em ·~ aíl'gúíffilá's•.IPr'6 vín'ci'a s•. i,ntei·!Jilàs .cle CJH'e~~no "; ff:àb t>bsltlan .:
tes ta's1'. g';t'<íni:les Lpre eau,?tões ? qu~ · aquella ·~~·~t~ ;mib ·~btp'ád~ >par:a, fco'il ta'r lt
e · em ba•rlàÇatlll,o'êla ~'Íl '~C0111) (n UnÍcaç'à'J,• ceíh" iáQlfefla's':ifi>•f!@~j.~cia·S•. Í!rllrfec làs hlé
. tãó :terrível hla-J,· e. n·ãc; cessandt> ó MéLJ ;P,aternàJ : @tãidtãl\tt '<l~;.;ptocym·rA'r;l
e, acle j:J't•á'f •t o'db'S mftHl lles 'meibs r que med'iaiitêt/ a• aj ~ da .-'dén JDe(9s ' pos!lão.
livrar
este Réinol Hé• •hütn si·m1 ilh~l nle ~fl'â bO'etlfd ·H
~ ; J'
halil ii l q:ue'~aslrf?fóvci 41eifil'~ .
.
'
c ias; cj u~ ' it1céssan te'fpeh te Tenlhà úr&eriado l par~a~·ev lmr- t~ft!h >•ar•enrifln ul
1
nícaÇã0· 'tanto . pt)r ' M a r, como 1fela R·aliá r seéca,"te•fl•h'<:l ó" a ·«N:Ii's texaGll'é1 1t ,
e ·prom pta obs'etvanéia,''é', se .rdssão · igúal'fl~e·n,"t~ (da't b!.ft'hí$'t}~"~\é~·~-ué'r. P\10- ·
v.idencias; .q{Oe 11sé1 jdlgar~m1 ri'~c'êssariàsJ, é' fà'z 1~~a s' é:Nê'C:I)loe ar e0.rno'laq,ué'llíl .
rapide'z, e v1g•6r necessario·'ern • t'lbj"ect{j ll Ue :tãln .taHl~i'rífi&; tã~ iWe:'c(')!Fise- .
.
"
S ou
r. oerv-1110
~ ' " ' 'l ' r
'
h um~ J'
~! )l.l • . I ; J .
.
,r n fi f. , J
l
q Luen·
c1. a,
c real'
· u n~a:
u~ slia'ae~a ·-pa i'lál eslet m, .'a q uá ·
41
pimm\neéer'á ' ~rl-1 Jj 4à"nto' ·durar 'a Pest'e}l e <!0t né~esstdio: fi?te eut ~~· tüllás
:iS CaUtelas, qú.e ' 'f01!ejn Ü'rdehadas~·( e !,fl0,tiV·er'·l ~eLIQ} de1flaJ'; ?.á 1qhal ~éf-á
SecÇão·: •nos Úi lts 1de Cor•rei~:>," e ehi ,l dd@'stt>s lr:n·!l'isV~qt1'e t.fülgàr 1 h'e()essarltos·, .
juntando-se na Cas·a 1 dio Despacho d<!i 'Se·na'dfo td á> {Jamar'à!1~sl' tr•es hmrp~8
da · tarde: E Sou outrq ,sim Servido Authorizar · a mesma.,J unta, para
passar ·todás as 0 'rdecls ·, qde jt:I•lga-r convenientes, tanto aos Gen·eraes
das Províncias, como a todos 1os Magistrados, obrigandci~os a dar conta.
da execução qas sobreditns ,Ordens; e podendo castigar a falt;), que nisto
houv er com as penas estabeleddas ·,.pela·-Lei, Consultando-Me no Caso,
que a culpa mereça maior pena.
mesma Junta: se remetler:Xo. Cópias .
das Proyide.ncia~, que se tem da9o por todas as Reparlit;õe~, e se ]~e
teillelterão das Sà'c r@taria's dé ·Es'tà'd'o tô'tdas "ars1 hoti~1as ~::ti· 1e ~ r.eeebe·rem a ·este · respeito; ~ de·v'e·n~o 'a ,m ·~§rrln ,~uh~a Jk'~ e;rl -súbi ri•á- '1\1\inha · R~eal
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Presença as contas, que · t.H'é•rerri'1 e a, dq1 v1~a8 1;' C1 !'í e ' J"lie' to~·correr!'l'm, ·

. 11ar~• recebe~ sóhfe ~ ellas 'Ji'tl'f~edi'a~qm~ lfeJt~s l ~Jln.alà'S 1lhmes @nl.er,s. !Nol,neto para Deputlldos da ' subred•J'ta• :JrtJnl'âil ilo ··M~rquez~ d~ R<jfillb:i~l· , d·G '
JYI'eu( Conselho de· Estaüo ,. e \ Pres.itlenl~e liJ:tf'Sen ~dóHd,a ·CaAmr:a i ;,~ac) 1Ma-r- ·
·quez Regedb r,. •do ~ M~u·'Ot:>1i'1.s€l!h0 de·:.Est!ado r;nãa:-·l\I.Ia'r<:pJig.Í.. de :Sa:lflôg.ci>.za,
'fl9 ·Meu Consel~0 ', ~ e , do tâe Gu~N'á' { ê 1G'e rletal)1 ' ~:e J nfan~ei'iia .; .a .Fed ro
'de Mend1on'ç·a .- e MouraW€lo 1Meül Oog'seH11o'\ é')dft!l ·Alrni.JiárfHtpo>; €l . Viee-~ lmi'l·anle d a' }j, rm a'da 'Rea'l ; ~: aéi' D0uítà~.í b!~goi• Tg)l á•€ig,J.'ocl:e P.ina ~ M.ani !- ·
'que., ~~o: !Meu - Goilsell:l0, 1 r~,esén•l!>~ rgatlloi. ;.aJ ~à 9ó,•! e ·- JJ~t ~d'érH'e,. ~~~Nd
·da Póllcla da ·Corte (:) ' Relnb j(!cfi ti,fian•€lo do hlrstlit,rwto ''Zti!lo· ~' e pr•e stlmó;
·co1~ q.u: s'e mpre .M.e teh "'se:f.tv•i· d~@~ .~l ha}àõ d~·:c?Ad.hua-r: a ·l fa ~e~· ~Jll '~e
gocJ~. tao deltcado !1 e · ~lte ta'nlb ;pe~o1~P~ú a. Secretano; 'à l ~fl.1'óJ~es1 d~ . s@~,.
bre.dila Junta (poderãd_1 h~dmi:mr 'os ~uét:jí}Igarem .>mais . ha'beü; (d e'Jtp~·alquer
Trtbu nal , . ou ~epai· tJçao que seJ f · O Con<Je de V1lla Verde, do Meu
Çonsellio, de\ Es tàüo, e:'Mi ~ ist'r'à 1 ciss'!'sttfrH~:: '-' a.ó IS>e s·p ac'he .. do Meu Gabi ·nete ;'\ ci ~~t &nhal·. assj.m en t.e'ritl•t·d;o·, IE~
·fâ~·a'' exe'cü·t Ú;•\avi~anJo immediatarne.r~tc aos Depútados ·a•dim à?. no ~ e:i:dos\' éb m:,~a< (';o:pi-à, des!e Dec1·eto.
PalacJO de Mafra em 21 de Outubro de J 304.- Com a Rubnca do Princi pe R egen Le..
lmpr·esso nct lmpre$siío R egia .
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.Lendo sido presente ao PRfNCIPE REGEt'1J~E N;psso s·e~npt, em
Coosulla da Real Jun la da Fazt;!nda da Marinha de nove deOut~brode
mil oito_p,eato$. (~,fJU~-t~o~~ ,ql!le par~ Jieftd_QJÍF. IÇ§ de~v~os .d~ Real Fazenda
nas ,freCJ uen t~s ·~q~ad~is.:d~ ,('U"ego,!j~ ~e1;~0; - ~'h !{U trQ~ J 7eneros nas mãos dos
Operarios, e mais
Serventes
na s'a. hida do Arsenal Real da Ma1:inha ,·
.
.
parecia c·onvemente Instaurar ó an'tJgo costume, f]Ue nelle se prqtica't.<l
. por via de _Correcção, sen_do a.c.cor.r~nta.dos os que assim erão apreh~n
didos, conunuando a serv1r dentro do mesmo Arsenal pelo tempo que
se julgava, conforme a gravidade do furto; visto que não tem sido bas\<Jn~e ·Pi\lié). ,t~ e:,.pJ>-piR_.i ~e~ sitl} lJ 4ant~s- d~~çan~rin;h,o's a •pro.v idenc ia, qu-e e ~ 
tá .e~ "-W ê~\ç!) 9t%~~r'et~ 1expuls9s; dç> rne.s~p Ser_-. .iço ê:f~P..C?is , d·e alguns qia,s
~e d j3 ~~ 11.ç-"'·l:'i q-~) Ç~Hj ~'lh d;q Arl§ena! ,:,.~, E'q! , o. Mesmo s .e nhor ·serlvido, pela
~1!1~ i,IXJ IJ;~,edj_~~'!;He r.R~ ~l, R~~ol~uçf!p lf! qp~..na lfl?~Sm~ ,Consult-a em oilp de
l'{qve4Jl9 n:f.,.~ do. 9i,tq a.n,ljl9~ 1 ~1 tho_r'z,a,t,d?OÇ •',eiJ~ a, R~al ~ Uflta ·da .. {fazenda
d .a ;·~rtPt1~ 1 r,a~;_.a i mapd?r· ) tdi~gir, ao~-Culpad~~ ,.~,m Íl(r,tos
ll)aior e_n. tit!Jlde ~~. e11 W> . CjlSO.' deurt.r-!n9icle:qcia o , qa ~ t!go 1çousuiL,a~o, e proposto . .~
P,ecilr.o t}e lVJayiz,d~ So4t~a ~5\Çlll~.PJlO~ 0:~anuario 1 A 1~qpio ~opes -da Sitv'b'
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e da~a

do 1 Pon~o ,- :;.Amigo iEu g f..B GI JN'CLP~; dl!EGEHNTB :Vos env•io muito sau .. .
dar.. ·SámdC>~Me j presentp a · ~õssa. jn{Clrmsção./ ·datada . de 26 de Agosto

prox Í'll-l<Y' !passado; ·se>br.e •a fc~rnnalidaue " ce.m · q~ue ri essa• Relação . e Casp.
do Por ter ser -provêm. ós· Qfficins ·de !la. e, Qú erendo 1'Jf01V-illenciar nesta matei·iaa le nrO:cJC> :que sJwn.ãl@ dê. liugnr lpara&o fututo1a qúeixas sobre os ptd-·
vhnentos,:. q,uel se-·fi,zerem ~ das pr(i)p,riedades ·dos mesmos Officios; ~omo
s ''iHpr.e pnat'ic'áirã(i) os ·Senhor-es ·R _ei-s nneus P.redecessor:es; 'etn quanto por .
.oll tr.o mais ; am p1o r.eg:u.UimeiJíJ.lo não ot>ganizar ·o··Sy stema eeonmmiaó dessa
Rel al.(ãpJ!dSQm Ser ird o orcl.enar~ vo~ em l.o lpgêl/r r Que Jugo que v~a.gar al gllm Officio da Casa, ou seja po.r mciJt(e, ' ou despacho do que o exerci~
tavà , viós~pito v.et·.eis ' p 'sua· ~eblelilLÍá na ronna. d9 'vosso Regimento dom
-a ,·clausula·J de que , o províd(j) ' servirá d~rn ·.quarHo Eu tnão mandar outra
causa ~ devendo=- me Jogo v·ós; e .os vo~sos ·~süccessores .dar parte <la .vacMI!l.ra,ll e.·pwv · nrento·;l para'/•Eu .o C.o.nfirmuq quando não ·seja. da M i.nlla -!Real Jl;n.lent:fà0' p.nov..ê r ou~r.or,Mia istro: Em ·segundo lugqr: Que não .
s'e(i)cl(j) d~) e sti!@: d~~sa C as.a; ·nem . mesj;n(!). conveniente á sua reg ularidade..,
que .~s,'@:ii!<i:i 0s se . ·pJiovàoLpéla s eri~ ..~tas anJÍ§I.Iid a.des,. se· não juJgar::hal·
.gum dos Ministros 'p re teridos nestes provimentos, ou seja no das serve r'HiãSp rõ víôas --por- v-ós,- oTf .nàs- pi'optiedades de que Eu fizer n1ercê .;
tipÇt ndo 1se. nu, i.nlelligt(n ç ia d.e 1que .hu!ls. e out.rbs Provime9tos diri g-i;dos
sómente á mais opportuna applicação ~os g~nios , di versqs dos l\1 inistrosJ
ao ex e r~ici-o dos. diffe re11tes Officios não iflfiuern mácula algull)a na reputa..
ctâu dos que nã o for-e m por ac1u ella \'ez _pro vtJos : Em 3. lugar : Que os q ue ·
0
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se achiio exercitando os dÍtos Officios da Casa até á data desta, os continúem a servir havendo Eu por approvadas as nomeações, que vós, e
os que servire•~ vosso carcr'o- fi·ze·tã'à' àe-I+es. O que Me Par-eceo parlicipar-vos, para que assim o fiqueis entendendo, e se execute. Escrila .no
Palacio de Mafra em I 1 de· Novembro de I 804.- PRINC.JPE_.·- Pa a
P~drói U~ ' MeHh~ Bt~det:>~ :· ..., ·.! :.:1 1 1 ~ I? .' ,1•• olw~"'!lf! o1,ie ,d. ·
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Eu o J;> RFNCI'PE R.E~EN·TE Faêfó' %~Hú ~61s q~~ ~s{& ~tvat1á e~fii
1

ftJrç'a" de' Le-i' . v'rr'em·~ Que Tetí~o;Me sitl'& r,res~n1te-< fJ~fLmu·U.~s j r~ÉfiiMi
. n:1enlo's· dos· L'a~radoré. , é 'Pràpflelario_s d', s Hert.Hrdês-) d:f P_ro-Vin~ia dh
. :A.I&tb·-Tléjo, aS' di't.ersàs' ·rn terpr~Hi~õé~~- &o ih c( 'se lprocéd,ial nal flév·Mà
éxéc'uc~o do .A 1PV':rrá· de virtte tle·1!lu ·h~ ~ 1mrl seM'cenC6s set~nt~ · e quatrO', cdm g't-..1ndé clatrmo cHt C'uhtirâ,' e ·in erieza do cliréHó effl fqlJe eada
Jlün'l' devi'ct ~ta , 1 farltM dâ sJá ptdptiélfá1Íe~ 1efihro 'dó Se'U ~rrendamen ... .
. f'CJ: dú-v·idrrs qne· htfll·hênt ~t~Uff eqneftue~ ~obre ~ô!l ü~ffcrrailí'entosf~ó8" 1t~r
renos iu_çul.los, ai.oda depoi~ do álv~rá de v iAte e tres de Julho (I) de
. mii' sete~e"lffos sess~n~a ' tf !eít; sende> '•".fg\fiilfme-nten'fr'tq-\té tes as representações phra se obter a faculdade de fazer Tapadas, encaRamentos de

.agua, e similhantes serviços para bemfeilorizar as terras: ·E Tendo Mandado Consultar esta importarJte materia na Meza do Desembargo do Paço, e proceder ás dilig~ncias, e averiguações, que se faziào necessarias, · para .que conservando-se o iqteresse dos Lavradores se p omov;e s·e. t'am bem. .d meLhor: · üu~llfM, e <se nã0 ~ ptejudicasse ·a'!cf>a'sse ' dcrs Pr.Gprietarios, qú•et dev,ia. tirar~ vanfag·em< acl' .ínelh®ramento•1 dos se ·s 'Pre·
dios: Q'w•er-emlo e~Habeie.~er. a-S~ ·u;b.gras pelas q-uaes~· delle oo:n.~inuar a
ífXIecu~ão d.:1S. sobr..e~ila:~ Lei.~~ SO:u 18étvida D~terminar • o segl!linte .i ,..,
, 1:. Q.~e se.. o.b&JtJrne e1n toda li' suà1 tigl<lrosa, l e . liUeral >·•Í~t·elligenc-ia o
·, Ahará de v.in.te de · JunhOJ de mH s'etee.e•rhtos setenta \ e ;qua.tra, e o De., ctre·~~ cJ<e .vínté e htr.m de M<!oi•@ de mU ~e.te 1Gento·s_· sesJ~nl<a• il:)' q1 a:Hr..o , (•2~
•' {jt!le' es-tehdecêr'ãGl r a .€ onservação do _Uavr11dor:e:s, e D\l f&tma pr·.d'e pada
n;Õ. pfirà.gra·f0· sexto do mesmo A lv~ar11á, ·o s G(!)rt<1gédores Me ·d~ivão oor1ta
1
das< ch~igencias d1eterminadas. em . todos -os annosl 1 .regulavmenle~ finda
q.lie· seja a Coneiçã_a de sua Comarca. -' ,
1
"
r,• . · l ~ , . ~.~
1
U. ·· Qú~e além dos tres easos estJ.\beleeido~. nos •.referi.dos Alyará., ~ De•
ereto; pa\ta (e r J.rngar o despejo . de na0 'Se p'a gar· a Renda, ' de tSe llrrnr··Ita-r a Her.dade, ou nos-Edifici0s, ou nos Arvo11e·clds, ·e ·t.leJse p<~il' ~e . C,a
·vnllavia :- r;:arái t'ln bem outra· ~au justa ·de despejo :o .não ~e, l~r feito
Jll·lli Hefda:de · &emfei(?ri~ alg.uma,i ~rcnl:éndLNrs •aclm.i~ü~, a me~ Ja. Herrd~
de,! €'a-dll v~;a que findarem os m.o'·f a'n11os, ~:pile ao , cltan~e i SU'ID. dellermt·
·n•:icfus,..par,a se· con~e-rvarem"' Sctm a:tign1;ento al•gutlill OS\ al"'l;entfum:ên~tusl. f l
I
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'erl~ Neste- A:l'vará iíirjm!sso na Impressãd Regia le-'S'e _,_ Jlínho· ~ en\ lugar ' de ."•Julhó,
e·o mesmo• en·ganb.·se encentrra .adiante no §: X. '
. .
· ·
l~) No~ .lrn•pres~6 na ,Jmp;Ressão Regia ··l e-se- ~1aio do meS)Jlo anno- ctn lugar de
ll41o de. 1:1·64 ..

-] 804

pa.: _

IIT. N·o . ~n1 dos ~ctuaes 'âtT-e ndn~renf.os êxpressos, ou . iacitos, e
ra ·(j firl.ut;o de nov'e eriJ nove arynos será permittido aos Senhorios o ~e--·
. querer se_levantem' 'as . retles, se' e_nt:e'nde~:em não ser proparcic;mado,'. e
. jü (o 'o preço do arréndameii.to arilecedente: E a Meza do Desembar~.Y,o
. i:lo Pa'ç o·; · tendo precedi~o as neces!iarias averiguaf;ões, e feitQ o :lrbitra·
mentá'
• I4e conc~deníi.
Provisão para o augmento
que for
~7,
'·-' po~ JLouvad~~'
.. •
•
•.
:

JUStO.
- 'lV. ~ 'A ·r.referencia que se teiri. conêedido aos Senlrorios ·para· a Cu!.:.
{LJra 'das 's u,a s H~rçhH.les ~?Óm énte · se permit.ti'r.á ·da poblicaçiio ~este Alva..: ·
1

-

r á em :'cii;~nte ,t no caso· dos 'Senhorios querérêm habitar as Herdades, 'oü
cultivallas por · seus' Criados, ou Feitorf $", · co1~ a lavoura, e alwg oiJ.riá
éompe-t.en·te es!Çlb'ellcida 'nas· mesmas1 He-rdades: ficando comp.etín~lo ·.o
regre~~o (lé.teí-r.i1imádo' n'o paragrafo seg-tmdb' d·o ·m.E!'smo Alvar:l, logó 'é)'ilg
ponhão fl. Herd,adé de Çá:vall<íria, ó!l' a .. 'f<lçãó·•habftar por Caseiros, r;ara
uegociàrérn 'as pastagens. Tendo poré'm çktbitado, ou cultiva do' a Hérda~
cle· pelo~ seus Feitores na sobi·editá fó'rnira; por ·quatro annos, a poderão
Ü'l':\pois arrenclaT de novo 'Jiúemente,"sem "c)u1e ' tenha 'l ugar o regresso.
"· V. Em . q ur~rq uer cas o em qu'e ·o Lavfador · haja· de sahir da Herda c!(>.;
em 'lue tiver fJ.ito bemfeitorias;: ·e s tâs lhe s e rão p·a gas pelo Senhorio '' da
Herdade, avalia'ndo-se por Krbitrq~, 'é 'c'ompeti'ndo-Jhe a Hypütheca' con .:cedlda no parag·rafo segundo do sobre'dito · Alvará, para haver o seu ·p,a.:
g·amentà: sem q·ue J)orém . se adn:i' itta: o dít éito de ' retenção de bem'feitur•ia·s, pnra não ser fraudado ol (]"eSfiJ.jo'; '~·; 1 ' ( lr
'
.'
• VL 'Em todas as Herdades, 'e 'Defézns 'seri'to os Senhorios, ou L~
vraflores, que as cultivarem, Qb!-igados á ' faz~!' lavt'ar todos os ànr:ws
a ;flllha compelE\n'te · da mesma Herd;ide, óu ' é.lefeza, na fórma ' det~n:ni
nnda~rio sob:redilo Alvar·á ; sem e'xcepção.:· ó'ú effugi~ algum~
el1'e ~e - ,/
.fa prelex'lado em ter o Lavrador ou'tras Herdades, · ou pre~extado com os
iJsos, e posturqs de pastos com ,muns: ' E c .dâ mesma fórma em todas as
1
BérCiades da t>i·ovirTcih do Alérh-Tejo,·'ou da •Beira, poderão o·s seu~ .bá..:,
vrad(Jres · tir~r Coutada para o Gado üe Lavour~, ou de creaç;ão ' d ~v -mes:
ma He.r dade na fórma do uso quasi geral 'da Prov·incia de A1lé~--Tej~,, fl.
f1'Íl<d,1 pocJ.erá: ser ig~'al 1~ mas ' não- Jllâier do qne Fo.Jha que fói : sem'ea~a
rl_o anno ' anteceden(e. Observ'atJdo.:.se as 'posturas a este respeito rias (er.;.:.
r:{~~ .aonde' as ' hoilver, e nas mais 'terras r..egulando-se, pela·s ''po~tu'ras . das
Vfllas Ín'a1i~' -yis'inhas,,, em que assinr ' esti v-e1'
estàoélecido' ol uso :êJ.·e.-t_i_rar
1
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Nos mais Terrenos, o o· ·sejão Couréllas; Sesmarias; ou:! qúaksq~Íler 'o'ut.ros~ na,s Provinci!lS de 'A]en)~Tejo,
da Beira, ainda riaque'lles
aí~1rlcios •etn· que está em uso <( IDireitó · chamado de •Pastos qorn.Fmms-,
poderão os seu·s . Proprietarios fazer 'Tapadas; com tnritó q•ue não comp'r elíenda 'çádã :hu~na das mesma·s Tapadas 'mais do que h~ma Cburéll~, ~ I)
O'u Fazen ;la de s.imilhanle ' extenç.~b; e' que nãó tembaracem c-aminho.s'pú~
b)iêos, F·onles, ou (2) Canada·s : -~ m ' é·ojc) ~.ilso a Cjlniara· as pode~â 'fazer emb:ngar:; e aqu e'lle que for gdivad o; recorrerá pela Meza ele De•
. serphargo do' P~ ço.
·
:,
·~
.
~.
. VI·H.1 N:rqoellas Tapadas E!'r:ú lq"tl'e1 pór algu 'm Titulo, eu Conlràl.o,
sendó o Terreno de hu 111 donc( a he'rva g em, ou• p'a stos são de oútro. Propríe.tario, _será1 permill_ida à 'A?judica~ão ao . P-roptjetaóo do Terre_ôo,
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(1 )' Courellâ tem 100 braças ,de ~umprimenL'O; e 1 O de largura. . .
.
. .
1 .(2) ~ .Canadas. são pnss,a g i)~S ou ca.~if!hos; por h!gar~ ermos, e escu os pnnclpalmeil~e para gados, c carl·os~
·· 'J '
)

..
·'

.

'

0 ' '8
~K
p:1~pndo-se- pe lu seu j-us to j'HI~ÇO:;, .9ssi m co.m,~ 13~tá esta bel-eçi~}o para a
.Adjudtcaç:'lo das Arvores pela 'Jei, de nove d~ JJJ)hP . d~ 14~il ($ele.çculv~

Sl:.!lt'lila e Ires nos vara!!raful:l úndE'cimo, e. decí.mo. ~eltnw. , , _ • <'·}" ~··
·JX. Nas D~::fu~as, <.:IJI:.lladas,, Boci~s,." Ol~ Bal1d:'i9sJ d,us Co,n~elhos~,

,.

:pú1

·qnt:l 1\·Jren'l em

C'ollJ lll·lllll dos lVJMado r~f?; s.e cont;.er1var;lo çts., ~-.os , t; po~~
,l.uras d;ts Camaras., pdu rp:te ·pertence ás ·SeulP.rllriras, que !]ellt~s s!3. P'?"'
de1,11 (;,zel'. e · aos ·seus pa':-los. Puré~1u os AI'Vor_
e Jos ficarão Coutadus,; ~
SP(rll·p gqard;~dos os set·t~ f••u tc)S', e arremat.ad·c,.~s em 'l;'n1,<(<1 7, co.r·•:l o o SÜiO, os
tllais rendill'lr.ntos. das Cawaras; . pnra ,se applie.a ·r~ o s.t:J~ . ~ rodt,tcJo ll fl !'9_r"'
m:_
\ __e si a beleeiJa; pekt Lei7 e ·post l~r<~s do . ~,~onsdbq, li(
uel. ~e( , I (IH-~ fo'; 'tl'l·ll . A rvuredos. sih·es1 re~, qu.~ sómenl.e admitlào eó.rtes ·pat;a u~;,l•d,ei. ras,
ou le1~has, sef<'lo J 1rict.i-dvs em] .Fplha.~, pa.ra st~. lh«;l : P~de'rp.1~1 , f~z1eJ. ~prt1 es
_tt>gulares; e . o.seu · rPndilll~1\p, ou pr;oduct;:1o : será {Wp li ~iHJo 1')1\ c<;bfur1Úidadt} U\'lS USOS1, e JWS/ ura~,f..CjrJe ,h(JijVei: lltiS (S<lntar;as. ~ nfi10 ~.t'Çá p~r
mit t·idu co,l;t;jr arvqre, \i~·ar. ,ra'llla, O,U le1ll-Hl dos mesmos Arvo,redos1; cor- .
. ·, tar, ot~ Jest.rqir as 1 a1·vJ
ores. , nqv,as,
salv o n'l)s d:esbnstr.s, (1)11 aliI ,tnJlil~. q' ueI
I
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ft?~U!ill' a Car,nara, ·deha'ixo , ü.a~ mesmas pen<tS glle esl.:lO imr.os:las n·qud~
. l_l~~ <.i'lle meller ·l ,-g;a.du~_,j.·c~OLt'IDI,~II"l~ fl<\S .Seurenteiras. E [}lOS . rt:l~:'én~_S'd<!S
parll'l:U<lai'L'S ~ ~tf'ra pur11Ju . ~~>m as mesmas pe"nas aquelle qne,, a1rrda a LIl!d\l de pas(os cupliW!!l~' , cti~lar Hrvur~~,~ . ou ewbara<;.ar. qt~e seu Dw~o re•
saLv_lll· CJ"'~Ie.~ ~pl:.er ;l.rvtrres, ·qd·e: f'10; s.e~ . T .er1•enu __qui'zer c~ri::·a~.
' :
;

. X. Os: A f}l,ramt;;r;tto~ d ~J ~ )? "~) fil,l•lll~tDf},S S\1':1'0 r~g;u.la,dos. r-ela det,enlll';
J'l'ncào
do AlvàrêÍ de vinte e ln:•s, t'le JNiho de mil setecentos
St>sse.ula Q
•
_..
l
I

SPiir. Qua.nd11 porém a r,&~~iMrid .;•d~ , clus nwrrHlores vi_ zinh.(,~ ,tle, ~·~Ullllj dos
. - lh!,,lto~,·
e Ma•rin,hos. requerer:a ' a ,!J SUil div·is:1o, .a
, rer1arli~~ã.o \do TeJ'I'f't;JO,
~
•
....
f
~J I
e· a qtJ<intia do Furo se·d . re~m·~tla , por Lu~~JVa<Jos, .COIÍI'a nat ,ure,i'\ t!.elr ,i;aZfiS p't;~l'pe.ltJos, .e por ·essa a,vali~,:,ào se deferirá sem, de,pe'n(h-::neia dP i qe r~
iÍ· Pr:~<(<l. E nys I,H:[Il,S' rp~licl'l)l are·s, ~)S peq\·H~nos ·Afforau er~t(~S ..<Je ,~"rl:.!r,rlf"'
;il~,s· qwyiiÇl!l, , 'lue ·· n~u ,e~l.:edrr,êm .a dt~Z Gt!!rlls ~~ ~e_:ra, , ~·.wda que se.~·
. j:lu~ de Morgados, Cap,ef'l.as, ~,t>ns d<\ (\Jroa 5 -oq das On-!'='ns.;· ~enl!(:) feittJsr pLi'los ,~,. vs .lt:g~iti'm~' s ~J. m!ni~tr<~ dores;. ni'i.o. have·n do .fr~w~e; se,ri'lu váj
lidos s~rn 1 .tJIP'lHtlí!)d~ne i a de P rw,v i~>,à\J, df1 L~cença, 01.1. d~ C on fi,t•maç,no,. , ,..,
1 f )H 1 Jt l~n·i fJIJ<+lr~qer das Pryvi1r~i~~ do Hein!J, aonde ou alg} Uil ft Jl,oyoa<;·ãq t'.n' ,C1iupnuut.j .~u,. a;lgtvn P_ropriela.r;io em p·aJ'Iicwla•· emprehe•.\tl~r, ~
.ÜJ'i' r d~, :, Ig·.r~ lllr lJ iló, 11 j beira~ .J> !111 1 OIJ N :lsce nl e de a;!;( 1111 1 a )g·t).lll ~ Hn,~)?
1
{ljl Lelr(a,d.a 1 n-••~<lr. r't>g·ar a,s sqas, Tt->rras, ou p~1ra as e_
sgo ta·r ~e9_c;I .~J inunda ...
das, requ·erer:i a qtlillf]!ter d\ls Mtnistros de Vara Branca do Te.rm.~, ! n·~
- <;o~~;IHHca, · par;! ,qu.e IJ1 e d~marque, e a:'sjne o ·,Jllg:ar, e · sitio , mais cón1. fHtilh·l, pM.. opd~ ~M:a. pó(le SN ' ~urt·~l.i· ui\la1 uuyindu o fl:ll'l'Cer ue L<, ;J~r,ar}
<.lu~, 1~<lll• de j'l.es,oa.s ll.l· elhg.~·n t es : ·o qw•l1 do r~ue ;wcordatt•pl. mandi•f~ f.o.ti
nH l·i,zar h um p.roo,esso v,er hal, e . po r d le ·Jhe dará,, ou nt>uar:l ( ,a r liiçem;a
r ·a'ra. n ei~pstroc~:To,, ci(and0-Se po~ Editc~s <IS partes inr ,:.~tiS!i.{'l~~!~,s;. •P:r
cf!w Jit tlgiH, ~e ,podeni r.i corr.er á , M t•za ,,elo Ot·St~m bargo ~o . P,a•ço. ~~ ão pode.-:riiiJ ~s.l<\s ,obras se1· emhara<,~~das pei'Hs. Prupr·je~aríos dos 'f'e.rren.I)S; ppr qn,·
t.h1 ellas pasS'rlrJt iTl ': mas , se r~o oorig.a dos ~ dei~arem const1;uir o Aqu,e duclo, e passar a <l~IJa, pagando S(~ ·l he o J1fl:'j.lliiu por arbitdo de -Louvados.
·v t
""
I
•
•
~~1 .: '' E .x,çel,liiH> ,fl'<'Jrém , <~S Q,llin t,aS - It~Jhres, e lll'tll':.da·s, , e os t'fuintaPS
.dos Prt>dius ur·ba.no~ nas C jd11des, oti . Vt,ll·<ls, pelos ·quae.s ser.ia .de gr.ave
JtH1t~.Í '' iz1) ;1 <~Ç>nst r11<:c~ão·: ile lrvapa~, I qu .€jlll:•tt.s pa.1·a as rég. •s: pois <L rP~7
1
)h'Í io dessas sót_IWrtle se poderá ohler a Lic1•nça pur exprPs-;a Ht>~oluçàd
1\fi-nha, ·romatb -el1i :C{;i,s\iHà ~ifa -·~,féia cft:>-·n;,;s~iill1iif~·;)· Jii "'PãÇU~ üo cüso de ~e _verif.icar : }Hilt{'g·r\úide _irtl;i\,l'é\iSif n•it. ~ ~lrs:~t<tfc~ã0 de>' 0i~rlirL E àx~
'
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cefl'rt.w ·ui'h~l'.í-Jn'f

<1

ciisb ·~lil ' ~u~c 'a ~l:ivéfdlr prPj!ld 'q"ue: éi· o'd\,ni j,i!
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'c:ja, tJü seja para réga de Terras, _ou para alguns Engenhos; porque en..:
tão sónwnte será pcrmi ttida a Licença, (]llando posba. havet· cómmoda
divisão da agua, tle fórrna que não fique i<n.util, ou a cultura j<í feita,
.
ou o engenho já. construido.
XIII. Os referidos Aqueductos não ficarãb constituindo servidã~; masa todo· o ltempo; que ·<·lual•q,ner. dfis pirof)i-i:e':t.!<rdes vénhà .a ·nJuràr-.Se, ou .
vállar-se, sóurente serão übrigádos :seús Dcmo.s a•tleixannu j1ass<\r a agua;
e cobtertar a · :A'queducto~ 'sen1 'set:em ,obrigados . .á s(dven,(ia e a dar d·
mi nlio, ou passagem pela pTo.p.ri e:daiie. As-si rw eo:mo. a L.todo o tempo pode·rá d pmpnieta r.i d· clo Te:rvenb ·r.eq-àe:r.e·r. ~'i ~p.n·d a:n4 u do Aqued n to; ·- se
eHa. não prejudíca·r á passag!'ltn ~~J"" àg:U;H;1; ~Hfi.H· có.nverüente ao p,,etlio l
bz,e.rido a· IiiltJdaarÇ a á1sua. éus(a;. ~ .E J. a.qa~llfl ~ftropti·etúio que pert~nille,i·
r~egar de hQVO as ~suas Trerra:s..; d.er.t>i,sk tlffi?:jai,ll~..: ad!'Ú· <mmstrqido ('.) Aque- ~
dueto,, se.rá admi.tüdb . a ter _pH:irtedí4t diyrsi'to ·da :~g~:nt; ·pag·ancJ.o a suaJ
.quota partfl :da despeza -a:t1s Tnais .i·ntetessados;; ,que . o "fiz e ~ãó eofls1:1'uin:
:e.:qt1andp esse~S. se ni'í o ' pos.sãó ~,úidiviflm:ar~ ·a H!epUsítara no Cofre do {;J:~Jt z
selha. ·E .q!Jando· f.or riece..Ssat··Í:!!J" h.áV.ei· .dü1isão •jud [cial da a.g-ua, nos taHH~~
ség.u:ir~ e arbítrio de L~nvt:Hlos inJelli '~mtes. >:~ •·,. I r • '.; , . -)
., X:i;V,. Nos· so{ue.âit.os casos -pertencer~ >à dur)isdi çãü á Meza ed<l".D..é.-r
~em htlr·g o ,ç]o Pªr~o, jl]a :;cõ.n(or.midade 'i::lo ·A:l vaa:a d•e vi n~e .d~ ) ;unho de m i h
·~eteeentos S~(enta ·e

quatro; ,._e :

no ,.qJ.i,e ;pf1rlefl~e .él0S''.a(G,J"~lll1 EHl'!QS, ( .S ~.r:ii,

d0s .Trj bun.iie.s de:Ciara.dos oo·AlN•a,r.á)';clle>vi·n ti:U~ :t res. de iJ u.n.ho }!e . n] i.I ,s~
t.ecentos seBs;,enta e seis. E Decla y<ir püi'"Ífle'XeqniNeÍs'. quàeS~tlerJ '...S_~fl~~r~
~as,~. qJJ_e por outros ;Jui.zos .ainda priva.tivos for.e.nup.roferidas, p.o;r ~i ,fl,~_Q\1}}

-petenlle~ _ par.a . et?-l~ ! ~!Jnh•eeáme n:h) ;.

· ~ -.. :E

púv·iilJI,

·,~ .

r ;\•;;/

·es,t!') se') cpn1prjfá .:tão inteinH!:lli!Íilt:e

emba·rgo a·l g um~· não obs{Jin{~

Ol;l

êohio .rlê]J,é

q >tÜ) e.$'q ·l4;el'

.c retás, . Postural). ·9u Ordttns·

-( í1 I
;
~e .é,ont~m~ .. J ~fflr

ttd$ ~-; ~ L\"é\f4·~ ·; .:0~+"

en~ .c ontt:adó; . l:p-te,lioclas. Hei .pQX d@r.c;>g,lt-:'
ÀMl ' pítfa . este efrei,t.Q sóm~ttte, J C9JlH) ~~ · dW.las · fi~e~~e ei:pres;;.a , m~f)_Ç.~0~1
não , pbstant~ ~-· ÚfJI~ll:l\Ç~o. r-m cof!tr;ar~o . .' ·
:'- <.'J • , . .
.,, , w>
~ ·) · . J?~Jo,. q .vê l~ Mando á M~z.a ~o O,esJ:~!ínbargo :t,Jn Pfl.~o. ;., f''~:jlid~"lt5 ·{lo,
i!M~eu ,Re;~ ,l Er;ni~ ;.. B.e gedor da .Cas:a.,da Sup,p>li·caçãq ;· Go~J.0rnf!q():·:Q~ f..~'l
dação,, e, Casa .do Porto; Conselhos d;J Mioha R~aJ· Ei:q:en,d(!, ~ qo ~Jt,tac;
n'Hll'; M.e za d~ ConRci ~n .cia .e Ord~.ri~ ~ e ·.mé)is Trib!4nél€lS, Sp.nl:ldçj í:ll) Ca"i

,m ata·; e a todos ~s . Trili11 unfl~s; e Pessoas, :a. qu~rn p Conh~c:i ya,enttf lJ e~ t e
ALvará :ÇOQ\1 fo·n;'<l d~ Lei .perleneer q•l)~ 'd d:u~·l, po''íp~ guarde~Qa ,,_ h·11j4o , ~1~
.eum-r>rir, e· gu.at:dm·, . lãiJ inteira, e inv.iiJ,Iave,lm~O-te, .cornp <l\iJ:!Ll4é ~e, ~o r1 ·
térn,. se111 · d (t y ida~ ou enJ bar:'IÇQ !'litgo 111 q L1ql.q u~11 .i:ple e.ll.e sej-a·. .E <lQ,p~Jy 
<tor,·Diogo Ignfte•ío de Pina 1\-:l a.nj(juç:>, ·Qo M·e\) Cons.elho~ Oes~rnqargadoL;
.do Paço, . e Chapc«;l'l1 er Mor do R~ino, O~JJeno ·qu~ ' o f:aç<·l fll!Pl .i ~ ar na
·Cbanç~llaria, e, R©gi~.tat 1e:m. tqdps O<l , ;L~Jgí:lres, ~m qtif3 -se -ç.os(u_rüfi.o R~:;
-g';istat siri1ilnaJ1Jes A h <llrAs ; . e, t1 Origio.al f$.e t;n;anpfüá para o JV,!ep ~.ne :1t
Archivo d<) Tom~ do To~1;1bc~, ,J)ado no _Pal,3ció de Samora Correia a,l)s
27 ~le Nov~mbro de 18_04:. ( l)= ,C~)rn a . A.ss igr\aJu ra dq:Prii;I<:ipe Regeo·te a .do :Minislro,
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Eu OPRINCÚ'E REGENTE Faço sabe1

aos que .esfé Alvnd com

1

for<;a de Lei . virem:· (Ju~e sendo OrJenatlo pelos Estatutos •ant1g-os da
Untversidacle .de . Goimbt•n a (órm~1 dos Concursos ·para o Prov·i.mt>rdo das
Cadei rps, po~1!&0-:.rse esl,'ls,Y agiu! .f>ut· Ed Í:t<Ú:!Sn' e c.onyorrenth~ to;dus us Duutüres Oppo:si.t\> t\es,, .elas· re!lpe,eliv.as b)l·eul.dad<rs ·a moslrn'rern o setl uJert'cÍll1ent0 nus Act0.s de Qslonla~~'í.<?f. · ~ Oppo.s1ç~o, q ,ue faziào, pelos q uaes
er.é\~1~julga,dos ~~·~ i·<Joneidad~ ·pkra ;.o. M .l g.Ísre:rio. E tenc:lo-:se C<.1!11hec.ido Jimr
hmn;a .l~mg·a, , e: Jh·).c,is.iya ·e'X·f-tel Í~fi.Cia,r\:qpé; ~sta ..·F6í·ma·,de ·Prov.i!l!Ptn 'os n.fío
era:. a~ ~Hlis a.p·ta· para s.egt:trar~ 'e .prtmwv·er o l bem clas Soieríciãs, e d.o
J.t!1Ú>ino.. públ·icu cl'ellas, .: pel.os ·m.ui·tos ·abtisos, e im;covenientes, a que era
sng.éi'ta. ) F.úi $ei·vidliJ ..o, 8-enlw.~ ,Rei D. Jo:sé l. M1'u Sentdor ~ e A!iô. cí na
R~fól"m r:H(<1o, e F u nda·çãu ' dosr> iw~·os· f~&1{ u.dlls ·d'a. '·U n i v~~ rs•i,d ;~Cil·e, ' s us:pwn··
der a pr<Í:lica clella, ProvenJu -as ·QHdeÍ'r.as- nos' Sl~~jeitos,• .qtie lhe p'<rré'cêrã~hn.líÍs Hha fMis, <e m anda{HI.o i(nocetJer, á r.GJrden.aç';lo .. tJ~ ·C'w 1r:( fór ma: que

rJ·é:r:visSJa>cle or<eglfr1p.a ra •os P.·t'0v'iinPÍ1to l fdtiHos . . Nào t,s~ t.e:r.Ídu •poré•m éon<ih.Jitio , ·esta pai'i·e .da. Leg·i·s laçào .Acaulemi:cn; • fO'r ' bc-ci ~rrenei<:l de •o·ntrl'•S
llJH i tos . in) porl!antes•,J. e. ·wr:gen tes N egoei.Q·s: deLEst.a.d@.: lS~hd·o.M e p í·e~H?fl
te a' n.eees-si c;l ad eu ~:l en Ia p.a m .a•.•.seg t:J·r.a n:ça ~ ~ e ' ~o ·nse1· y.nção' ·(,lus.·G r a nt•lel:dts. t-c~bi·~·J•eGim·en~c?s Littel'~u·rios; que·, 0 Mesmé:dilttnb.ilO'r Hei D, :-,Jusé ·J•••,p Meu
Senhor e Avô haviafundaJo na Universidade •e<~·•;n, funta Íflilid<lile " tiln ln1sftlrb'~çãó ~Júb.!ka ,· e:,:-do 'Bem 001h llHI m destes H ehl'()Sj e seus; Sei'! boJ:ius ':
.E: uere·nJo' ·c'lppl·i-oa l"l. 'Os; •mei0s 1-1Ü1 iJ proprios, e 'c'ointhrcéri t.e s a e~ f'e 'tlru ;
H ·CliiVé p01f be·m. OI:JVif.Jfl?s Jdo Melil ~onselho, e a .mllras Pt>ssoas Duplas,
e :Zf.-!lósas tde aJr.a;nttllln~uUJ .d.as Lefr-as, e : do ·S·e fviço de · L>e(js,. ''e: -M-t'U',
. ) a ,ma I er\à,
'
r · t o as re·fice ...
"" oes,- ·flue à• lltlporos qua~s f e~.(l o ~xan11nauo
e · •el
·rancla ·cle-l b pedia,~ forão, de· pé\_rece : Que supposto nus Estatu.ft)S novos
rlà , Universidade se · não ·:triaua· JÍar:úcu larmen te da fórma do P rov'iüren to
das1 Cadeiras; COif'll tudo f!el!le'S '
1-anqé'iO a •S bases da Lei-, )l'O•r f! 't'letrlev.é
séf r'egulada,' ' declarartdo,se' ; PPitili,éi'ro ·: a· 'l'leoess·i_dade qué ha .rÍo:J. se.l l<:~<
mar'e'm n'ietlidas effié<\zes,' palla qu!'l não _possa hhver f~dla de' Me!':1res.
8egn'ndo :· Qr1e tal foi o n.10tivo da rnstituiy'ío dos Oórpns das F:lctddades
:receben<J.o.-sé nos -st=>us Gr.etlllic)s "a«juelles, 1qt.í'e ti 'v·ert"lll feito os se8s' respectl'vos Cursos ·(~om 'cli's~lncção '!'l !'uuvor, e clerem bem fund>adas esperanças · d~! ·podere,m alg'úm dia -suc-eecler ~lignal'nen1e' no M;-~gisterío; ya,ra
' qtl'e lig':-\Jos, par~iéulam:enlê ' ~Ís · Dis~) lpl·i ·nas da sua l?i·ofissàt>, e dest-ináth:JS a uccurar plira o fHiu,ro as Ci:J.deiras, se<g,undo as provas sH'c cessivas
do seu - 1'al~nto, Sciencia, e Cápá cidade, se vejiÚ> h;rdos comproiFiétttit.l'os em trabalhar cúm espera ·n ça de, premio, fazendo por ·emu la<;-ão ·estudús . mais av;\h«adO's e pro·ft:ind·os, - qtie parti isso s·ão sempre necessarios.
Terceiro: Q11e distingninJo-se all!uns por composíçties, e óbra's que tenh:1o siJo :1pprovadas pela Co'ngregacàu da FaculdaJe, tenha ella muito
euiJado.' lle pôt· U"ltl' 'lehir:lnça esíâ 'esj)eêie •rd e , prov'a's da Capacidade, e
Duot•i·in;!. doi:; · ileus · ~tithores, para que seji'iÓ' <iS primeiros, q.ue ·se promov:lo ás Cadeiras; e Suhstituições das Disci pl in11s; CJlle ti verem recebido ill u.strac;'ín dos seus escritos: Que á vista deslns dtJclaracões, e disposiçõt'S dos. Estat utc•s nilo seriào neceSSiii'Ías ou ti·as mt>dida·s, e p.rov idenclas para <1t1e as Cadeiras fossem senípre dignamente Províd;ts do
flUe a animarem-se as Faculdade,s A cademipas do seu· espirito primi,tivo,
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e· cu'mpr.in:Hn exaçiamente o<.J fH:s Glà sua ·Ins-rítoiçã0. Mas podendo sue.;
ceder que na incorporaçiío clellas se 'i htfoduzãó rel'axaçõt-os e <•busos,' que
facilit-em· a entrada para ~1s seus 'Grerwios a ,Doutores, que não tendo as
qualít:fades, qbe reqnef.' o M11gisterio, se ( v•àlelli · depois da an.Uguitlad'e
tlo Grào para pi•efcriretn nos Despachos aos mais beneh'teritos com prejuízo !!ravi-ssimb do .·E.nsírti\1 'r)tíb ltlt~.:' P<1ra obviar a' estesniales parec~
Cón'vi:ihiénte 'dividü os Dcwtot·es'· em dtUf!ói.GlassP.s; h ama de Douloressim plesúJente 'Gradniü.los, 9~ilra • de Do lü>r'és Üf'lpositores; aspirando os pri1
ní~i:nis. à serem Oppositores, e este 1· a 'serem Mes'tréS . Q~•e para. a Clas- ·
se.l·de Oppositt>res ,ncnhãm Dou-tot~ · pbs~a 'én•tra1r sen':\t> neltl' Jui·z~ · e' Ad- .
mís's ãb :da Congr-essãb da'' Faculda<ole, ·la qhál não pi'l)C Ú]erá à admitl'il- . /
lo, se~·n ter ~antes f€dto . as mais exacta~ explo1;~'ções doi=! ~eus T:iíenhis;
Eslu'dos; Rklegião, e 1 ·C6't)'(.umes :· Qüé-'s'e ndo àdmittidbs á•Cl~sse · dos Op. posÍI0res, fi,€Jüem obr1iga'd os • a résid'ií· Tia Un:i·verS'idade J'lára nella se disp~ôrem ào Magiste,ri·o. córk' estudos 'mflliotes, · e'.' hHlis P•:ofundos ·nas disciplil"las da ·stià 'Pf:Ufissâo; serern ooc1Jpad1Ôs nàsSubstitui.Ções e~!raorciina
ri:ás ·das. Cadeiras; e mais fub cçôes Lilte'i 'arias; e tmb<tlha•rdn a ·ni'fu<~l·
mente i'm , h,1mà: D~~er.taç ~o, que· dév~rão ~ ail'l'esén't'a~ · á Gon·g .. egação d~
. Fac~11da ·le·; p<~r:'l _ ser 'Jib.r t~lla julgada : ' tJl1e s'ucd:;tl.é ndo va.gar alglln1a Oadeira, ou Substituiçã_o, seja pr0posofo 1 para ella· 11> •q1ue •tiv ei· m:úor nu~ne:
ro··ae bis'Serrüções a ppro'· adas 1 pel~ Cong'reg:h;âo ~i-a :F\feu ld àde, ficarfdo
a :ih ti g··t:iidade ldo' Gráo'f só se·rvindo··de l r~gu lar r'â · pret~d·ertci<i .dos qlue: fo! .
rem · de-spachados na· mesma : P:rbmoç.ão : Ao ~'q ·ue . t'udb ~h~vendo'· r'espei'tó,
e. Desejlaado que . as Fa·culdade~s desem-r eril''lérft ;lfire'l me.hl& a's·obrigaÇõe.s
d'ó1 seu ·I nstí>l u to, ·formando nos seus t9rerhi 6s,'... M eslJiês sabios e consuma:..
d(Js·; que sendo por Mim • empreg-ados no' Hnsif:lo J):út~ liêõ ~ns ·~Vie~,c.J,ps,
d i'ff'u ndão "as 1uze~ . dei! as por •tod as as r><íd'es' da <l.VI·b'nart)I.IÍ~, ··e~· he"nefi-'
cio commum da Reli!liião, e dó Estado: ·Corifeir·manô'ó-Me cdh1 ~' o' séi~·r.e.:l
d it·o ' parece.r, e conl' o· que d!sp®e os·Elstdtut,,ós dá · Un·ive_r!ii'd~tle; oomtJ
• • 1 ~~- •
Protect·nr della Ordéno .o· segumte:
· ·· 1 · .
• '
1 ~· .. ,
. ·T
Nehhum Doutor poderá daquí em diante· _irHit'ülaHle 9~1JQSÍ.for ws
· · Cadeiras .da U niversidnde; 'iléib' ser havido por fàJ Upflm qb:.llq•,~lefl ·elff'i l ~
que seja, sem ser admiüido ' a ess·a -qtia1l'idade pê'lá''Oo.ngreglaiÇntJ'lda tfPáJ
cu Idad e respecti.va, ~· com 0 .f iespacho , dt>lla m~tricul~~o'' pf>l~ 1 Sél\r:t"~t.arlo
n ·o I~iV'ro dos Opposl!ores da mesrria faculü àc'le,. · . 1' ' "- ·1~. ·.i .I) ·I
H. 'Pài·a procedei· com toda a exaetiUão, qÜe ' êo'ilv~m ··e!'ri : nnH~ria3 de
tan ta ponderação, hão se julgará a Ad'fh'issão na mr-sm:à ' Cbngreb\Çlã o;
em que sé' lei·e;m os Requerimentos, n)as fica·rá para·la- sPguinue; dando.t
se tt>mpo aos Vogaes para consul.tarer'n seus apon•tatnenros,· !é ~~d_m1uem
as infotin~çiles que lhes parecerem necessari'a. Então se fild · Ü0íiferen~·
ci;t sobre o merecimei11p dos pertendentks; record;-tftdo os Exercicíõs da~
.Aulns, os A'ctos· que fizerào, e as Jnfonnlações q~1e tiverãb,· ·como Eachareis, e como Doutores; e pontlerando beni os Talentos qh'e téfn,'í e
as esperanças que dere1~l para o futuro, a sua indole, os seus costuín'es,
a sua Religiã·o, e todas as qua·li dadesnecessa ri~~ para o .epsihn, 1e eJt ... ·
ficação dos Estudantes, e depois da Conferencia se ' votará por A. ·A·., .é
R . R., e serão sómente admitlidos os gue tiverem todos o.;; votos a 8eu
Í;tvor.
JJ J. Os Qppositores farão hu,ma Classe separad:1,
nos Ajuntamentos Acade.micos terão ;-'\s~étdo 1~'1ci!m a · dê todM' os . outrosDuutores; E en•
,.
,.
·
' ·d d
. ~
d Ad . ·' ' r
,frP. ~1 nfi0 t.~ri'io ou.t.ra ordP m, nem. antJg:ul a e, senao a, :~ : rm,:sao a
.C lasse .d@. Üp f~osit.ores; preferindo sómemle entre si em razã0 da ant.igiJtlade, :-tnlecedenlc d<1S se us GréÍ u.>; a.r.1uelles gue fMerll ;Hlmi ttid os rto mes'"'

e

mo' dia.
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Todos os Op.posilores Berão obrigados a entt·egat· h uma Dissert~

·çfío em ,cada hum Hnr~c.) sobre o p11nto que bem lhes pa.recer, na inlelli- 1
g·encia de çpre a escolha será a primeira cousa, sqbt;e que hão de StH'
julg-ados. li,.,s tas Qissel'{aQÕ\:lS serão . entr~gues al~ o ul~imG _de JunhG, é!O ,
s~_cretario da C(mg,regaçàt;,, -o qual J:iassa(á recibo, e as rl!lbr,tcará ~ll). .
lodns as folhas, f.a.ze,n<'.Jo Tlét prin.JPÍ!">a ·f dedaraçàp 'do dia, 1 mez~ e :lCIQO
·da entrega; assim as,!evará . á pr1imei1·a CqngregaÇão para ser~m dis~ri :;
buidas pel·os CensQr~s ;' .'e . s-erão (Jensores (odes os Lentes C a thedra,licos,,
.'e. Su·bstitl:ll!)S da, Facu laiade. pot· s~;~a ordem, tres. pa.ra ·eada Di~sertaçfio,;
Para hu n)a se~unda Dis!'ertíJ.Kf[O porém d(i) mes-mo Ü.pJlosiloL'.i''não se,tdarãt) os mesmos ·Censores, n~·!n , pç;ra· as seg~Jinte:S, em !ll·uanto es puder
alaV~l' diversos. na F'aculdqçle. ; ' .. iL• 'r.'\
'
•
'
'
v. Os -Ç<~fi'S~I'~S d:Hão .a sua Censüta po~: es.crito até_? lllHimo dte.Nq. 'llembro,. n~o e~l· t,eTHJOS ge,raes, , rm~s eSJ-H'ciQ.cos, •iqual!JTca~·qo , o . merecüner!to, o~.l .de ~i l !~' .do-Bde . coAcluiz;e m a A PP"'_ov·it~ão; ', Ot~ ·~e_provaç;-ão
dns· d1~as I)Isser at}<;>.es. Sendo tod.t% tre,sconfo~rn e~ , fic,a:rfl d e c1chcJ~ $l ~sor,
te .da. Dissertaç~'io, ~ e ~.o mesrnli> ·m.Qd'p sendo sómefl~e. çloi~ ·coqformes ·~!Th
reprova·~·: mas ·se s6menle dois forem: -cQnfonnes ern _-aJ:r.r-ov~;r, ,passar-á a
Di·ss!;lrtaÇã0 a qunrto G~·r.JSG~J·, e s.ó~~le'l') ,te fif ~1 r:i apjH'Qvada, se,,elJ.e acc~. der .aos dois, quf; f(Jrão pela)\ ]~provação. (I)
' : , , ·
,,
I.

I

I

• I

J

' V[, o~ r;t'l;~m.o~ CefiSOI'~S teúhão -eoleJ1dido <j-Q.e a A pprq~,a:ção. ~ãp
·deve; :,.neoªhir..,: senão sobr:e bis.sertações ' dignns df;l . se irilprimi~em 1 con~
cr~di.~o da U nj ·ve1sii:l bl<l~ , ~ ·')d0s Censores q-ue a~ a:p.prova;rão ;• porcwe effectivárnente se ~Ialr•riO))rão ~çdas as que .forem ap,provadas, jun.ta m~enle
com as Çeos,lilra.s, ,"e.lfflC.liJ:IIdo-~~ i ao J11i,zo P~íbl·ico n<io · sóment~ o . m~rec.i•
,rnento dás ,Obra~nmal> tai~B _be:m •o das, Censuras. ,
, 1.
-•, Vlf·L' .De . tl!lfjo . qil~ ~·s ~ ,pS\SiiJiH fias Congregações -a . este respei;to SE)
' farã-o · A,~~~n~os ~ J]Os' J....,iy:t\~ d~llas,:I\h.s dep?is de ju lg<H.las de fi nitJ vm:ne~
te t l'\S Dlsert;i•Ç0é!:h:d~~ Cl:!Pll J 11.u m a nino-, o ~~·e.c.retarro ns envegara ao Blbliothecarío, fazer1Jó no Livr'o da Con.gregaç-iio ~u.m ·Tenno. d:~ dita e,ntr~g·a, C! t!e se,J;ª a·s~!g~ad<i), \ p~IG me-smo Bib ljothecario-; e este cuidar* na
JrnptessãG, d;as aru~rpya;d?!;!, IGgoj q!le ~aja _numero · su(Ecier~te para o ~,ri
m·e!rt~ I) Vphr .me, e 11p.rf•·a,.(G'itd;~ hum dqs -%e.gutnles'. ·<destas Collect;oes ·c onlor,
r.ne ::ts ·O(QE:(\S, ·i q_ue, p~,ra 1Sf30. lhç ,dpr o Reitor,
.
. .
VIII. Para o .Oespacbp qas1 Çac.h:;ir~s não se attenqerá á 'antigpidade
dl)s O·J~pqsil (jYije~.., Ra \SU_,.c'l. Classe, m.as ao numero das suas Dissertações ap·
proyadas, ~r 1~e1~1de.~~O-S.!f que .ca.da hum _-tem sÓHJente te nlos aranos ut~i~,
t ~· e,fl'ecti;Vos <.lt1"\ Qp1pp~itor, . qu ç111Las,. forerr ·às dit·a s Dissertaçpes: E os
q·11e pr.in~~irp :; JiOft!~~~ ,;desp.achados~. gaqhari'ío ftH:il,a dúa d'os Despachos a
s,•ta f-tn0g·ujGI-íl:d~:~ FJa or6lertJ' de LeBtes para todos os etieitos, l'1em atlen~1o · é;,\>l. gum~.- ás ~ ;u:afiígu!id:-Hles antec,dentes U,a Classe de Opp.osit~res, as
quaes tfí~ SQQ.16nte vale riib; pam regular :a dos que forem despa.c bados na
mesr;nr. Pçomoç;\o. , .
.
. .
. .l:K~ j , Em qpaQto J aos Doutores i:\Ctuaes, os que ni'ip trve1:em ma1s do
.q11e tre.:'l ,anQqs de GraduadCJs, e qui1 zerenJ ser Oppçsiloms, deverão re~
.que}+er ne.Ja Cong-reg~ção na forma acima estabelecida. Os mais antigos
.r J
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Os §§. 4, 6, e 6, se achão modificados; e declat'ados pelo Alv. -de 12 de Julho ..de 1805, para que o juizo dos Censores se chteuoa ·só consultivo, e não delinitivo :
o para qu e a appro.vàção, ou rep1·ovação, ~as Dissertações se faça, á pluralidade de votos, pela de'cisão da faculdade torrrad.a sobre .a informação das Censuras; e q.ue estas por
tanto se não imprim~o. I IIIDS se l'aç.a só menção da approv,açãot da Congregaç?o da Fa_culdade na impressão das Dissertaçõef. ·
(1)
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clé'lf!rãG· hábiJilar~-l!le~ pot· hqln floncu:r.so; geral, que corii}ttrt dé :(res Disseiftfu;ôes., que cada. hum fa1rá lia ·Livraria com ' o intei'vallo de o ito dias
~ntre ·oada lit~m.a de! las, e etn p0]1tos tiradqs por sorte nà fórma ,cost'tb
rnad~L E:stas Disse'r'Ut~õe~ serão. vistas· poi" todos os Lentes, e pelo m!'lre7
cir,N· nlu <dç~llas, e por ' ltDÜos (,)s ·n111Ís, que conslàr da i'Joneidade dos ditoís' Bol1>lores, se,t·b\o adp1~:Lvi.Gos l ou exdliidos na C0ngn~gação, regularlclohse ·-os votos da maneira, aci1ma es.tabe!ecida.
· ·
·:
o. :X:.T: Os Doi.lto:es· Ü·P· !l>.~sitor,e:s elj}LIJ~tri'id em Turrio coli1 ps tnais bou(bres; que nã@ ;estlver.et.n am~JJ àd'iuitudos a esta Classe p,ar:l argtHJ:tt:!nta.,.
ni!J'n nas . Theses Magn~s,':!.Ot1l!rém -. nos Gráo$, e pré,gare~i1 na Capei!.~ ,como ·-sê praticou até :àqui ,, M·y~s .. sómeotê · elles poderão ~e'r' l'lomeados p·a ra
Substi_tutos Ex.~raorclinarios das Gad.eii:as em cada l11ima _das Fl}ouldades,
1 M; que cosl.um{io ser se1'vldos por Poúto:€ servtr os Empregos e .Lug;ar,
res, · quê não tem a Gt'adt{H~ão, ~ P.rivilegios de Lef,ltes, COIJl) são os
.de Vic;e-ConseHadot.·,; d~ Fisçéil da Fíizenda, de•Substilt.ilo 9.6· Vereador ·
da -~ ni•versidade, d~ A Irnotaeêi~. da F~ir~ , d~ S.e.cre,(aJ; ioy.'~as Co-ngr·e 1
_gaçoes , de Secretario da Junta da D1recto r1 a Geral d 9-s Eslutl:os, de .
, DemonslFad~re~, de . Aj!Jda.Mes do ObservaJo~ioi . etç. • yíon~o tanto cüi1
dado no cumpnrnento
dg todas estas Occupaçoes, e Ffl:lpregos,· que elles sirvão de óoHiíirmar· cada vez O.J~tis o conceito,01'(e m.e recêtã9 pela
sua Admissão á Classe de Oppositores.
XI. E pot·que os Doutores Oppositores estãb. em hum exercício con·tÍAtio de Opposição ás çacleiras, .residindo j1or i·ssr na Universi.dadé, e
mostrando-se dignos do Mag-isterio por provas decio ivas, que dão de rne·!J·ecÍúlento, e a1)Lidão p>ara eJ ie, jit, por escrito,· já d ~ palavra; pelas qu:ws
tem estabelecid0 o seu credito, e reputação Litterari h no Juizo da Fa~culdade, ·e de . tódo .o Corpo Acadeá:tico: Querendo etitnr .os mui-tos,, e
g·raves incopvenient.es, que resultarião .<J.a praxe da a tiga fórma do Prov!imento das Cadeir~.§, : Sou servido Ordenar, que va:t;ando alguma Cadeira, ou Substituição o Reitor NJe infor-mará dentro lde quinze. dias, da
vacatura, e do .Oppt>s;ítor; que tivfl)t' , maior núm.ero de Dissertações àpprovadas pal'a ser •nella provido, ou na que vagar pela ~ronwçâo de ai. gum ' ~ente patla ellq ! ~ E tbdas .as vezes que houver Despacho er.n qtJal·, ~uer .Faculdade; j~formará o~t1o sim sob!·e o m~Jhor · ~10~o de regulal· .•o
'eX\'li'CICJo das Cadeiras; conf.ormemente a especJR! apl.ldao, e propensao
--dos Lentes, guàrdando e!les o Lugar, e Predica1~1ento pessoa l, que lh rjs
compelit· pela antig-uid''ade do ,Magislet:dí, e l.hes fot· conferido no mesmo
Despacho da maneir~lestabelecida. ,
·
..
Xll.. Teml0 si<.loj instituidas as Çollêgiatutas, ou Be~as dos Colle.gios
de S. Pedro, e ~. Paul0 a· favor dos Gr<!duados que asp1rão ao .Magtste/ rio, para que sendo nell as provídos possão cot'ltinuar a Vida Acadernica,
e entregar-se 111Ris livremente a maioíes applicações Littera.rias; a n~
nhuma Classe/ de Doutores pertence111
m · mais raz ãd, do que êi dos.
Doutores · Opfwsitores: P_elo que Ordeno que todas eiJas não possão sei"'
p~··omovidas senàp nos J?outoi·es Opposilor• s~.: E P,ara qu.e a utilidade do Provunento de~tas ColJeg1atur,~s chegue a r 1ator numero del les que fo! possíve l ; Ordeno outro sim; 1Prime,it·o; .q yte o tempo dP-IJas não ' possa prolongar-se a Ul<IÍS d e oito anoos l Seg·unflo; Que sendo despachado a'lguriJ
Doutor Oppositor Collegial nat·~ L~~~i Çat.he.dratico, . e Substituto?, c~qe
tenha de renda quati'Ocentos md r e1~ e daht para ctma, ou tendo ·Co nezia_., ou Jntro Berlt:;fh:io 1 ai,nda ~~e n,ão sejã.o ; da . Universidade, que
rendao o -mesmo, se hap a Co ll eg lii lura por. vaga para se proceder ao
1
1•
se u· P)·uviu)ento.
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XIII.

Para que a fórma do Pr-ovimento das· Col:egiatura dos referi-·
á do Provimento 'das Cadeiras, e Substitui.:.
·ções, e se fixe este Artig'O dn Legis1lnção Academica, que tão vária lt>m
.sido pelas successivas alt·eraçôes ·quetf've depois dt lS Decretos do ·A ug-ustissimo Senhor Re i D. José L, Met~ Sen•hor e Avô, expedidos a vin.te
e cinco ~!e l\1ai'o , ·e sete de Junho de mil setecentc)s seteúta e se1s: Or'lleno qne' succedendo vagar alguma ·Co·llegiat~t·a, ~m qualqu'er d os d·itos
C0lfeg-ios, se pratique no P·r ovimento dt!!ll-a a mes'ma fónna que Tenho
estabelecido p~üa o Provime.nto das .Cadei'ras, e S~:~bstitu· içõ·es. Pelo que
nfio se procederá mais a Concursos, e Exames d 1os Doútores Oppositores, para o fim' de serem admittidos aos mesmos {..:ollegios, mas deverá
·o Heitor ·do 'Collegio, de, fjue .for -a Collegi:üu:r~ vàga, por·pÔr-Me . atq'uel~e Dóu'lor Opposilor, que tiv~r as quali'f]ca'<{ões -sobr·e dit,as; o que " fará
'(]entro de quinze dias, contados d~ vacatura da Coflegiatura; dando fogo parte ao Reitor da Un iversidade de o haver assim executado; e CJUando não possa cumprir este oiTieio no tempo p refixo~ farü; l·ogo s-a b1~ r, áo
Reitor da Universidaüe os n~t>tivos CJUe tem para o deixar de f.azer, o
qual achando q.ue são jos t·os, poderú -conceder-lhe mais qUinze di~•s,· para dentro defles cumprillo; e niio achando ·que ·D sno, . d<ir~lVle-ha tdisso
parte, para Mànd:u eílecLivamente promover nà CollegJ.a l.ura _vag·a o DoHtorOppositor, que es 1iver nas c ircumstancias de prefenr a qualquer on't.ro, e s'e r nella províd.o .
"I
. XIV. A t~m de yi.le os Doutores Opposit'o res de todas as Faculdades
perseverem na Vida AcademiCél, e se faç ã o 'nella cada vez mais di gnos
de reger as Cadeiras; H ei por bem Ordenar, (jl~e os serviços feilúS por
·elles na Universidade,
ai tendidos, ·Céllflo se .realmente servissem na l\l'f'agi~tra'tura, corresr.ondehdo os do primeiro Tri e n1~ io de Oprwsilol' a• •s serviços deJuiz de Fó ra d é primeira Instancta; os do segu11doTriennio aos
de Juiz de Fóra de Cabeça de Comarca; os do terceiro Triennio aos ·de
1
Corregedor de Con·eiçã o Urdina-tia ; e os do quatlo TrienHio aos deCorregedOF de Primeiro Banco; ficanJo esla Graduação servindo de regra
para os D espachos, e r'emunerações, que perlendlerem. ·
XV . E porq tA~ h a vendo Eu po~ bem de GraJ•ua·r os serviços Acnfle- ·
micos dos Doutores Oppos itores, se faz necessario a bem üas Sciencias,
e do Ensino público delfas que os 1nesmos Dout-ores Oppositores, depots
de despachados Len{es Calhedralit;os, e Substitu,tos, cd.mtinuem progressivamente a ter a i'nesma Gradt,mçilo nos annos q~1e se seguir ~m de ser- ,
viço de Lentes. Allendendo ao que ao mesmo resjkito já foi represen·
ta do <10 S e nhor R ei D. Pedro · II., ás provitlencias .. dad-as pelo mesmo
Senhor nos Decretos de de·zenuve Je •J ulh0 cf.e r~ i! sejscent.os sessenta e
tres, ( 1) e do dez de Junho de mil seiscentos sessenta e seis a favor dos
l ..entes das Faculdades -J ,uridicas: •puerendo estender a mesma Graça a 1
~~dos .os .·L entes da~ mais Fapufdalles de mo~lo CJUe lhe 'f~ r applica.vel: \
Sou servtdo D e termmar CJUe em loJas ilS se1s Faculdades AcaJemJCas ,
cuda seis ;~nnos de serviçl) Litt.erario dos seus Lentes corresponJi'io progressjvamenle aos L~1gares de Oesemhargador do Porto, de J)esembargadot· d'a ::;.:upplicaçi'io, e de ' D~sen1 bargudor de Aggravos; de rnant>ir.a
que o Doutor ()ppositor da Uni. ~·e1· siJade, logo qne for despachado ~en
te~, comece a fazel' o serviço equi\'alente ao Lugar do Porto em honréls,
privilt>gios, e remunerações, tar!o para a_ sua pessoa, como para a de
Reus filhos e vi uvas: . Simifhantenwnte completos seis anntJS d e Lente,

~dos Collegios seja u ·nH~rme

'e

(1) Dcvérá !êr-se = 1673 em lugar de ~663·

I

\

ern

cotm~ o~ o S?-U serviço ·a cquivi\ler
tu rlo· no de Oesembarg-<id or tb ~;np ·
plica</ío ~e comp lut(,IS dozo anhos, eüuH·ce o·seú .sr>rviço a cunsid.rnlr-se,
como ü de Aggravisi_a: E G{llllpletos outros seis nnn os 'd tl 's e rvi <; cs A t'a·

. dewic(•l.l, Ser• ·i Servido Attendellos para Oespacbar_ os Len_tes nos Tri·
· bunaes, Onde forem mais rroprios, e U ICÍ S OS seUS cunlJecinH'O!c>S, Cllllforme_ tiverem mereéido pelos-seus servi·~ os ar~lecedPnles: Bt>ln t.•n tend i-

do qw~ ni'i.o h·e da M.tDfi:t~ K~a l 1nte,n·í~;·to· .t.il nrr;, f __ as Ü]l>lpó"'Y<;õ~><l dus rt' fe-

ridu~ Dt•é!~etus a favor das FaculdaJt>S Jtlritlicas, anl{-':-l facilitai· <l execuçiio del!es pelr1 Graduaç~'i o que '1\·nho estabelecit!o -(i) , .
.
..
XVL No filii de cad ;a anno lectivo ó Heitor dalJniversicbdeMe dará h uma eonta do que ndla h\• uve tntds rtot;\v e l; dos
q11e st• di stiog-uí r:lo nas suas Liçi1es, e dos q!le_ fl•rào remis.so::;, e negli genl c.s; dus
' üppositures. , que res idido, e das pro~a_s íJ~;!e ,.dtnúo da' Stla nppl1cúl;:1tl,
e Jus sens T :d ento~·. i; ~d ó's. f··:NttJ~lan .~.es q.(íe sti d·i·s'iin,tuínio mais m•s exe'rcicios Jás Aulas; n.os seu~ Exames e Aetos ; e no eompor'laiw•nlo da sua
vid·a e c-osluuJes, como lambem d o gue· houver a con tecidp• a respt->ilo ·dit
Ordt>ln , :e Policia Academia~ das prot·iJer\Ci(IS Jadas rara a wimtPr, c
c u rJservar ·e1n vigqr, e t'ohi q.ue t•H"e ilo; para A vista de tudo _rt>SI•lh'Í' o
que Me parecer, 'qué CiJnvém a bendicio Jos Estudos, e da lnsll'llC\ão
J>Ública .
. .
.
·
Pelo que : l\'hndo :-í. Meza dei D0sembargb d.o P~ço ; PrrsidE'n!ê 1io

Lentes,

M~u · R.fal Eraí·io ; H.eged;•l: da .Casa d<; SiWP), ic<~çilo; Con~tl!ws d,a ·J.U i·.fl'h;i H~ea'l F ar.en'd:l; é Jo U fl'ra úya r ; •M e-2 · ~~. ~a eunsc ierÚ~M e O r'd en s ;
.-1~ e!'ur,'Jiíia d~ur·.:l{~ i ttuf cl'<-t•Uhi -ve l'S·iu ;(d~·: h~t• C~ ri ifl brh ~ é a 1 (o<du~i (JS T ·r iiHJ il<l<'_s ,·
j , . r ,.
~
"J~.( .
· ~ t •·
e }i)l- s~o:\s, ~~ -qElem .- este A· v:un '• ei,rn - l~:l l'lt: <'t:d .·el per·lenca, ··e' h:qa de pd·,t~·lf'éÜ.i1iCqi>e. ·C·CJtuÍíir:1'tl ," e ;goaJ"e.l\êiÍ1, fi~~~~·, · ·~·~>Hhpf i'i-, 1 )ê ' gt;Ji-Ja;·~, l:l'ü ' rnft:.•rPa~
•e Ínv 'ÍoJu'veltnel·l l!e, CO'IIÚ.> r1P!Je se ;c~ ~t 'eu'i\ 1séiíl l(jd..{.- !d a; o'u PI!d'; r;!!·'o
,.
.
.
'I
[
•
._
- a l'gilm ' <JI'lal'l)'Úe'r ;1ne ~l le éi';·t'ja. 'E 'lih '.i! }àu'f'ór D iog,u lg n1:,úu dé Prn1a' Míl1
-nlqu•e,'• do Meu' Cuh:se l ho ,J?} Dêse 11;l'b t1 rg~•ll1<'li" -tio . Pt~c;;b , e.'Ç,~haheeli ~; r • 1\'l!ír
'dcl [t•e iÍ Jil~l, ft (trJeno1 'CJiié ~ (;;_Ç<~ ' f)\f!S•lJ~lí'r ' na ~ (;'J\';'11 1J~:êÍJI;tr'iâ ; é . (~Pg-ii>l~\r '-'.ill
·t_ l ,clt o8Ld~ l:Ju gan~s, }en1 ' ~JllÜ~"se 'C:ob'l iJ 1 il~<·J' .Ht:lglsta t'1 silnltl h i1·:ll e,s·fA I:V a r üs ; 1. e o
orr~g'Íf1 ~l' se ·mánd:friÍ '' p:ü'a;'o 'Me•tlJ Me~d · )\ {c hlv: o da ' Torte ~I\'J1 T nlibo,"' Dá··
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&aber

ablj

que

estkAl~qrá vi.-

. re.m . .Qué Havendq dado . o co!npleln~nto., q4~ fa·l'rav~ ;á J,egjs,lé.l~ào da
~Universidad,e de Coimbra pe,lô Meu Al .. ará od>m fo.r ça de L€i do priH)ei. !O deJ D.éze.n1bt·o do anr1o p~o{ximp , pa;s&a,do, em que Fui Serv,í do Orprnan,
e Regular a Habilitação dos Oppositores ;is Ca.deir~s, e .a Fórma "d.o Pro-vimento dellas, COI!il oulr'as Providenciás d.üigidas a, promover os Estu.,
· qos {le todas a~ Faculdade&, .de q ~e ella s.e cqmpõe: :E C; qntinuaht!lo co,mo- P.rotector, que Sou <J.a, mesma;pniv.er~·i?;"d~, a tomar ha Mia~â> Real
. Co.nsuleraçfi.o . tudo o tnats, qu·e pode co.ntçt[IIHr · para o melh0ré.IBHJQ!o, e
. progresso dos mestrws Estn~o~, p~lo qu1e re&peita ás duas Faculda~esJu
. _l'idic"'ª-~ .~ej,eis, e Ca,rl0nes; L\~e 1Foi ,Prese,nte, que tendo-se nos, Estatutos sabiamente DeteroJÍ.najdo, as .Pi~cip{ioas, que :n~lla~ se haviàQ c.J,e
comprehender, é os Methodos pdrtjue ' se havião de ensinar, não furão
CO!l\, ·l~f<lo .dis.tr.íb~~id1;l:S :pela-s .Cadeir~l.S : ~qqH~lla,~otdern,,. ~proporção, que
ma i! . çon\íiph~ , ~~ a ü~ : fac,i lital' o lr~S·tucJ'q ·, '<\lella~ ~ ,com-p r-eli\ experiencia de
mui tos ttn·nos se tinha cÔnheci,do: Pelo q·uf!., ' Teodo ,91;1/do o parecer de
muitas Pessoas do Meu Con se lho, de grandes cohhecimenlos, e lortga
experiencia nas cousas di;~ Onivêr\>idade, e müit.o zelosas do serviço de
Deos, e Meu, sobre o Modo wais vantajoso, que a· esse n:>speito se de·via adoptar: Sou ServiJo Ü1'denar, e Organizar as Disciplinas, e Cadeiras das ditas Faculdades·Juriuicas da maneira seguinte .
,
I. Ha11 er1i no Primúro Anno po Curso Jurídico só duas Cadeiras;
huma , para as Lições Snhsidiarias do Direito Natural; e outra para as
Elemen tares do D ireito Civil,
quaes n:1o serão feitas pe la Instituta
de :Justiniano, mas p ~r o,utras Instituições do mesmo Direito Civil~ fJU'e
sejtío mais methodic:1s, e de mais facil intelligeneia: No St>gundo An-·
no l::~mbem só duns Cadeiras; huma para nella se continuarem as Lições
Suhsidinrias do Di reito N atural na Partei que comprehe nde o Direito
Público Unit·ersal, e das Gentes; e outra para ~~s Lições Eleincntares
-do Oi rei lo Canonico: No Terceiro A nno quatro Cadeiras; IH.imà para
··;tr~·;hj~õ:ês.Stlh~id~rr+as da H1storia Qi vi~ dos l,>o,:mr, ·e Direitos {\on:la',n o,
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e Pb.r tug,]ez; e tre-s p.:-~ra ~H> Lições Syli.tJq.ei.Í'~:as de ci\·~a .hum dos DiTe i ~
1.'os Canonico, Pal.~io, 'e [~olllario: No Quarto A.nr:~o <
:HJ!ras t'q•uatro ' Caldei !"as ·; h url'la pá r a :t ~ 'L it;ões ., ~lii~S'-id ia:t·ias da l1l isürria Ecc lesi as 1ira Ubivelrs;l.J., ·e ' P~vrüc. H'l•al: tlest.a Jg(;~j ~q ,e · ·<!l~r ol ,!.e ito Canolnico 'C(jlilnffil!lfifl; e
r~~o.prvo ·rdestes 1\.~e il>os; e tres,f i:íra 'Hel/.i31s se contihuarern as L iqões Sy"ri.Ü1'e>tica'S· ~l0s •nwsmos Di·t<eiíos OatJOr-!itw; P al•ri0; e RaH•ié1ho: N o q.t.Ji.nto;
e 1Uhit11® À·tülO ta ~·n b.etT•l quatro ; CaoleiJJàs ; tres 'pHna :ís Li9ões A n a:ly(liews pr-opr,ia!3, e se•f9al'::ltrlras ·d e.- ócl:t m•tll•lii1. <dos refe ridos Dil'.t? Í!·OS (ban•O·I'l ·Íc@,
Patrí~·>, e Romano; e htJrrhll pam as 1t.,iç.&es P,i· ~•ticas da lii'<f> r:J:J?a J.wdiciaJI.
1I. , Gacla h u FI.~ <V'dl'a•s d IJ a.s F à c H ld a tl~s. 'tG)~·{f -oi.to .Cádtei•i"a·s 11.xas : P.er-·
tel'l'cendo á ·d e Oah0nes. a Seg~Jt1th1. d0· Direil.o 1.!Nartu-rai 1 a de Ins.tiiltui'(~@es Ganot~~cas; a Oil • Hist<Dri~ · Ecdê:Siàstica; ~t:r ·d ·o :O ire.i!o CàN'0nico '; a
P>rimeira, ~ Seg,1nda ·Sy;r.i•tl; e·t ~.c'<i·s dé Üiilh~ 1to Q an_onicc:>l ,.a ~egtJ ntlií Syf\ 1
. ÜJ.Btica_ à0 ,Dir{lit:0 F·a tri®; ,a A 'Fiàl~rü<:a de <Carló'f.iie.s; ·®. a ·da P'·êrr111á ~Jt~ . . .
dicial: E á de Leis a Primeira do D ireitt> Nattiral, a das lnsüt.uirc(Je!s
do !Oi(ei~m Cívil f .á .'!1la. H1-stori~ Civil dos Pb ~cisl; ié, D ireit os RGRHlno~, e
l?Brh1gnez; a Pr.i:meini; Í3 .Segunda S}flthet:ica 1!0 DirreMGl Honlanb; .a P•ri·:.~
I tne)ii'a Syn theticá ' m!ó' •• HiN~'i lo Pa:tnÍú' ; ,. e as cl4!1a~~ Ari<Piy Ücás,' h u l'l'HI · das
.l.eis Ro·m.ar:iaB,I {!) (!.ll'l:t,ra.. "·das Pat.iiás: 1'•J ~
r1''
'
'
I I
f
~d: IJJ Havt:ltá s~is.· ~urost>iiu)iç'ões •.,p>at~ ··às G:n.ltéiras de :c~(.la. h uma m'a~
Fac.u•ldades '! .Na: de Ga•h ones'; hUJiJÍla' pafa ;:a: ~~ra:l~r tJÍ:ea de •Cah<tlnes: hl'l
rn-a .I•JÍ' a-l'il 'a• día Fór•aõJa ·Jt.idlíaJ .; . l)UiiFllá·lp1Há lãs O uéis Synt(heticas d ~ c~m~
nes; huma pa1\a a :dá llist'OrÍé\ Ecbl'(t.siàst~·c ·á t, .. é ' i:Jo ,IJJ.l"e:h.o.OaflG>nioo,llú]..:.'
mâ para a ·das Instituições Canonicas ~ e h uma para as duas do Direito
Natu.r.a:I.': E cr\a .'cl.<tA;ds, Jh~Y)tn}l--~ar:~h a'. )\·t~,i'fyti)eâ dks1:tJe'i.s Romanas; hu-:
ma priái .a0 A'.nályt1ca dâ.s Leis P·<'rt"l'i:;{s•;. huma .·p•;ü· ~ ás duas Synth e ticas
do Direito Rort1ano; h (una p,atà..áis düas ·~Y'tl'theth:l'~s , tlo Direito Pa trio ; ·
huroa para a das Instituições do Direito Civil; e huma para ·a da H isto·
ria eivi1 dos P6v·os, e Dir~itos Homanos, e Po'rtuguez: E os que for em
nellas por Mim Providos goz.arãe -do Priv-il-e-gio de Lentes_.- . ,
· IV. As qu.atto Cadeiras dó Pi·ill)eit·o, e Segt.ind~ Anno do C urso; hs
da Hisloria Civil dos Povos, e Direito Romano; e Portu g uez; a Ja fli.S"'I

A

1

-)

1

t~tia l<i&ccles~as(icrt,;' eHclp i)itH~:i,trot

0á•mo:nreCi>;

as: :q J::fiUrõ ~ 'j)r.op)l' i als ~das

-I..i-

Çmsmihro Dàa·erl~o •.PaM·iti>.;d .t: a-~er ~ ·; as,"dlíl u'.às• filw óth:'1itJ~<í!as, . a l·A. n«-ly·t ica 1,, e
ai1dJi l:i'~ ta.üá ~J lildli ol1arL1-.~s· ' rã C) l.®:c:l!á.s do.IÍl.(ilíl!trms : -a·Ç)_s ·BSttldà!fl ~.és de a o{bas > ~s
Ii'à"'<!Iol,dades!"J:e ~artolnes,.'..;e , t:le. ·Leis';! de>v..:eb'dô p0:t i.ss.u fteq i..l~€.IJJ.~ II:<1S,; c~
. c.IDRtabda:S ~~i,~Q.e.s. J ~· q<ú e r~~· pa<~ satelil:1~ , e>,set eiit peilg.u ptt.a·d i5,S ná.ssM;IilEl!'Ms
ddlas Jlll0~1 E~ltéunes! e ..A:é:bds·ldo ta~droc .rl:a; ~A rít11.·0J ,' . , ., ,) .~'. _ r,_.
-r11Wf{ d~·ru :LeM e:t~~;'lilaS.niDjse:i~liu~as L
llih)ttuibu·i•ma!S 'f».0i' , ti:lll:àS Oád€.i"i·~tí _;bnn_o
s.ãmbàs liliia~ dP,t.0ÍJrll!ÍÍ1o JN{'l·wiPal>; e ;as Jdu á"s S.yrt~lu~ ticu. de ica.<ll '~h bmJ1 .d(i)s
dli+«llíl a:s1•CJfn©nip:ID.; iffit..fr.Í!o., e... 'Ri<Dh1álíl!IÍ>J,1ü-llter,:iladro., ~s · Lic~ÕeS·t ctel!ws, q»bs4

-siálldmdeíhnli.taíli<r1•1.íiJt0 P\lJI"a:·o:ulho. a C()JJ')JÜi'l<lp qHas, a fé.cHegi:l,tem ac:D :finn ,{j(!!s,O<l>lil1'fl~tros., ~ ·ilijP.,r ~s~ o~;ü!t, fiO'rê~D?•l por IV)ihi.fA flD P'továd~s .,par.,a ,uso ·i l::Js ,[A ulns •. ,

<.o'JVJ':l oi iN eis P üilnwir.os ..d·ois •À'tHrns do C urso lse llfJxá kttwJ'a Cacl.e ira ~l e rnn_nhii,) De , IQ'Úliltàr de · d ·a:rd~;··,e ur.o:s ~~q:s a:nno·s '.Segí üil"iTes âuas de manhn; t~
:lu!l!lttna dé. tabde •; ~arll .al-lsHn:tse~idntlJpl ir-, p Refur,miulloí·,Rei:VQ r .da Un1i:·er,..

:sili<il&:l:e- prroo.elde~ná! a.~·.:assi:gnaatr. _á, àaj~q. dil.., ~nna .id,as i refw irl 1as , Ca.deiras · a Ho;ro ~ t ..quej lhei,pa)ilicer rnrad ·. prd·pda, r~g tüahll o • se pela•s C ombJO ações- , que
M~stea <êsp~i to ;faíi·~Prr c@su.ITist-at {:} ,to-s ~ ,-e l'§lndo feilbo l->s f a O i·st ri b u içâo, 1.\·1e
:$il!ar'á.. a 'PC:ltl'ie pa1;a ·a1C on f.Ílrmar, .a' fim 'cl·e ·raào se·r all!erada. E a. Exco<H(i'iO
-de : ttulo- is.to· reonr~lq'l'l.J"á no . paÔiil't'i:jí>li•m '!il·6J . ~~ n,nO'j Lt.clivo .seguinte, assim
.pnva evitar 1l ~·onfus#o ,. que.r~sult<Mr ia· J.e .sé começar no meio Ju Vres~ n
(té, \ como p a ~a clar . Jie J~~ po aos J..e n! es :de melhor, e l'Úaii3 comm (l d arn.c n-

.
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i·~ se pre pnrarcm pa ra ;\s Lir;ões,
serão por l\1, im À ssignad as .

que em virt ude deste novo PL: no, lhbs

. ·
V1I. E 1porgue nos E statutos se ac hão Qrd e nallos os. Methodo~ para .
o hom .En sino de t odas as • Oisciplifla~, de que cpnstfío os C ursos Juridicos; se d e ver'á sempre er·J tender, que não he da Minha Rea l Inte nção
por modo a lg um a llera.Jlos, <HJ i e.<> novamente fi rr)1a/I<Ps; t;l robor~ ll.os, c.b- ·
mo por ·es-te o F aço, p<Ha serem a Hegra ·p.e la .q..ual se dev ão d ir igir as
Lições: Pelo que M ando, e Hei por. mu-i-to recom mend.ado nos Len tes,
que del l-es ~ e não a partem nas ,J....ições ·d{tS suas 1,1especti yas Cadeiras, va._,
leFJdo-se <los M-eios 1 que e ll ~s ·élf>p liciio, e tlas Instrúcções, qtre dão, para iJJustra-rern o E s.pi·t:ito r!os ,s'fHlS'· D isci pulu'S nestes importa.n te s Estu.,dos, e fq,ranarem neHes.-o-,g-Gsto de fu-uma SCil lida J.uris.pr\.l d:enc ia., que ·s'Ír-,
va aos -fins de dest.e-rí·ar déJla as i.nçe,rtez<Js, e co-nfusões; de fiX(lr o verüadei.ro sent-ido das Le i~ ; , e -de -conserWN' )na lte.rave.J, .eJ' p u.ro .o .Deposi·
t·o d,e llas.
,,., . ·; , .:~··
l
•
·,
I ',
·
·, , ·
E es-te se cúmp.rirá tãQ i.nteirameA(e cpmo nelle, se 'contér,n, . não
o bsta~nt e, os.· E stat·utos -da Univ·er s,icl~de. de Coi·mbríi , , e OH\ ÍS D.is.p 9 ~ict0,e!i
~ m contrario; e v<
a:lerá .€0;kHO Car-ta: pilssada J'ie la CharitcB'll aria; po'stQ qJJ~
por e lla não ha de passar, e o seu effeitp haji!~;de ·d.u·rar 1pais de p·um ó
muitos annos, sern emln'!tg.d d-a·s Qr.rJ,enações, ·er~·J' •con t r.ilr io. ; .. ·e, ~e r"'g ista·rá nQs Lívt0s ~ que pe·rlenç ~ r~ ,llli'I<!'J,da,h(fo-se Q 1 Or igina l pa ra a Tor.re
uo Tom ho. D ado no ' l~ n l a'cio de ·Quehlz :e oi J 6 de Jan'ei r;O, d;e ,!80·5. )';
Com .a 'A ssignaLu ra. do fPr-in,oiped i{egen.te,- .e ,·aJ:lo NJjnis-tro.· ··. ·· . ' ':, 1
"j
f ~
t l :
~j i { U : ~
'-' ,,.
~
~
r
R cgiet:)' na Secret. ,·d~ E st.adrt , do S. ~Yegpc. (ip .Ráno,.. • :VI
t

I

V

1 •

t I!"

'

(

no -L iv. ,9 . o das ·C€J:rtas, :4-Z.'/! ., ·e. · PaMnte~ afol.
-e .irnp!f'ésso_na JrrLp1·es.s(io , Re,giq.:. 0 -..
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Gfm e.~ ~endo--Me ' ~ie:s~nte~

qu e Francis·co· Joagrürd •M .o reira lcle~ Sá~ · p ·.Qp t•Í·e~a>do .da •-q'uit'i·la rclf(;)nom~
nada de S á~ ·siLa ~;ba m ã rgem . ·cl.o . E,~io '\she.Jla f'·Terrua>;líla ·~ ·iHa·. (fé Guil-f '
marães .associado CQffi :J a~é·, lJel'e'iT a ferua:,z,' José . .V-e•ntu·ra RcHJILfn a,ILM·á~
noel Luiz , cla: Cos.ta, José ; P.:erne i.ra F:eni5mh k rn.u90 Ripeiro,:\e ' F Jui.icj.oJRi(l)l- .
drigues Pereira F e rraz, tem ·~zyn:uje·dtad:~~ es•t<l.be.le-he·t: na di tál q:t11;i.nta ·!hu~
ma Fabt·ica de Pa.p·é l_; c;Ç> mp'üS.td_; ~!e( m~te:da, s~. e"~yrah_.ldas. ide c t;<r~ts p1~-~
ta•s1 e -a e'l'la nnbexi<IJ'ou.trla ~l·e r'l 1tn t u-:l1ana,!r:«JJ,e! pdmen·r.'lll (s.brt~ ;P I:tude edG~n..+
gíd~ pai<,JS -V'as los C(!):nh éc imen tbs .dq hal!>Jíl iTdtom.az.Bi sh(i)p, rat q;óe r:rnlàr,rhãb
COI1Jvid.at.lo ·Jl>-a va a ' dÜ,<~ 6 oc.iBdade, p~e lâ(! Es c~ipitura ~l.J.e ' celebr.ánd'iobnÁ>GilJade :do _r>·or.l o, · ~ (·n;o l a dtY ~-~r~)e\ll ü'lA'; l V,iot~J ino:I, Ad lã·o de M.<~ce;_rl_fwa !~our
sn , em vinte e Olt.?· d e· \1\ bnl ~o an 11o prox1m? pas~ado í de ' .m~ ldlitocelátos
C' quatro; pa-ra CUJO E stabeJeclln a nto pertend tão· un~ençd d\ftltth:a, oc qmf !él.
Aprú·ov<rção ·da ' dila Esc.J~ Íplut:a 1 o 't'J '\'16'!··Me pedj·ã o'.' B .. i\tt~hcleh(1•Q a '.(l) .l!lé
esta empre za, pe la :s'ua importanc'ia , :i:.( demonstrada iros hons e-nsaios
(1ue aprese nlá rito na M inha Re'a l. ~· un t a·t rl.o qC6mmeoci01.f ' Ã(grticu lhura;
Fabr icn s, e Nav~ g açrlo dieste Reinos e ' seus -Domínios-; era ~Uilto cdignra
da M inha Imm ea iata Protecção; pois aia1 da que a . arte de fazl>:r papeL de
diversas fibras {!e vegetaes seja de tempo ir-r) memorial <wnhedda dos Chin as e Japonezes, e lentada Ira rnuit L~ s l ann o s, na Europa, -com· tudo, Gs
re [erid osEm pre he ndedores e rão os prim e ir os ·Por t u g t~ezes , qu 11 ·se .haviào
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' J~mbrado deste projé.cto, -pa1·a .f(llrneJM este ,Reino .de papel., que ~nu'nca

leve; o que -redunclava em utJilhi.d,a del pública,, sem com effeilo :rlfera-r de
modo algum .o systema es-tabe·l:êcido par.a a economia das .F abri·c as eoJ
g,eraf. .Con fohnafldo-Me com o parecer cla dita ·Real J U;l'lla u·o Commer~
cio ': , S0u Servido Conceder Licença ·.aos· sobreJirlos Francisco Joaquim
Moreira , .de Sá, J1osé Bere.i,r.a Ferr~z à .rruujo R.ibe.ir.o, e Florido .R0clrigues P.erei1:a Ferra.z., pªra 1fazeJren1 •O dtto Bsla.beleciment0 -na f0rma da•s
;Condições, qu·e haixão assigna·das pel& lCprrde. da Villa ,Y<erde., ·do Meu
C<H1seH11o de Estado, Ministro 'A ssistehte ,·ao Despach() do Meu Gabirre- .
'te,' e Presiden:te do 1sub>r.edil:o TribtÚ'lal, I:)Ue .farão 'parte. deste ALvará ,;
,, A pprovanJo e Roborando, como _A pprovado e Roboro a mencionada Es~ri tu r a de Sooie·dade: e Que1ro .que "lhés sejno guar.dadas ;as .dilas Condi- ,
çôes, tão ·inteiramente c01~o nellas .e •em eada 'huh1 ·dos .seu:> .sete Cap.i>tulos se con.tém .; sem .embarg0 de quaesq.uer ·Leis, Disposições.;: Order~;s
eu estilos em con(r.ario,. qHe Hei po.r ·derogadas ~para es~e etl'ei·t0 s.ómen'.te, co.mo se d·~ twuílo Fizesse espeeial ;•m:enção; . ticand;o aljá~· ; setnpne ero
seu v·igor. P-el.o •que: MaBdO a todqs dS· :rr.ibunaes e M·ag.i:s-trados, a q~u~
Q oonhe.cimento .deste ,A.Ivará pert.enc..er, · ..que ,o tCU.~nprã0 e guar.dem.,. co•
mo nel.le e suas Condições se contém; o qual valerá como C~rta;. :sem
em.bargo· àa Ord-enação; biv:r.o s.egund'o , : tituhi> quareríta e.m contrario.,
Pagárão-se ~e Novos Dir-eitos 'eerrlo úint;J ·e seis .mil se:t'eeimtos ,e vin;fle
reis, quê fur:ão c.a1rr'egado.s aoHTb.e soureiro deltesr a fulna.s du.z entas tmio~
ta e:·oiJo· V.•ers!\1 :dg Livr;o tf.igesirm•tll -s:egund.o- da ·sua • Receit.a 1 Ct.lJtno ·cons. fiou de rhu m Conh.ec~rm.en!to em ' fór.m a; Jfegi:stad(!) a J()J'has aenla cicoenta
e oi.Lo vellso do ~~vro septu.ag.es.imo .d o ;re•g isto.gera1. Dad(i) em Ljsboa :at?S
24 de Janeiro de 1305. ___,Com a Assignal'ura do P11ürci.rre RegJent~; ·e
e ,a do l\1,inistro, ·· · ·
, '

Regi:sr. na &cretatcia.•iio Begísto ;Ge.rral .da·g Me11cês., :e
ttut. 0/aanc.elhíl!rÜt" Mói! ·da Go'fi:lt e e: Reino·,, :e 'Qor.u)ir
ç&es no lúj, ·do;,~ : O.fficiosJe .Meraê-s aj.oL J32 7 ·e Irnpr!esso na Typografia:rSt~lvi-a?'/.la,
t,
;J

_.

;1

I•,

\

r

•

'

C@ndt'çóes paia ,a$ J!ahr.Íôci{ d.e Papel., rCO''Íiítposto de v.ege.iaes, e de 1t1ttu- ..
rnria de p1•im.àwa sor.te, a fav(:)t .de: Pranoúeo Joaqttim Morreira de Sá.1
e d.e S:eU.s Soctos, que SU..A ALTEZA REAL Manda ob5'er:var, por_
Alvar.á de vinte e qua.t to de Janez:ro de· mil oitoeéntós:-e cinco.
~

.., •

't

\

l'

f '

·. : ' - · r

.

I · S. A .. R, -'tottia , deb.ai .xo da SUta JÍ!I:lmedia~a Protecç.ão estas FaJ!lrÍ ..
.€aS; I ntitulacias :.._Fabrica Real de Papel, e de Tinturaria do Sá,Comtnettené!lo á Real J:nota clo ComaJ:~teio, AgácuH.ura, Fabricas, e
Nav.ega~iío. destes Re:in.GS ·e •,seus OornitilÍ0S o clar·, a requei"ime,lilllo da s6J.-'
.ciedade,. todas as· p·1:ovicl'encias que oodberetu ri·o seu e~.petdie·B~e ord,inario, ,~ara a eonservaçã~o, rnel!wr.é!'mente e pregresso dieJ.I.a-s, e o consul.t.at· d;e ·atnéio tod·as a11ue.U.as q(ue ·depen.derem da A1!.1.th0ridaU.e Soberana,
'<}Uê mrão the esteja dene-g·a~La.
. ' ·
.
I L Se11d:o da pri v,ati v a i o venÇãQ · de· Thoinaz Bishor o extr.ahdr dos
Jn.t!li~os., v:urios, :e. .q,uas-i ·•ÍntJtejs. vegelaes •a mat.eria i1brosa, (!Jitle torna
desrnecessn;ti;o o tra1p0,. p·ara- q f~iariJcb do papel, 8. A. R, Se Di,glna C0nceder :í mesnfa SociedaJe •jJrivilegio excfusi\'to, p:or tempo .de vinte e cin.co an,r~o.s.,. q.lil·e. e;tfa ,dev·e · dur....'lt' nos ., teN;t1os eS!J!lêCÍ.1iilcados na EsGrit~ra,
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,cop.tacl.o.s os ,M~smos .a·nnos ,dõ. dü da data do A h·ará, de que P.stas Co;1diçilíes.d'a. z~ '11 -l~'·airle, • não só .paça . as ~n::~ni pu:lações, que lhe são já.' con be~ ·
c'i·das; n1a·S taTn.bem p::~ra aq uellas : que . se ·lorem a c h a ncJo, a perfeH;.oando
e tap>nJica.ndo a ~i\'eh;os .usbs ; 1 vis~o, eslar ai· n~.n ntuito , em principio huma: · d~s.doberla de tanta lmporl;vncta, ·. e que so póde desenvolver-se pela
práÚca •ma.is meditaola., 1á qual .só .tem direito . a So_ci_ecla?e.·. E H a po1( , •
be1111, que qualquer usurpado'u ou!lnfractor.. .J.est~ pnv1legw em alguma
d.aS ísu.as partes perc'a tt1doJ1ÔJqtle· se lhei a€har;: e prezto , p< t· seis. rnezes
pague da •cadêa q ua.trlilcenLos ce ..,oi,.ten ta . miLréÍ$; a b.enen<Úo ·dod.~Josplt•éd
da Vi•!la de Gui·mar&es, dedu~indo-se .a terça 1~arte para o Denl<lncian~e,.
seohouver: ,-.
!'
,l

· I JI..

.

H a o~. tro. s.i.m. por berp. S,•, A. I~. d.e C®nceder o·1di {CJ Privilegio '
na Tin.turaPÍru o refet:iclo ,J3is-· .
hop, ' .ta.nfio a .: respe~~o de , Cirogl;ls de·s co_nheúd.as, _c~nio a repeoito t~e - n'le-· · ·
tl:wdosl• n.ovCJs, ppr el.le· achados,·•pa.ra tm tas : . qmaldicando as' stws tJirivençõe,s n~ Real Juntá çlo. 'Co;ml:ner0io, cont}m•ne o systelma para- isso esta- '
bel.~Cido :( e ta'mbem se ,Digriat'<'i de pi·orogar'h•orn e outro exclusivo, fin.:.
ex~l.u~iy'o a ·-to_d;~s as de~cobertas ' qt,~e fizer •

do q.t~e seja G pritJJ,eÍI:o pra·zo;r; se:·assim pare'cer conve-ni;ente ao ·Beh.l público.
., •·
.
·. · 1 , • ,. • 1 ·~
•
·
• .' 1 . . •
•tt
•i'v . . Estas· Fi bricas gozarão de todas ru;.'gra.ç as,.:. privilegios, e .i.Simçilí~.s;', concedi.das até agora. ::ts Fabricas , ~nais favorecidas~~· e fnessa cl!m;fo~!.
·miç)p.~e f!~Q .pfl,g~rEío di;reitos),de \ e~l!radta; cPGl·r to-das as• ltíl:JÚ<qtoil\lás,- 'u.tc;msi~
Jios.,:~ 'ma:(efi.a,es, •qJJ_.e lhe..for~n prec·isos âo ·R:ein0 ou fóra .d elle; ' bern~arst.
sÚn;1 <1.011'10 não os pagar~o ,de.t:)Jl t~·ad~ e sa h:i<la~ Ja-n~~o ·n.o .. Reino •obrno nas
Qol.p,úlas~. de .tod9.sl os ' generos, ;q\l·C. fabllioar,, nem d0S ''qt~e expo11t~1r 'l'l,a ra
Pài~es ç.s~rang~ir0s. ,
" n ··,
· 1 ~ - ., ' · 1
! >~
~
V: Parâ'honrar os Emprehendedores deslas fabricas, do~ mesrbo m(,)do .J
']lle forào contempladüs os da Fabrica de Alemquer, e os da Companhia
das Fiações .e Torcidos ,cle .seç!crs, . H(d~. : .A ...JR . Ser ,jrJ.o faüer mercê do Habito da '.Ordem de Ch11lstó a .cada hum' ·d <Iis mesm'os IDm_prebendcd ores,
C oncedel)clo fácu!Gltt'de de· nmun.dú 'll:,iiDe~h~a ~ r~1ercê áquelles que jú forem professos na dita Ordern·::•é\ de .@ay,er.,_wome> feit0s ·á Coroa os serviços, com que fizer e m prosperar tão util Estabe lecimento: Permittindo
que elles t' seqs caíxeil'os, admiFJÍ~;tradores e a.gentes gozem dos privileg i?s, Gbncedidos .ab Contrae-lo ,1d0 Tabado; e•que os omc.iaes e mais· (\)p~
n11·i~JS do serviço dhs sobrecl.i l1as Fnpricas, logo '!]ue mosLrem titulo exped-id.o pelo ConservadcJr tlellas; sejflp 'isentoS d.o. Serviço.•lHili'La-r de ·, nar ·e
terra> de alt>jamento ~de tropás, -tnfeolas 'e c'ctraG!OJ:icrs:) t:orno foi con.cetlido ·
rw artigo 39 da. Companhia do Pa rá.
VI. Poderão os Directores des\as Fabricas tomar para elles os officiaes.
e aprendizes, qne co_nvier: á ts•ua lrb?raçã~~; .~ esta.~elí:i_ce~~o a esse .i:fi~n
as regras d e ec·onom1a ma·JS prudentes para socego reClj)l'•oco, t:ednz1rac1
a es;çripte> .os ajt]stes· po r seu's deviifjfros te'll'lpos;par~t gue tO'do·s s·aibão os
seus direi los é obr.igações reoiproc~1S; r)()'n-rue '.:rlà(ll 1stâid:o jl,lsto . que os of-:- ·
ficiaes fiq~:~em 'c omo· escravo·s perpeliuos dest'as t F'abt·i· cr~s/cbnt,ra o seü 'in·
teresse incJividual, não he tafnbero justo 'que a seu · arbihio ;1s ahacJo:.
n~m.7 depois de estarem inst.ruidos: e 'mão J1)Qderá qtralquer d'elles ser amInltlldo em alguma outra Fabrica ou Estabe!e·cimenlo, sem apresentar
bilh1;1te dos Directores, peló q9rd 'G0risle est'ar quite Je todos os empenhos contralüdos' nestas Fab rica:s, com a ·comrninação me se proeeder'C(!)Otra qu~m os receber., , eDm . ·a s penas e-slábel-ecidas 1eontra os desencaminhadores do· Tab<!CO e Sabão. ' .
V 1t Para e~te fimi ~ para todas as depende-ncias jí.rdiciàs destas .Fa't
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bri'cas de S. A. 'R. Se ·Digna de lbes dar pnr Conservador hut;n, dos Ministros da Villa de Guimarães, que a sociedade lhes poderá propo-r ': e
esse , Co.rfseryado_r terá a jurisdicção Cível e Crime, que necessaria for para os negocios ·das pessoas das Fobricas, com exclusão de qualquer outra jurisJicção, em primeira instancia; dando as devidas appellações para 1\ l{elaçào do Porto; e nos ca"OS • sobr~ a economia da::; Fabricas para
o Trib11nal da Real Junta do Commerc10. O mesmo Conservador terá
além disso, a jut~isdicção correccional d~ Policia, para a boa discipl,in~
Jaquella família; podenqp Gm virlude da SJ.Ia authoridade fazer empregar
sómente na laboraç,ão das Fabricqs LLJdo o que a estas f~r relativo; }t!3precando, sendo preciso, aos Ministros lerritoriaes o que for a b,em do
seu seqviço, que tod,~s elles -deverão auxiliar, e principalap~nte .os·:Jf.f1paros 09-S estr.aJas,.l Hy da lnt,e nção de S. A. R. ÇonceQ«;!ri ás f?ySS~a~ ewpregauas nestas Fabricas o I?r~.vilegio
1\-posentad~ri~ pass)v~? - e 9, da
jsenção Ue pu~rp <:lualq\le.r Ser:VJQO p,a.r(11Cttlar O~ pub!I~O, b·C}:I,l,81 0~0- ~~ja O
das m.e!liTiéiS lj abnças, os çarros, - beslas e ma1s; pertenças de lias; ~ í'IO
dito Coriserv,ador {a.cu ldade ,p1.1ra nomear Eseri~ão e Méirinho, aos 'quaes
dar.~ r,rov,i~wni,;~ p~,·~ serv ~r.~~~ . ~,?m ·o o_rde'n~do', que _La S<?ciedad~ ll~es ·
arbtbr?r.J ~.. Jsbo.a ·24, ~e Jan~Jro de 18?5 ..-Conde de ,Vt111,a .,Veril ~h
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etc. , li'aç9 sa:ber, q,u.e .:~1~,Ço.n~.uÚa , da Minha. Re-~1 J~u
ta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e NavegaçãQ destes 'Reinos,,
e s~ us · Do'mioiós -; ·M-e fflrih)p,res~nte~- QS ,r!'lquerimentes P,os Fabricantes
de seda das Corporações do Largó, e estreito da Cidade do Porto, os
quaes Me pedião, que a exemplo do que se pratica na Alfandega de
Lisboa de pôr-se hum só seJJo nas manu.(a.cturas Nacionaes, se ordenasse o mesmo na Alfandega da Cidade do Porto na qual se estabelecêrão
dois sellos para essas fazendas em execução do Alvará de 27 do _AP,ÇJ
.de 1 ·7~1 : E ,temloJ consi5f~raçãf? vál3 LlnfoJ.pl~!Sf>~s,, fJU!f r ;este. r11~pe~j.~ WYJ.e
dem"io • o Juiz , da 1f\.lfanueg-a cl~.l Fii(a . Oi.da,~~"Jlpo ,P.c~rt?,, . coqw ta_mlw~ o
Adtr,ioi~~r.ado.r G~raJJ da A.jfand<(g:a pr,a,pq_e , de~t;;J.J ÇúJ.éJ-d~ , e)pJ L~~bqa so:br~ ,<~s: g U<fes ip(ç>rmou em , yl_tij)JOel.ugàr, ~ Q;\rt3c.çã9 .q~..Jtf;lpl Fabrica~ ~:;1;9
Sedas, , e P9râ;> df1S aguas ll.vr~s ~; 11 Çonf,C!_rmand,q-_-r.J~ c_p,~J? .o l?a;rece;r, do
.DJçsrpo 1: ribunal: ~ou Ser.v.,\dq •:ordyn~!, r li ~ete~q1i ar? 11 ,q ue, em, 'to~la~ ~~
~)hndegas . do Reino se p se;,v~ a disppf}·!tã? doJçüa o ~I vará CJ. .1· Pt.~~
creyre?do a .. Pfi:lti.ça· de,, se p~re~.p rl<;is ~ello~ . nas ,.l\1~r~fld01; i~s ~~tr~~pge~.
J;~S, ~ ~ q U~ .~e f.yrti Tfl"SSe hlllll dos, S,~b~1edJ ,lO~ ~e~~9S J 0. . q;~~~S,SI ffi .~e C? lD p:llra tpo ,exactHrn~n~te como Q.O subred1to ~lvpçfl se 11conte,lT1; Fm ou:~rb SI~ ·
sen;iqo 'ordet;Jar, q.t,~,e da,qui ~m, di.an,te t.od0s o~, T~c~u~~ ,largp~., ou· e~
,,rei~·os, .ou qu~e~q~~r ll!la~pfa~luras :,da In.specçãcp da -Rea! Fél,~ri,ca daJs ·
sedas seji'ío qualificadas, e selladas' na Uea~ Direcçã? dellas para se qespacharem na A lfandegn sem ingerencia do~ Procumdores das respectivas C~rpora(:õe.~, que .~e~ pBcl~r evila,r q Colltra\Jando retardão com ludo o Expediente dos Despachos; pelo que Mando ao Administrador Geral da Alfandega, e Feitor lVIór das do Reino, que assim o faça cump.ril',
e guardar' O Príncipe Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assignadus. Lisboa 1 de Fereireiro de 1805.- José Hen1·iques Gonzaga a
I
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fez.= Fra·nciscO' -8oa1·es ue Araujo e· Silva . .:.___ Manoel de Magálbães
Pin(o. e A vellar.

Impresso na ·Typograjia Silviana.
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F nzendo-se inuispensavel pará occorrer aos ditfer~ntes objectos do8e(l-

viço Militar, que exigem mais prompta providencia, e pruv·ê r alguns
Póstos do Meu Exercito, antes que Eu Mande expedit as Promoç0~s
Geraes das ditferentes Armas, com aquella Ordem que he da Minha Reat
Intenção se hajão de prati~ar inalleravelvente similhantes expedi·ÇÕeiS;
e desejando evitar o prejt.IÍzo, que por esta anticipação. resultaria para.
;1s antiguidades respectjvas daquelles Otliciaes, cujas Pron1oções houverem de soffrer mais alguma· dem_ora: Sou Servido {Jeterminar, que todos
1
tls Ofliciaes do Meu Exercito, que forem pr~movidos ' durante este a.n no
Ms Póslos flUe ~stã0 a caber, se reputem p'ro~10viJos na · data do primeiro d:e Jan.e ito dest.e' mesmo anno, parà contarem 'igwi lmen te desde
então a_sua hntiguidade, não obstante a Resolução de dezeseis ..de Fevereit·o 'de n1il seteeeritos 'oiterÍla e hum, tomada em Consequencia da
Consulta do Conselho de Guerra de doze do mesmo mez, e armo., que
Sou Servido Abolir nesta parte, e por esta vez sómente, ficando aliás
em seu vigor para o futuro em todo o ~e1:1 contexto, e Je presente em
tudo aqaillo, que não encontra esta Minha Real Determinação. O Conselho de Guerr~ o tenha assim/ er;ttendido, . e o faça executar. Palacio de
·Queluz e:m 5 ·dé Fevereiro de:tl8(:l5. ='Cem a Rubríca do Príncipe Re-

' -gente.

l;npre~so , na }mptess~o
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·de ·v.l:n~onio Rodrigues Galhardo.
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Havendo prohiHido pelq
de
e oi1o de Agost'O de mif oitocentos ~ dois a en'trada be'ste Reino 1da ; E~xarçia; •que viesse :de Pai:zes .Estrang'ei'ro~ . co;n o fim de segtl'fl,lr · o .ê onsummo da M~wufactura nas
FaHrícas Nacion'a es,; e ~endo frifo,i·niado, ql.té a Íhlroducção d1a d1ta Enx:.réi.a hfio causa atCendiveP letn ' p· rte a Manufaclúra' nest'e Re1no, por·<}uê o uso ' cÓ1~m~m ':qille'wd'eHa <·se faz ' lh·e' se,gurar a su&sístencia do seu
'consummo: Hei po'r it:teni cpermiHú·, em ' quanto Eu 'hão Manda~ o conlrario, entrada da referida En·xarcia pagando nas Alfahàegils a'Onde se
·nespacliar· os D[réitus; ., qpe forerr~ est~be'leciàos, stlsreh'd·-end@ ', paiír o
dito fim o etfeitb do '·rnenéionado 'qecreto de v 'iÇ~te· e oito de A·gos'to de
m'il e oitocenl"os··e ·d is. () Co_n·selho da' Fazenda' e> teril11a :assi ín en tend·iuo,
e o fnça . execn,iírr.' Sfl1va:terra de Mrgos 7 de Feve,~éiro de 1so.á. · Qom.

a Rubríca tlo Prinêipe Regente. ..
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EJ~Ü-IOR. -'-'biw Manoel onquirh de SoJza Mo'í-eirJ , á'çl\1·ái 'Ahlbade
S
da Igreja dé S. Ped•ro de Bl'itello,", no .'A rc e<hi's pado . dt:{ ;B~~gh , q'ue' r~ ..
'l j

••

-:

•')

.,

1

querendo a V·. -A. H \, José da Rot:ha Coutô-·' R ibeii'O; {31er1'g·~ • in .Mino:.
ribus, d l(i{egib E:tequatuf· ··pnr·a te~ t:!xe~nCão · a Bll ll ~· cl~ Provi'lne'nt..i' da
n1esmá Igt:ejá,' q-ué · co~ ·Regio ' BetlieplacÜô'; 'havia · cb~se~U1'do · d~ ~~)li
Sá'n ticlade, ' se. e>ppo'z o JSupp·liennte cotn os ftíndam'e,ntCJ·s ' dci .lsetí 'R'equerimen to, . e · ~wbre. . este", ~ 0 da t~ettefi(~ã~) daquelle·, se Digrndt(\11. A. ·· fL ;
M~t;~d~r ConsÔILal· a Mezá ' dól\f)é~e1 mba 'rg'o .do Páço; e porql,le ' ~l <Jo.nsU'!-í.
ta se ' tachA Já Re.solviJa ·~Hl' résp"e'efivá· .Se·cret'ctria, e · da wa 'Resolúçã~
nec~ssüar Certi\!l.ão ~ara seu guver'riú, e nâ ~·Jtn S:eúefal'ia se 1llíe>'nãop9.tJe 'Pá~sat SéHI · kjúe y..,Âl l .R': 0 Q'e'tet'tnine. L f'ed'e .·,i 'V~ A. H. seja Súvido· M 'andar'·q·ue se Jhe í,passél P<?i· iC'ét tid'ão ·o· Théor da ,Re'al Rêso1uçãó
tomada na sobretli th Constílfa<. E RecEiberá Mercê! .!-.. 'Pass·el do- qúe 'cohs~
ta'r ; rlã0 ,) ha'vetnlG> <'Í~hl.'lo'riye f,lfn'té ll ·']Lisbo ã 2'; tl~· ·Marco de f80·5. :....:.' Cô ru
duas Rubrlcas i 1 ·,~.,, u ., .~· •.. '' 1" J'l ~.' 1.r0•t'. ,
'( · :·· '
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,, '1
1
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~. ~:l

· 1\:.t'd' ."'.;r.• .. !.''()fjf',,,~./:·jdi} :(r:f,'.t! , .. ,
·
· ·,
I rk~ e·Sià Sétifêt:àf~i' a(, d•a : ivt~~za: 'dêf' D?ser-hoarlg-(V dô ip~lçb,''J e R'~j)âi· rlç/t(),Jd:á's

· Jl>·tbv'inci·a:s dd 'Minhó;t·e · Tr-a.9J~es · Mofiles;'- se; áÇh<t .Resolvida 'a CtHis·uiL<t;
1

d'é-rque ;se 'fá:z; mM,~ãé 1 h'à Pet~bãõ:ê> rehcl; a 1cJua'l· cfi~-RI·NE'tH':B REGEN ~.
-T~ -'Nosso- Sefu·~~~·,,; lse'-/fDígno\1:·1\t:à'ndhr . su bJ ta Slí<t R e aí ·p
. r~sença, . po;r
1
'A \n~'0' ) tlo ·: M i ri·rs~h1>~~~ecrl:!',tlÍ'rlo 'cleJ Jfils'Mdb;d8s Nêg'Ocíõs ,. .dt~ Réirió ~e tt1 9ta
ti e oAl!>ifi Jr.l]i:)l éHitiO,' Tdé' nHJ · oi1tbcehté.s '=' e-' tres sbb're'J doi.s , Réq·uérí á-íen tb'~_";
•l htm; e'rn qtfe ~J.to:Ji3:é-· 1d.tt.l Rôclia <Ed-tl ~b Rlibeir0 F ClúigJ iií ffilih.''órzlYús, 'dtl
<Si'1bid·e 1:cl'ê . BF-ag·a ~ '~,~=-p0ríd'ó'. .q·ue' tc~m 'Reg'ió' BEw'é1P, Ia~i ~d ; c;o·n~-egii í'i-a· '.~·e
Süà 'J$a1fl:ti€I~d'éhadB·uf;-)ll a nrle~"·
P1•(1) v:ln'lefflt>O'·da
-IO'ri'lJ.
á" di( S. •Pedro d'e fBrí'(el lo~
•
'"
~~
·nb • [Aitée'b-i's.f~ijcf-<'P de 1io.r.akà', <~d'}t·i·gitl~· <fo ~"Exé~l le:p tissi mó) N r'J 1d_
ç, ~Apbstb'Jit
l(:a.1 oe~fe a Reir'W. ~-F~él'tàJrá; S _vw~ <l'R !, fs~ . 'diigNa1sse tcorjce~er- L1'1.b Seu 1Rel
'glifO!Exequ·at~ti-E; Ha0f6rfn.W tldlEs:Pi!JI0 stlfl'à-ra ter a 1sílla d'ev·'i·da: execúcão •' fl é"tn
cot~o tivera já a do seu ,Á.ntece'ssor, ~nt •Jkit;):i l nAhte Ptdvli·m'J~tÓ~ ' é '. a
quem s.e c;:_s>nced.êra o Aviso pa.r a o E _
xfqu(fft.w-' Regio, que referia a Certiuào )qu~j,ui:ll\i:;v' < ~e 0'u'~}or<'~e'ín'J?.~1úe ex''po~ ManDei Joaquim de Souza
Moreira; Abbade da dita Igreja de S. Pedro de B.ritel lo, que .ue lla fôra
~pre~entado pelos legítimos .PadFOeiros, ~ no espaço de qüarenta !!.lias de
vacaluta; tomára posi>e f>.acific1í,"" ~~fu- qiüe-se ' consetv.ava, havia quasi ~ois
ahnos; mas porque ~osé da Rocha Couto Ribeiro, . simples CJeri~o do
~esp10 ~rcehi$po, tinha in!.ençào ,esp<"çÍai, d~ , impetr.ai; o çlíto Beoefi·~rb,f-:'1-!'dln;(}_ ~l 'f,'@r/f1~J ~ s{i~c~dêr'& f.Jâ f;\fJ;tdttt1r•ét' ahtecédente, ' protu~ára im- ·
I
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I

. -peêiflr:· i\ I Gb J;M~ão/l (l ~ ~~fi l(i~~la ntbf! Bá'rd .fl a1n~s en'í prestados,' quel.tud·o~ •Jhe .
Tôíw: ~'~spf'éftaéhJHnB r a aiz,~·-:Ei~re·l ~siastib~-''tle Bragêí~ " no· da . R~a l 1 Co_roa~ nà ·
~RJekfcãf:l 'itJO-l :(~Õr·t·Gll.l é tlloi dlt :Sut~'~·p· Jfc~cãlJ ,r,~í.H via 'de Den'Ú'rléia :eq"· u·e ··<:!dni
"
•
·
·
'
r
• r
· 1·' r if •
11i
,., '
·~11 tloH ~e' làv'e1nWr&râ?iàL: ifrlJifie't1'a{r a's§i f\1 •1mes·mo o''dilo •nel'reficio, 'ceJbsi de t ·
i'a_!.là0-b ~ rtlis :di!f~u rn~tànéi~s ' i:l..~ t'\>:<'fé'<.~ Hí'r& 1 ~rHéceddn te,:. quando já m:ús ' 1ex'i·s tir1ãb :Jfi:áPpre'Sé'nte:ag;,'ltles1tn'à:s')i cótho ássifn •slé Uic-iclí'ra' fjcJs dHN> Tríbuií'âes'; '·ê ·q 'úe fazén'do r'daq~eHe'm~ct& rei~edlr a eon)·pe~ente'-B'ulla, ' e rpe l.
diodo~ S. A. R, Benep lacilo para a execução rda mesma, fôra o Mesmo Seflh0r Servido lVJ-amtlar CoÓs-u'l-l:ilr· ('):·Desembarg-o do Paco,- é este C'J
Juiz da Coroa, ouvindo a parte, <e rpé:l} S l· nt q,r(2~sado s ; . pur6m.· r1 ue ., lh u
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có·ns'tnvn, ·que o d ilo .Jmpetrnnt.e, vendo Cj iJe pelo referido meio; niYo.
obte,r:\ ·o se~:~ clr~rravaJo intento, procurava com n·segunda ~ i a - da . mes- ,
ma Bulia, · obter o referido Benep lacilo, i ndependen te do que lhe fôra
mandado por S. ·A . R ., e o seu Desemhnrgo . Pedindo., que se. lhe não
facultasse o dilo Benepl-aci!o, sem qoe fosse pl';lo meio da refer ida Co-11su lt.a ,\ a (llJGl . se IHf;via m1ndado pr.m:;eder: -~ CJUe,.coil\len,ci.clo. JílQÍ' aquelltl
·modo, $C dill'.Ífl. por sat.isf'ei't;Q:l. P,a rnesm.,a' Qor\su l. ta, cemt:).· ~1.av.er ella SoU"'
hido .d a · q·it11 l\{l:oza, IHlye'frQo · p:t·ecf:ldÍp'O i n form~ç0o. do. Dê~Jemb~ug;ad.ot .
,Jui-z ·da Goroar Ja Se•g undr ('V.atar cç>tu A 4d i~ncia da~.. ~1arGe~ 1nteré~8'1\- ·
·d1\S, c ,r~spqs,~<\ do Pro~urad.o r· dq-,Coroá; 13 que _Q PRI;,~Cll?E ?íEGl!:N,
::rg ~o-s•sq ,S~nho.r, Aü~nr:le,ndo, que a ~u~flH\ ~i c~n.s;ai ern :gnoe ~>e ftJn:
d,a va .·o I_mpptr.l;lnte) .clece~i l' ·~. •I f.jlle.s .~ãq~ ç .eX.C:I'Ud,a o B~nppl~ci}o p(id;i,GG>;
poffj .Ue seodo' concédida ·cq\\'1 .<~. c l aiJ~u l a , ile n~G .se•r €s~a'q A.hndi'a do P,fl~
'dr.oado R€a),.' não se pqdia duv idar ·qi)e o ,er~, _:çpnilp er,ã;o ·todas .as ~d~s
l\19steiros da CongregaçãQ ~e S. B~ntq~ il) ) ai •l,da cp~e AfíP ·~a)1if&SE'.fQ , dª
·Coroa, e pm· mai.s de vin-te As.sentos , ~l.a .tl.\il-ez;l q'()l, l)~semb'!q~:Q •çlo ,.Faço;
10em que podesse obs(ar , a a$sev•C?raÇ;~P - d~ Jll-e rte1nee[l' á (JQron,, s0il;líler1,~ a
;1met,a de dQ ·l?ad,ro,aJ.o,,o (.le ~ue · ~fil, ·ppnsi~e~(jl,v ,a, l),ona-t.a.r;io :•()l . Mo~teiJ·o da
,Arnpya, e a outra ametad,~, á IVJ i ~riO\ . Fri, rn.a~~ poi13 qs ~~<tdr<t:>ados.•r ixbos
sempre se contemp lav·ão meramente Secu lares , em tudo '9 .qulF' €!1'é!. f5l.\iPT
-rave l ;·e por isso os Padl'oados m ix'tos ela Coro·a , gozav-ilo dos .~Ptivi legios,
·e prerogativas do Pad r•oado Rea l : Foi Servido_· por Sua Rea l Resoll:ljÇãa
d,e_q latorze J).e Fer;vfiJ'I' it(Q',<:ip,.,m;eseAt.e . arvns>,.,_N~~~·~r O·. B~QtlP·l ~c i lo~ nue
,q ~.uppJiea·rÚç 1 !· o~é d,< _l},pcpa ;,Cqtatq , R-ehe,!m,, ~st,upú.!M{I)Je~(~ · pser,l~nd~~-~
;par~ a ·e~ecu~a'O cla ~ Çhttq 1 ~1 4lh; ij ,q·efe;r~~J{)ar; .iqpe\ ~er~~-~~. :d~satf.fJ~<h-.
:dos o~ pr~t~-~tos de 94e eH~ , ~~ ~ t.~~n . va)1à,1j>.l p~J'a ce·~fpiQd~ ; .á, s r rup~!cfqá.:.
cle t~~ qt~est~q, sey~1~ qu!-1 ;O.~tló;Qh.e&i>me ·ll!"to ~e~ta esea~<\g.l ~~a. . b~rrpç.àó, ~
·su brepç~o ~Josse ?on;~e,rt1 ~qíl. . í:t9·, B~ ~~'ÇHJ~t . C~Jl: ~n~f?{11a, ~l.l 11 fl,, , p;irai Í(jl(l\ldce ciâ
Cjil}er recove•r.~. ~H'*l,~Qo ~.SS)~B, ~,<\f'l:!f lej l~. :9.-0'IH\~~rfÇ ~~· ;1n~~ _;fi8_Í' J;~'.~C~~ gp
13e_u cQnhec1d9 dok1, l,~<ih~ ~eL(lr, ~O !tl?P..fll e ?gQ~ra; tl· ~hfl JH!l~J~l~~:P .o:> ~'l:l.P
PIJC~.nte Maw>e) Jo;c~g;9!~r~: ·. oe ,SlFZr':l r.M·qre1,t;q. · a~tua ! l,f\l·,~d~,!~!l i .fl,(j)~ed}lt~
IgreJa de ~· FedrQ d€ .Bn!lello.: ~ar<} cons,~af ;o )j~fetlcl~_'· s.~ p~·~ffl>ltl" ·<\ pr~
_s ente Cert1da_o em.,. cyt11f?I' LJN,Y·I\lilM .~.o .Ut?spa.cln:> r.Joletli!~9 .~a íJ)~a~.f~tlÇ,9.:(i)

r~ rp, _em q~~ elb. §~ · r~rv.uttt· .. Li.s-lw·~ , @ licl.:~~ M;;,n:-ç,q -d'!e r 1~~ o-=;=Q9Jl_C/jiil~
.Jos~d<} ;,C.os;tÇ~d.~E;l9HoM1 ~ i ov. ,. 1 r'' ~~e·.· ,L'-. r.-·> t~ J>. J'.~'"~ ut_•,;),
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Yid. o Av i?o de t8 de· Ju:fih:O de 'lli99,

t l• ,li' I

· ·Jso5

3ó5

L Que aáqtii em dia nt·e em t<1Jo~ os ·Th1et~ s' ,Dón{inios Ü llrama rin os,
a·s ·~nrig'uidad'es dos Oilici acs, que em d.j{fe rentes dias forem, _ou üve•rErrn :si'élo P romovi<\los a iguaes Postos, por De cr ~ to s , ou Reso lu ções. Minl1as ·, se b~j fí·o de Reg!ll~r in'(>hdfectivamente pelas dalas dos mesmos
Decre~'o s, ou R.esoluções . .
~ ,
.
J J.. Que tod(ls aquelles, <llle pór' ~ll·a l cjuer 'dos re feridos modos, forem,
ou tÍ''c'rem sido ele vados a ig uaes Postos nd m-esma Prumoç...1.o, ou no
- mesmo dia, fiCJuem enlre s i cbnsen•ando as mesmas antiguidad es respectiv as, que anl.e·c edenlemente de \·esseÍ'll ler, regu lahdo-se pelas datas dos
seus mais proximos precedentes -Despac bos, q11e nàó for em do mesmo dia,
e pelas suas r)rim eira s Praças; no caso de ha ve rem sempre sido D espachados, por Diplomas da mesma dat.a. .
lU. Que as 1antigwidad{•s ·dos Offie.iaes , cujns primitivas Pat e nl€s são
<j)a:ssadas pelos Vi'c e-Reís, Capitães Gehe ra es, ou Governado res indepe nd entes, e qu.e SÓtnenL'e pá ta• S1J3 pe--rp é tua va li dade,. oarecem de S~ t'
p0t Mim Gomfir~~~.wdas, s t~ Regu lein pelas ·d,atas das Pautari as; ol11 ' 'fitlll-=
-los p.rimordia~s, em virtbde dos quaes se lhe houvere tn lavrado as sut\s
respeetivas Pate,ntes runs 8e.creuu~i as dos Gov.ertios : gua rd.a:~do-se a respt=lÜo dos Officiélles P romovidos ' ~or lif i'Lulos de dat.a id.enlica, ·a 111esma re-g.r-a, q~.e fica estnhel~ic!a ro b .p .t l"agra fo ant<:Scede nt e para os Officiaes
· ~.e spàchad.os por l\1inha fmmediata Mercê eril simil>ha•htes cir.cumsta t>tL
oJas.
.
.
IV, ~'ii nalmehle: Que na cohrorrericia cle 1hi.Jns, -e outros, ;p·ara a R egulação das suas antiguidades respectivas, se nfiô atlenda a qual idad ê
dos Títulos primordiaes dos seus Despachos, mas si in á dat a del!es, fJU et
.estes ··. sejã0 •enHib.~d:os ~im~m.ecl~ata·m e rNe .déi Mi·nl'.l·a .'Re•g.ia A ulhü r!i·llh.Hle,
quer cila que Tenho sido, ou for para o. futuro Se r v~do Delegar nos Vi .
Ide. Re-is , ~Capi tâes -Ge'lil-er.a es, e J GGvefl!;jndores 1dos .> M e us D.omi ri·Í.os V ltramã-rin-os, - sem que- a ·esta, neNJJ .1s 1mais r~gr.as ·esíbaheleci das no presehcte A lvará, l)ossa· tlbsta r 11 precedencia da apresentaçlío das Paterut·eos por
Mim .assig!'ladas; n.ê.ril) mosmG; qual<;JUIEl t: 'e4C€sso dte pra·zo para esse ef'fe-ítl.o -design-ada nas . Mitthas Reaes Ordens; di-rigi-das sobre es te objecto
..p~ lo Met:t Conselho Ultrama·i'irw aos divetsosGov etrnos das Col o4!l i as~ p-o'is
.d ão !te Min·ha Inten~ão· , que ·os •Officiaes o·nimissos , neste Ar-tigo, fi-qluem suj e it"'s a ~Hftra a lguma p.enn, alé rh das quJC lhes são com mim,c!a.s
:nas refer1da-s Ordens, .a.s q'A'I:aesOr:deno lhe s se.:j1ã© ind e.flbc't'iv.elm·ente ir~l- <postas, como se neste mesmo A lvará fosse m expressa-mente cspccif11•
• .
•
·ca>das,
.
P.el0 , qiUe: l'A<U1do· áo M~u C0'1'fsell1o ljJlmr:n;adno; Vic.e:Reis, c
Capitães Generaes · de Mar e Terra dos Estados do Brazi l, e Jncli.a s
CapiV'íes Generaes,~ e mais Governado res dos Meus Domínios d' As ia,
Ameri.ca , e Afác':l; 'Chit.ncelle res das :tl.elayões de Goa, R io de Janeiro, e Ba hia de todos os Santos ; Gene.raes, ,e Commandnntes de M inb:-~s
Tropas; Ouvidores, A mais M inistros, e Pessoas a que.m o conhecim ento des te Meu Alvará pe rt encer, o cumpràu e guardem, e fação cum prir, e guardai· tão int eiramen t-e ·como nelle se conté m, ,sem emb<~r go
de <luaesgoer Leis, A lvads, Regimentos, Cartas Regias, Dec retos,
ou Provisões em contrario; as qllaes todas Hei por derogadas nesta parte sómente, cotnoe':l se de ca'da . hnma fizesse ~lfJU·i especial. e expl'<:'ssa
- menção., ficando a~iás em sem in-teiro vigo r. E Quero, e Mando , qne
v alha oomo Car t.•t f?a!ô:Sil~1a peja C llnncellaria posto gne por ella ni'io l1H~
de passar; e o 'Se u effeito haja de durar mais de hum, e mu itos ann os ,
n.:lo obstante a· O rde·FJ[tÇào du .L i. vr o segun do, Titulo quarer;ta, qu e o
Qrl
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oontrario dispõe: E depoj's de Registad·e nos. 'lugares aonde cumprir~ se
fará publico pela Impressão, e o Original se ·relnetterá para o Meu Real
Archivo da Torre do Tombo. Dado em Lisboa aos 18 de Fevereiro de · 1
il805.; = C~m a Assignatura do Pria·c ipe Hegente, e a do Ministro.

Regist. na Secretaria do Conselho Ultr.anwrino ·a foZ.
·60 do Liv. dos O.fficios, e lrnpr. na Impressão Regia.

~~1

s~

Tendo Detemiinado que do .·âiá ·rrirnei·to de A·bt·i·l
tl·iante'
·c ob.r e
a contribuição das Baneiras na .. Estrâ.da da Província de Alem-Tejo,
·cujo producto -s erá ·~pplicado para -as obras e concert@S n~cessa·rios na
mesma Esti·ada-: Hei . por ' bem gue se E~stabeleça a Barreira na Ponte
de Rilvas, reserv·ando ·po,r -hora a M inha Realüeterm·i na.ção o Esta-belecimento das mais, em quanto nos ou~ro.s Disttictos se ·não acha o reparo dellas concluído··; ·e se cobrará -na .confo-rmidade da Paula ' que será
com este assignada pelo Co9de de Villa VenJe do Meu Consel-mo d'Estado, e Ministro Assistenle ··ao Despacho de Meu ·G a-binete. O Conselho da Fazenda o tenho assim en.tendido e o faça executar. ·Salvat.erra de
Magos em 19 de' F-evfreiro de 1805.-Com ·a R·ubrica do Principe Ré.gente,
.
.
· 1
• •
•\
.,

Pauta· da Co;?Jtribuiçáo

das B~n·efras ·a que :se rçj'ere ·~ Decre:to supra.

Por ,h uma Sege, Calleça, ou Litei·ra a duas Bes-tas ' Por huma Carroage1~1 a ·q.uatx:o Beista§l, ou 1:nais . ·-. .
Por hum Carro a dOis .Bo1s, ou BelS'tas - - :- - -: Por Carro, Ga.Jie,ra e ~uadrilha a• JJua~ro Bois, cu 'Bestas,
nu·mera
- .. - - - - ., - - - - - - Por ·h uma Besla -de Viage:m, ou Transport.e Por hum Jumento de, Viagem, ou ff.ranspor-te - - · "\ P~r Bois, Vaccas, ou Bestas em .na;a.nada por cada ·cabe<ta
Rebanho de G~do miudo,. {)U .Porc-<:)S por cada cabeça \.....

-

...

240

. . ..
mais
-: - _
..
'-. -

6,0

...

.

•ou

..

480
120
( 20

lO
lO
,5

E no mai·s se obset~·ará o Regulamento de onze M'e MarÇo de ~il
·setecentos e nov:e'n ta ·e seis. ,S alvaferra de Magps em 19• de Fevereiro
-de l805.=Conde<le
Vill.a Verde.
'
.
(
'

~

~

!

B.egist. no Conselho da Fazenda :na Liv, 6. 0 dos
Decretos )a fo.f, I ver:s'~
:

I

,

ao,~RINCIPE

l uusld ssimo e 'Excellent1ssimo SenP,or.- Sendo presente
REGENTE, Nosso Senh'or a conta j:le Vossa Excellencia d(\tada l:le quatro
do ~orre~te- '·e ~onformando-~e o Nfes~10 Senho~ com o parecer que Vossa Exoellenc1a 1ntrepoz de nao haver wconveruente em rnanda1· poucos
Estrang-eiros ·, e espalhados · par~ as Conquistas que estiverem distantes

1805
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.

Je outras ,das Nações a que ell(ts pertencerem, ·princi'p almente aos que

:se houver de commular a pena ultiroa, que não devem ficar na Capital,
condemnadqs .a Galés pela nature?a de seus Crimes, ou por outros res pectivos: Be Servido que da ·data deste ~m diante, -com o parecer dos ,
Hegedores, se possão condel_nnar para Degre_d os_podJUm arbiLriG dos J ui.
zes o rnais~m regulado. E como nas occasiões da Monção da India se
coslumào commutar para l\tloçambique alguns úesles Prezos, O_rdena
S. A. EL que sendo Estrangeiros, e não deve-ndo bir por aquellas partes, os possão os Juiz!;!s Jebai'xo do mesmo parecer do Regedor commutar para o Beino de Ango la, e Benguela, ou phra outro qualquer lugar de Presídio,. ou~Cerlào,_ corno ber1_1lhe parécer, po~ ~uma discreta,
e prudente appl1caçao das cucums;tanclas que o caso ex1g1r. O que participo a Vossa Excellencia .. Salvaterra de· Magos em 6 de Ma~ço de
1Si>5.- Conde de Vi !la Verde.- Senh,ó r Marquez Regedor.

Re!Jist. no Liv,

23

da c,_asq da ,suppliéaçoo afol, 49.

*--*...cn*--*
Antonio Fert1nndó Pereira Pinto de Aratíjo de Azevedo, AbbaJe das

Igre:ias de. S. Jo?í'O, e São Miglfel d.e Lo-brigos.- Amigos. Eú o P R INClPE REG ENTE vo~ envio muito sa.udar. Tendo Tomado na Minha Real

Consideração o gr.ande prove·ito que resultaria aos Meus Vassallos da Pro.. ·vincia ilo Minho, de se repararem as Estradas principaes da mesma Provinci.1, e ahrirem Canaes de Regra em 'utilidade da sua cultura, para
· que angrnentando-se a proclucção dos Terreno~, facilitando-s-e o transrorte dos gene ros, ' po's são gozar os seus Habitantes da prosperidade, que
~ldtn il!e a situação, e circumslancias daquelle Territorio: _E Querendo
que estas Bemfe.itorias Públicas se fação com o menor gravame possível
dos mesmos Pqvos; mas ao mesmo tempo com o zelo neces~.flrio para o
seu IH.lianl;unento , _d~baixo de huma acerla'd{:l DiTecção p-ara serem verdadeiramente uteis os. trabalhos, que hajão de fazer-se: Fui Servido Encarregar-vos pelú vosso conhecido zelo, e prestimo não sómente da l ns,pecção das Obr~s de En.canarnentQ do Rio L im·a, como fiz saber á Ca""
Inara de Vianna por Car~a Regia
d.e zenove de Fevere-iro. desle ant10 ~
m:;s tar1_1bem das mais, fJUe ' for conveniente construir nas Terras convi:einhas, e nas mais Terras da referida Província, 'tanto para se fazerem
as Estradas, erp qiJe ainda não houver commissão particular a alguru
outro Inspeclor, como para se al inh arem,, e construirem Canaes de Re-ga, ou de transporte, e semearem Arvoredos proprios do Terreno nos
A reaes da Costa do mar, que ·progressivamente vão submergindo as
Tenras, e igualmente nos montes maninhos: ,para a Inspec(~ão das quat!s
vos aulhorizo, , parà mandardes fazer os l'•1appas, e Plantas, que precisos ft;retl) por hum Official Engenheiro, que s~ vos ha deNomear, e de
f)Ue da re is conta pela Secretaria de Estado competente; para effeclivarríente .as fazer ~les com;t'ruir, segu indo naquelles casos, em. que possa haver Júvida, e qae necessitem de conhecimento .Judicial, o qu·e se .acha
disposto no Alvará de vinte e sete d-e Novembro de mil oitocentos e
(j ,U atro; a cujos meios remeLtereis as Partes interessadas; e rara pod.e rt1e.; pedi1· ás Caruaras 1 Magistr~dos; Officiaes Militare~, e mais Pesspas,
•jue nt::cessario for; vos auxiliem, e c!lmpri'to os vossos Oilicios, e Re-
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quisiçõe~ em fuJo 1o·_ que for a bem desta' Comrniss~o ..P~ra as desg~.zas
Ill:!c·essanas dell<\ podereiS mandar .receber as Con tnbuH~oes voluntnnas,
' que os Póvos, Camaras~ Confrarias, e mais Corpora(;ões de 1Vlúo Morta se prestarem a fazer; ,e as quaes sendo dirigidas ·a este fim, lh e deverão ser abonadas nas contas, que derem nos J uizbs competentes: podendo pedir as Cama ras· vos 'nomeern Thesoureiros, (1üe as arrecnd e m,
e d espendão por ordem vossa, e todos c.s seis mezes lVIe fareis preseute
o Balanço da Rece ita, e Despeza, e o servi(to voluntario, C)Ue prestarem quaesquer pessoas nas mesmas bemfeitorias Públicas. E guando se
faç.a necessario maior contribuição, Me dareis conta com o vosso parecer ·pela Secretaria de Estado dos Negocios d,o Reino, para Eu com auuiencia da respectiva Camara a lVIandar es tabe l ecer~ e cobrar·, como for
servido. Con'fianuo na vossa intelligencia, zelo, e amor ao Meu Serviço ,
que nesta Commissão Me serv,ireis, como cumpre á importnncia dolla,
c conceito, que de vÓ:> üço, e (jUe a executareis muito a Meu con-tento. Escl'ita em Sal v aterra de Magos em 27 de Mar((O de 1 80ü. -::- PHINC l PE.- Para Antonio Fernando Pereira P ·i nto de Araujo de Azevedo .
I

lmpress·o na ImpTessao_ Regia.
,,
F

Eu O PRI:NCJPE REGENTE .Faco

Alvar~

saber âos que
·éste
vi,
I
,
.
t e m, que havendo-Me sido preser1te não serem sufficientes pata a boá
administração -e policia dos Hospitaes Militares as providencias. dadas pelo Regulamento de mil setecentos noventa e sete, não só porque se fez
urgente a mudança das Commi~sões, a quem Fui Servido encarregnr a
mesma, admin istração; mas porque o dito Regulamento era sórüente relativo aos .Hosj)ilae.s d~ Campanha ~ e. sendo outro sim .este Hamo do I'i~ e.u
Real Serv1ço- o mais d1gno elo Meu ,P 1o .e, Paterna l Cmdado, pot se .dirigir á conservação da vida daqtH:dla classe dos Meus fie is Vassallos que
se ,expõem a perdella pela defeza ~o ·Estado: Por todas estas considera'"
ções, Houve por bem Ordenar que se formasse hum novo Regulamenio,
pelo qual, . obvianJo-se aos· inconvenientes que a. experiencia tem úwstrado, se combinasse esta imporlantr adminístraÇ<'lo, tarHo .em tempo de ·
paz,. como de .guerra, de maneira _que dos Hospitaesq;>ermanentes se
pudessem .o rg-anizar co.m a lllaior presteza os Hospitaes tixos; e alllbulanle.s, pat·a o serviço d~ Campanh (l, quando as circums-tancias assim o
e xigissem: Por tanto Sou Servido Determinar que se ponha em obscr~ ancia () Reg-ulament~, ·que baixa fom es(e Alvará, e -que vai assi ítnaito por Antonio de Araujo de Azevedo, Meu Ministro e Secretari~ de
Estado dos Negocias Estrangeiros e. da Guerra,- o qual Hei por bem Co o~
formar e Approvar em todos os seu (l Artigos, derogando para este fim o
R eg ulamento publicado em sete de Agosto de mil setecentos noventa e
s e te . E para que se ponhão em exaC'ta observancia loJas ns suas D e te rminações. Sou Servido incumbir a ~ua execução ao Fysico Nlór, ito Cirurg ião Mór do Exercito, e a hum pontador Fiscal, cada hum pela parte que lhe ~oca, ~Ja fórma detennipada ·no dilo R?g~damento, debaixo
da s .ord e ns llllm ~ dJatas do Meu M 1 ~1stro eS e crelar~o de Est:1do dos Negocws E strange aos e da Guerra, pelo qual lVfe serao prese!ltes aquelle:s
negocies que tle!~end~rem de especi::d H.esolu~ão 2\1inha.
·
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. E este se cumprirá lão inteiramente como nelle se contém, sem
emhargo Je rtuaesquer Leis 1 Ordens, ?u Resoluc;ões em contr;üio, que
todas Hei por derogadas para este effeito somente, como se dellas se 6zesse expressa men<;ão . Pelo que Mando á Junta.Jos Tres Estados, Presidenle do Meu Real Eraeio, Junta da Fazen·da dos Arsenaes Reaes do
E?Cei:cito, Governadores da:s Armas, e de Praças, Officias Generaes,
Thesou reiros Geraes das Tropas, e mais Pessoas íl quem o conhecilllen~
to deJJe pertencer o cumprãu e guardem, e fação cumprir e guardar peJa parte que lhes toca; e este valerá como Carta passada pela ChanceiJaria1 posto que por ella não ha de passar, e ainda que o seu eff'~ ito haja de durar hum , ou muitos annos, sem embargo das Ordenaf(Qes em
conlmrio . Dado em S:.d vaterra de Magos em ·27 de Março de 1805.Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do Ministro.
1

R egisl. na SecTet. de .Est. dos Negoc. Estrang. e da
Guen·a a fol. 58 do 'Liv. 1. 0 de Re_rp:sto das Ccwtas 1 Leis, e 'Alvarás, e únpresso na lmpTessáo
Regia.

s E. C Ç X O P R i M E I

R A;

T I TU L O P R I M E I R 0 :
Do cstabeiedrnento
, classificação,' e destino dos Hospúa~s
Müitares.
.
' .
ÁR.T. L Os Hospitaes destinados para o tratamento da Tropa serãd
permanentes, ou interinos.
_
,
IL Serão conside.rados como Hospitaes perniailei:ites os que existem 7
ou • se houverem de Estabelecer 'nns Praças, e S i tios onde costuma haver,
guarnição. Nestes Hospitaes se receberão em tempo de Guerra, além
dos Doentes da guarnição, aquelles que vierem do Exetcilo.
Il I. Em tempo de Campanha format:se-ha hum certo nu mero de I-los.:.
pitaes illlerinos, segundo a força, e posiçã<:J do E:Xetcito. Este nurüero
será determinado pelos Facultativos em Chefe do Exercito 1 seguindo as
jnstrucções qpe para esse fim lhe forem dirigidas pelo Ministro e Secretario dos Negocias Estrano-eiros
e da· Guerra 1 .
o
I V. Ser<1o julgados Hospitaes interinos aquelles~ que forem estábelecidos tanto tJOS Quarteis Geo.eraes das Divisões Militares1 corno nasCidades 1 e Lugares pro~imos ao Exercito. Estés dividep1 -se em fixos, e
ambu lantes. Os fixos serão situados em primeira , e segunda, até terceira
linha, conforme a posição, e força do Exercito. Os ambulantes.; sende
un.icarpen ta destinados · pa1·à os primeiros soccorros~ seguirão as Divi~ões
1\1 ditares-; a que esti veí·em annexos.
.
V. Os Hospitnes fixos serão situados em lugares seguros~ e sauda-'
v eis 1 e receberão os Doentes, que vierem dos Hospitaes ambu lantes,
ou directarrte'nle do Exercito.
VI. Nus sitias~ onde' houver aguas lúineraes, proxinios ao Exercito,
ou ás Praçlls, se estabelecerão Hospícios, ri:'lo os havendo, para o tràtamento dos Doentes Militai·es, que precisarem de ~~aes aguas.
V I L Quando a urgencia o exidr, ou acontecer, que· em algum lu~: r~r não haja Hospital Militar, os Doentes serão recebidos e tratados nos
Hosp~tue~· Ctl'is,

""

.I
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T I T U L O S E G U 'N D O.
Da escolha do local, e dz'visáo interior dos Horyitaes.
An.T. I. O Fysico, e o Ci~urgião Mór indi~;uão ao Ministro da Guerra os si tios muis saudaveis, e mais commodos para o estabelecimento

tios· Hospitaes permanentes.
11. · Os lugares onde se · hão de estabelecer os H9spitaes interinos fixos, serão iudicados pot· escrito ao General em Chefe, pelos primeiros
Facultativos do Exercito, o qual approvanuo a representação, mandará
fazer as obras necessa1·ias debaixo da Iospec~ão dos primeiros J:i'"\~culla
tivos do Exercito.
III. Em todo o Hospital permanente haverá humn, ou mais Enfermarias para os Convalescentes, e huma de reserva para. mudar os Dog.ntes, quando se julgue necessario purificar o ar de alguma das occupadas. Além destas haverá duas ·Enfermarias de mediana gTandezá parq o
tratamento das doenças contagiosas, as quaes serão separadas das outras, quanto for possi vel.
IV. As Latrinas serão sempre iso]a~las, ou co nstruídas por fóra das
pareues do Euiticio, e · fe:itas de mqdo que sejào bem arejaJas, de facil escoamento: terão duas portas com polé, e entre ellas hum vestibulo.
·
V. Quando houver necessidade- de se fazer alguma obp nos Hospita~s permanentes o Engenheiro incumbido della remetüirá. o s·eu Plano
ao Ministro da Guerra, que detidirá ~ que se deve fazer:
,
VI. Quando for precisÇl alguma ob.ra nos Hospitaes interin6s, o Engenheiro apresentará o Plano au General em Chefe, o qual t?U.vindo os
Primeiros Facultat!~·os do Exercito determinará o que se ,deve ex,ecutar,
~ des.ta dete~minaç~o dará parte ao Ministro da Guerra.·
V1f. Nel'lhUIJl Hqspital perma 9e nte poderá ser supprimi(lo sem or:
<lem do Ministro da Guerra: a soppressào dos Hospilaes interinos será.
or<.tenadí\ pelo Generrd em Chefe, nuando o julgar conveniente ás Operações Militar~&, ou quapdo, para isso· lhe representarem os Prillleiros
FacuHati vos do _Exercito.
. ·
'
·
1

T IT

U L O T E R C E I R O.

Dos m0veis, 1·oupas, e utensilios ~ecessarios aos Doentes.
\

'

AR1'. I. Em teJos os Hosp.itaes permanentes haverá hum certo numero de Leitos proporcionado á capacidade das Enfermarias.
H. Nos. HospÍléle& a.mbularites mHIC<\ se. farão a·s camas sobre o pavimento; e usat·~se:..ha sempre Je al~·unl interruedio para evitar a humidade. ·
111. Nos Hospitaes. pevrnanen~es, e in.ler.i~os. fixos, cada Lertu terá
hum Enxergão, hum Travesseiro, hum Cuber~or no Verão, e doi!:> no
lrnverno. ·
.
· IV. Haverá hum certo numero de Colchões para os Doentes, e Feridos graves, os qtH\lllS. todavia se n ão darão. a estes Doente~, senã·o por
onl~m dos PrimeiiOs Fac11ltativos dio Hospi.tal.
V. Nos. Huspitaes interinos fixos haver~ para cada Leito dois pnt•es
de Len~óes , e para. cada Doente tres Ca111izas
.,..
r~ tres .Barre.te:s , e h.t~m

.

\
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nos permanentes lf.qverá · ttes' pares Je Lençoes r>m:à cada CH- .

ma, quatro Camizns•. '(qu~tró Bàrl'~tes, e , hum Ro.upã0 pará cada Ooen -.

te. Alo·umas
destas GarrJr:tJa.s serãn ttbeHas por diante, e pelns .mangas.
0
· VI. Haverá nas Enfermú·ias de Médici na 'h uma Tina para cada cincoe~t,a D'Oéntes; nas. de ~arna, e mal Venereo; d'uàs para cada vinte
tl CinCO.

VJÍ: Cada Doente nos Hospitaes permanentés 't erá hum · Prato, hu-

ma 'fijéla, hum Pucaro rnaio1· pata a bebida ordinaria, e hum menot·
para o remedio~ hL1m Escart·ador; e um Ourinol.
•

I

·. VIII.

Além dos Utensi!.ius'refer.idbs 'haverá nos Hospitaes perma·nentes Apisteiros, Comadres, é S~ringas de estafilho; Ourinoes de vidro:
, o uso destes será determinado pelos Medicas, e · primeiros· Cil'Urg iões do
HospitaL
'
'·
·

TI 'F U U () · Q 'U A R TO.
Dos 1-Iospitáes ambulantes)' .suas Di.V1~sóes, -e Súbdivísôd .
'

v I

, AR.T . I. O Corpo priilcipal, ou . Depositos ~ da ambulanciaserá sempre
estabelecido no Grande Quartel General do Exercito.
H. Cada htúmi-das Divi'sões lVli litares ldoExerciio serásempreacom panhada de hum, oU dois HospitaE!s amb.Úiantes, segundo a fc)rça, e pdsição daguellas z -.Os 1pequenb$) Destacamel1tos. terãGl alguma Subdivisão
da ambulancia.
·
.
III. O principal Corpo da amhulancia, donde se devem tirar as Di - ·
vis.õ·es, e .Subd;ivisqes nmbulantes., se·r á'' orçndo pela força total do Exe rcito, organisado pelo Fysico Mór, Cirurgião Mór; e pelo Contador F'is ~
.oàl, -cada hum pela pa:rt~ que -lhe toca; s~guiodo quanlo for possível, o
que fica determin!ldo pelo 1presente 'Hegulamento para o e's tabelecimento dos Hospitaes in,terinos fixos, taf;!'.to pelo que pertence ao número dos
Faculta~ivos, .A:gentes . da adminístração, !Enfermeiros, Moços, como
pelo qne: diz· respeito iibS Utepsi~ios; Roupa, ·e tc. ,
, IV. Este Deposito geral fic~rá debaixo das or:deos im medi-atas do
Fysico· Mór, do Ci·rurgiãó Mór, e do Contad0r :Fiscal, bu · de quem ·suas
vezes fizer, ·cada' hi!Ím · pe1á _parte' que lhe pertence. Estes formarão de
acordo entre 's;i<tamt«s 'Di ·visões ,ambqlantes, quantas forem as Divi st")es ·
. M1~litares, e o i mesmo farão â · respeito ·d·os Desti:wamentos, c{ue aev e m
ter hum.a Su•bdi,visão ambulante, corno fica. dito·.
V. · O movimento das ambttlaneias será ordenado pelos Officiaes et e:.
neraes;··elfll' enj4D Q~Iarlel 'Se ,acharem ~
; VI. .. .As Divisões . tle' amlJulancia, , quê forem des'tinadas púa seguirem differenteSf · Cohrmna-s destacadas .do Corpo principal do Exercito~
serão organizadas de modo, que possão estabelecer logo .hmna, ou mais
Subd-ivisõe·s amhul'antes,- .e dai-'•todCJs os soccorros necessarios,- em qualquer parte que ·se ac'heni; pàra• o que, nfio havendo Edrficio proprio para
receber os Doen·Ces, e Fer1dos,- o Medic9, ·e o Primeiro Cirurgião da
ambulancia o· parti·ciparão ao Comm·aridante · dà Oolum,n a, pari! ·que este faça abarqi.Car os Doentes· a-té <'JIUé se faça· mudança p-ara ó Hospit al
fiixo mais' proximo.
I
/
VII. Em tod'os os Hospibes ambulantes haverá· hum m~uvero deter:.
. minado de Padiólas, Cal'l'os de mólas cobe'rtos, e com alguma palha d e ntro, pára o tra11-sportê dos Doen·tes, e Feridos. He rjg01;osamente probibido senir-se destes qarros ,para .outr0 fim.,
I

I

V 1I I. ·· TocJns as ,Di v'isões, e S u bd ivisõe.s 1'\JWbúlanics, send.o v-ertladetJ=as secçc'Jes ·do Jlr ÍrmoiJ'Hl'l Corro da. antbiitld:haÚifl,, dCilndrt , f~1:~1o ~Le s t a~çâ d~1s,.
deverão entrar com , bJ?l'o o •'') ue Ihe ,p er len.e e p·wr.a ó De.f20S;Ít 0 Geral,, lo'-'
go que fo.reb11 desn Gc <a-~arrias :nos lu ganr's 01~:de se.·ad'larBm. '
J X. Em cad'a Exerciroc)!havé rá huma Bi,visão de ambulancia, ch-a.méll·
·da da Divisão J7-olante , compos ta de hum Pr im e iro, de hum segundu ,C il'urgiã.o, ·de quátro AjtHl'a·mtes, e quatro se1~ven~es. Haveri n e ll é~ . hum
·Carnn de rncil as , -em que ,irãü seis Cober~ores, huma: Caixa de Instrl:lmenlos CiruTgicos, ligaduras.., fios·,· etc. Esta [)jv•isi~lj)' he· unicarne:nle
·àestinadra para. dar OS SOCC'Clri'OS .de ungenoÍa m\urante a acsão; .e · por isso
~cada hum Elos ,Em.pregadGs terá hum,a ca v a•l,gadtrFa~ ·
.
I
. l

.!'· .

.

' ' '

TI .' tULO QUINTO. .
Da recepçrw

I

I~

,ií

Doente-s, ·e Fé'l'Í.dos.

!Íos

· ÁRT. J : ' Nos Hos•p it;es·Mi lita-res o•à'o sel'it rec·€bido Qo,ente alg.un:1 sem
haixa, que contenha o seu nome, sobrenome, g- radu·ac;ão, o emprego,' o
lugar do seu · na :?c imetl'~.o, '·Cc::\rreiç'ão!oíl!l .Chn:seHlOi; 1 o: nttDme ·iJo S'e'U' Megih.Jta •. ·
,
·tnen to, e (_ompan
•1
, •· :r ,
,.1 1
JI. A baix'a se:rti ass-i'g màda pel:CD' rConHlHllildante ·d a · Com 'r~anhiá,, ' ou
do Des·taeatl'h€ nto, e_ pelo· Cina\rgião M~ó,r.., o qt~a:r ind_.erará summariadl\~;n
te à. doença, se·üs •pHinci 1\)Íds, •e as. rem.e di o:s· j1á , app.hcados'. Esta ba:i·x:a
·será escrita ~m Bi lhetes impresso~, sem etnenélas, e cotn ~s· datas •e!!1cri.,.
ias po'l' ext ~.e nso..
J
)
,.
{
1• • •
li L As b:tixas dos, P<ais:an (l)'s emJ».regadas. no serviçm do' :E:<!e:rcit·os:eltão
assig-Na'd as peJos 're&peC'tiv.os. Chefqs: ; !. : ·
! •: o
,
• IV. ' No caso que algum Mi_J ilar·cl.e&taica.®Cfliadoeqa eltmq c·aminho~ e. não
possa aJcan;çarr. ~ ba:irx<n , .na fó1 JIB'5l 7dette:n:ni·rroda, 1e'lÜg·itu&:.d'0· Í\lbín istJra cl,o
Juga.r, em que se ·a-ch-a, ":e:liFH!llll'ai ~·r !tta, ·de quem: :ms·. sm~s ~~Eizea .~er,. ~um
cerllficmlo, que lh e ser,v_nra ,de baJ.Xa ;. e <!r M~.dJCo·, ·enE Grrm;g~ãà cl;a 7Ferra examinando o Ooe.nt.
.' (\).lVhnti&br:o darrâ i \ ljliledia. e ,J at1testé,ut;iI a;· àélenlf
•
ta mente parte ao Reg•Jn~erllla.
·
i·,
:. L. ·
' 1" <- J
.
' y. Não ~end·o eompali\lel C.üliri,' a.. . p ~tUI?-l Pt(dã'()· Dt2Ciil1S~ar:ila dUo setrvi~o: á
formali'uadé das baí·xas em hl'.l'm. ·~ia~ ela o.eÇã.d, . CDs. ~~ell!i~s,. ser~o i'eee·bidos sem e llas : mas os A lmo:xanfes, ro!1 ,os·.SJ:!Us. F1e1s' Craoa:llwrao €JUat:l'to
_lhes for possiv.el P'<.tlla: c•ons~gbir~lf ~S(, J1loções rnece.ssm~as_ a resp:ehto 'ol.(i)is
que forem en trando, e f-dra@ f&e.q uelil.tes. ohabmaJiine:Dtt®s . pmta: os confet'•IJ:,
-e reconhecer·.
.
J
.::.{1
1 Í111T,
í
, r .n i o,,,
. '
VI. Os · Pr i s io~ eiros de guerra s'e •r'ãod.t~a:tados. com o 01est1íl0 ctúda.d~,
e humanidade, que . ÓS~ Olltl'dS Dolentes; é· Fer~düs, e r en;h qnàlltO .á. .sua
l'ecepção
observar-ão q:uanto, f~,l r . p>.crssivel as .for.maJ'icla·des pce:sc~iptas
nest-e Titulo.
.. '., .
, • ''1
VII. Nos primeiros tres, Q.ll qual!;@ diasJ i,~ll!Jlt!.diai'GJs. "de.po•ts. da. ac_ç ão
' os COironei:s dos Regirmentos ·m~tnd 1arãp aoHHdspi t'al. Ü!iliciaes' eu-mp~tentes
para reco.nh ecere m os Doentes ~esp\Õclirvos, , e pass,Slrem-lhes as swas Bílix~s,.
VUI. ,' A s Baixas' dosJiri,sioneiros •. dc;; ~guerra serã.o assd_:g nadas · pelo- ·
Com mandante da Pra,~a; o.u pelo ·Ce>mmand'ante da Co_l·omtw;
'
IX. Nos Hospi taes ambu lantes nàtJ sení. recebido Daente algutm,, ou
·F etido, 'que possa h,a;nsportal'-se sem perigo para o l:lilllspi tal fixo, ou
permanente . .
X . O p1ri meit·o HC'lspità l fixo i r1terino.. s.e.ra col lõçado distante do Exereito pouco mais, ou menus hutn dia de jornada.
\
l

'

se

1
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· ~Cfi:· qunriue ' c'h egar 'hu-"ai Doe-rlte -at? lfi.espital·-,· o Porteiro· por hum

toqu~_. de sÍ!l<? chamar~ o Cirurgi~o de guarda, o qual examinando o Doen-

te pod • na Baixii a palavrâ 'Febriçiwnte~ ·Fe'Pill.o, Fenerio; · Siitnõs'o, Es- ·
ta Baixa · as·s im -rub_ riaada , será ~>apf"esentadà ' ao Ff\cultativo r-espectivo fía~
prime·ira viS'-ita, p"ara I!Jtlle 'e lle ~ assig: ne~ 's'ern' o que ·nã(i)' terá VíigD~r .. ·
. ··
·XI f_. Depni-s 'de •1vigt?,, •e< exan)i_nado•f(1) DtJen·te será .conduzido á Enfe'ra:iar~li~· ~ ·oa·ma' 1 ·ind itrndao 'l~·~t& €Jirurg·i..ão d.eJ gun.rda, •éi' 'qhe:m ó 1E.nfer-.
me!ro Mó,r dará Aiariamenle huma •'relação -das Cimas vágàs em cada
Enft::rmar~a ; ·: · . • •- v
'
•
. ,
X 11 I. O Alm~xa6fe 1 man~ad· g·aardar as ·A rmàs, Vestido., clinhei·ro,
e •'e.f ieitos pr~tencenrtes a ' cad~ Doenté pgra lhe serern. entregues · no .dia
ch Alta., ou, em caso de -übito, ao Offida) , 1 o•u o1H.r<;1 qualq-uernpessqa
1t>gitilllarnente e'!_carreg·ada de os _ rec~ber, e dar aos Herdeir~s· · o ,~ue
nãõ ' nerlencer •'á Fa~enda • Real•. - . .. '
.
·
·
,
·.· ~
.XI V. · o 1A lmb·XMire, 'OU qualtí}l~·eif' ou{;t() i (i)ffia·ia.hi:le ~ Faz·enda.,/ nfío. po.,.
derã d-ar :Bilheté ··tJe Alta,· 'a "Doe!He algum, sem «!)'ue est<l 'esteja de-ter·
m1rnrtdu ha· vi's itá-'. pelo Pmfessqr ·· t~spectivo;- o ' q.ualr a . dalar·á poç ·extenlm ", e -assignar:1 Ecoe nenhum c·aso · 0s ·-FacuJtativos ::rssign!aràa as AZtas
sem estarem cheias.
· •; ,.: ,r ··~ ~ 'b ''·> ;
- ·..:.
,_, .~ , •
· •'
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•
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, " Do transporte dos ·Doentes, r; Feridos de· hum ;'Hospitcil para. oÜi-t:ó, -~
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J. . Como os· Doentés, e Fle•r-id-os· sfto ádrt:íittidos >nos 'HospH~es

4

. ambulantes sómente para recebérem >os primeiros soc'€orros ; •pm:.· isso, (e!para que estes ·HósPJHaes fiq-ue in 'prdin )'ft@s h; redebet· · nov·os • Ooen1te);l
. os que estiverem e a~ esta•do cle sét~m transporl'ad:os, o serão para: ·o Hos-',_
1
jiital. .fix<'> inttwino -mais · prox-imo. ' l •
,•, !.· '
.
.•
.
:· . ,
II. Para obviar que se ;endião demasiad'ilfn'f!COte' os.-1-IGspitães fi;i:os 'd&primeira, e segenda linha, os D<;>éht~s· .e j·F_et:id:os susceptiveis de •L ansporle -irão passando de huns pava ·outr~ <até ·c'hegláJ:1em a0s Hospüaes ,da:
1eree'ira linha.
.
·• -oa-··h-,·-,. ·~~:..
,
"'
,~ .
.· III. Os Medicas, e -Frimeii'Os. Cirul!giões_ 'enca~regados• do s.erv~i·ç.o dos
Hospitaes mais visinhos do Exercito 'disignarão diariamente por huma
lista nominal os Doentes; e Fe.ridos, que déverão' ser transpo'rtados no
di~. s~guinte, d~cll\rando o_
s que necessitão de Carro, e os qu~ pódem
Ü a· pé. Ne-slas Hstas farãó as 'observações ne:c es'sarias à' r.espejto 'da: rifQ·
.lestia, e dos remedios que tem · a.pplic'a qo a fim de esclarecer os Facultativos dos outros Hospitaes.
·
. IV. • Todas ' flS .·disposições rel~tivEis · :á::. parliida dos Doentes se, far.ão
na vespera, de maneira, que aó entro .dia ' OS Do~ntei!> ,_parU:io á_.;l1ór~ de.-..,.
t.erminadâ. O Ah'uoxarife. da.rá as ordens ·necessm:iasq:ia·ra se eff~.ct~aff o
. tl·a·nsporte ~ e,_ segprar aos Doentes a subsist.encia,, e os socoorros precJ~
sos no caminho.
' , .
,_. '
t t
. "•'o li
2 Y• • • • , ,r,
V, A partida será sempret: acompanhada .por hum.., ou m.ais Girur;-i
giões, e Enfermeiros para .e servi•ço qas , Ooente.s, e .•pa·r.a , remediar _qúalttuer acci.dente. que ·possa ·se>brevi1r. • •·•· 1 ~~>
1 • ·, •
·1
• •
. ,,
· V L . O Almoxarife mandará apromptai' huma CaNalgadura ,párJl ~fl~l&
h~11n ' ._dos Empre~ados, l9lle ' ::~_compahharem·~a .pa•rt·i da, _ a~s •9uaes dçl'(~ ' o
rlur he1ro que o Cont·ador uarbJL'ré\'r para d seu sus~ento d1ano .dur"nte,.&
i ~ L L •:. ••· • .,·;, ! ,
· · f·L
Jornada. •
'
·
' {~ · ' ·
\~<VIL A lpartf.da i dos . Doente·s . setá aoeompanhacla J p9t. ,_h~~il'": Esqolla
· Rr
-
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cominandada. !.pQJ, b,umVlOffiçi.;il_{i,~·fedorc7t _-qÜ~;í\res:p.@!l,qler~ íJP.~Iil boa1 ,õr:.
•

detn.

!;i

.r"n

•

(,j'";'l"

•

''I·~

•

,J

j~

•

: ;.J,-.. <J '~t-:-~,......,,1:

.'1

•·

•

:-. 1J ' d . J l j

- VI)L -- Qtr:a·ndo Qs Do(:mLes ·e feri 1dós :pu.der.em qbeg.ar :~..P i ln,un SQ, ~ i a;
. M . HospiJ.al .q dest inadoJ, os ,-alirnentps, f: ,m~~~;:;S c;Q~~r_g~. Jbes :S0rã.O; adrni"'"•
· nistr-adus· ,pelo .Aituq;Xa:rife do f-Jqspilàf .dontht·S~·~l1Fie.!J·I · 0S ÜOfnl~s ·:, t:fJ,as
quitn~to · fórem necessarios doi~ dias ·de jomada., ,est,.à\»eJe,cer"se~ba no A!eio
do caminho . lpHJJ DeposHo, CO!U ,Ju.Jo, O.fJ•I,Jet;lfort pr~cis,a aos . J}qenJes,
pélo All_mo·x·a,J;if.~ do Hqspital .par-a _ande forém , r~meq.ií.jos., r , .• • J.' '~~'
JX. A partida_ sahirá de dia; e o .Med1co, ou o Primeiro Ciru~giã<J
determinar.á - ~hora, s.eg-undo o •Lpgar, óu ·Esta.çf{o.
, 1' ~
.
,
.
x~ N ào seTàO transpor.~ac.Jos 'dQS f.{ú~p.i t<le.s fi~o~ , d~l prim.!:!Íf;~ Linha,
aquelles Doéntes; .q ue facilmente,, ou ~IQ mui po!Jcos ·dias .,se!po,de1it
j

j

restabelecer; ,
J•.•
.
, •• 1 1
· XI. . Não serão transportados igualmente .. a.quelles ,Do~nf.es. , .~ . q1uem,
o · ;~baJo do transp?r'Lét, a; ;impr,e~são ·cJo ar.., e_tc. pot>~ã·o preju·dicar. _ r .
I

I'

...XJI. ;, Haver.á..,par.a.Q_Lrflnsporte dos Do_entes, e .FeridosJ, Ca.rro,s ·apro-

priatlus; e ; construiJI.ll~ ! ~e ·t(\hmodo 1;q,ye •l possào , f?er:·condl,l,ZÍdos r pO,r l ~Jnlll
·' só a.ni mal t Esles ; Ga~rQs não )poqe-rão ter. outra destino ser.rJ ord~m ~xprt;!s
sa d.o Contador Fiscal, ou do seu Delegado.
.
,_ ~
4

· XIII. Deve preferir-se, cemo mais commodo, o. transporte dos Doente·s em Barcos.
' ·
XIV. O Almoxarire daqtielle Hospital, donde partirem os Doentes,
pr·e~ea i r á os.~ t\ l~o·~arTft;B 1 dlJ.s·~ouLros lfospi~aes, .para que, rJa~a f~!le . ~.os
Doentes q·uando alh chegarem.
··
·
XY., ' O .Aimoxárife l\te. n..J:õ ~ Elllúvjsta as -Rela.ç_ões ·dos Pr.imeir()s fac\ll. . tati.vos, m-~ndará fazer .,!,lpas. R.elaçõ.es_. do , lotai dos O,een,t~s., e .Fe.ridp~,
hüma .sená remertidáea<:n AJm@~.;Hi'fe. ~o;;Ho~pitaJ, para onde ~orer11 tr_aQs,.1
portados o_s Doe-ntes ;,(aJ_outr\a _fiiçará 1em seu pod·e r para r s~r~J .r ; d~ IHplo
justificath·o da su a conta.hifidHde; huma, e ;çulta será assignada.Pf:!~O1
Pr.imll'iro ·M.eilico, e tP..rime·ÍiH>LCirurgifío do , Hospital. ,
, , 1 ',~ · ·
~J(.VlL '_ Logo' gue c_heg1u,e _à 1qu.alqu.~r HospilaJ ·11l1ma partida de .Doe,ntes, e A lmoxarife C'(lr)V0QC~Há,_os Prjmeiros Façultativos, que el(a,~iniln
do os Doentes, e conferindo· se - cpm a Relacti'ia, e achando-o~ ;e~i;\cta . a:
assigna·rão,- e servirá : cl.e; Baixa ·'âo~ 1Do·e·n les .nella ·Ínc·luidos.
' , ~
:õll.
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·Dos· Ifosp.i~~es destinados .ao traZamentrJ deú molestias
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'J A RT. I. · ·Hã.verá n·ro:mxercito Hàspi.taes desti·nados parttcularmente.
ao. IDoentesder.IJ,Iol~s·tiaS"Veneréaes, r.eJ Sarna . .:, . . . - '~ ~ 't"
•
f' J•f. , -SenJn· püiré·m ímp.Mtictavel i3sl·a separac.;ãó em l'·qZâ:Q de oircu·msfa::ci'as ·CÍcco·ri·entes,•e ·havendd Edli'11c-io ass:íz espaçoso .que pas.sa ~e~eber:
h uns, e outros, o local .se disporcí, e repartirá de maneir·a que não p<;~.~
séf r hit~·er.: cdmmurrica.ç ào .e_ntre ds ![~o·en.lles - Je , di,flei-entes fEnfermiJadt1s.
-1 ] 11. iOs Prim'?Írqs .Faculta:ti'tos., e. o ConladCJ,r ·Fiscal nomearão, cada.
hum pelo que lhe respeita, as pessoas• que devem , ser encarregJldas ~0.
lf>a·f·:íHie'rl'tp '<leste·s •Dõ·e n tt~St lf!{ 'l. 1 ·1·1 . '· 1, •, · '
,
, ,.. •!
·
_ .
"' ·
' )V ; 1 ·0s Dir.urgiões ·d&sRegi:me·Jtos mandarão ,immedia.,tamei!J{é par~
éStes ·Hospitaes ' trodo!'!· os MiliLares,__ em qu·e · observarem sinnes ear•af! ;
teristicos de mal Venereo, ou Sarn a inveterada, ou de máo caraç,t~r: , •Í
r· N-~: ·-·' Tud~· quan~o :·pr'€s:cr.ev.e ' e· presenle)Regúlaru_
é ntoLa. r.espeita q;) \ho·
1

~~i
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ra, •fonn ~lid'Mfe

-tla 'Vls:t:-~, di~t1:ibü•ü:ão · dos ~:eq1ediqs, e alimentos sed '
tiejfl)erJte executado nestes Hospi!ües.
1,
VI. Os Primeiros I~ a c ultativos ~l es tes Hospitaes ficão nutlwrizadds a
r~cusar a entrada nell es ;lquelles lVIilitares atacados de buma simpl es
Gohc,JTea, ou Sarna, ofi . q'\Hi.éstliive;n ~e r t ü ltá elos · pelos Cirurgiões dos
Regimentos nos se us respectivos Quarteis. ·
V I I. Os Heni~dif~oS PAli'<l ·~§l~ f,r;J'ta rn~n lJl §erão forneci' dos pelo Boticario do Hospital Militar (i)ais proximo, dando o Cíi'Urgião do Reg-im'e uto hum J•eci.bo circU!llSL:,n dadoz: .:da, qttanticJade, e qnaJi.dade dos R er•ledi<.,~ ·; .este, n~ciao~ ~ a,s.t>irg nadl!) •t.ambeni ,1pel.<) Cot~nnand,anLe do·Cor,po, espe-,
citicat·Ç,Í o l'lum.eró í~o,s . DJJehtes existente'sr ,
,,
-
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Dos

ÍI'Ospitaes rCivís;
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f
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I
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iratadês alguns Miiita:1~ei .
(

~

'

Q ·uanào acorítecert q'u e alg t:lril Militar seja obrigado a curarH<DS:p.it&l üvíl, .a Baixa deverá ser assignada pelo Mini:;tro
do Lugmr, ou por quem .stÚls vezes fizer, e será escrita no reverso da
Certid<'ío 1 pa·ssada pelo Medic@,.'ao Gir·uFgi·ã o d<o Lugar.
- I L O Medico, C~rui· gião, e todos ·os mais Én\ pr.egados nestes Hospitaes itlcumbidos do. curati\l(j) (,]e algt ris M·ilitarés ter iio huma ajuda âe
custo, que lhes senL arbitrada pelo Contador, o qual ouvirá prihJelramente o Pisico, e Cirurg·iãq 1.\tlór do ~xercito.~
· :l.ll. _Par: qoe tenhão direito áquella _ajodà tle ~sto? he ?.e~essan1d. '
:qu€ .remetl:w hl!lim ,Map:pa €:llncto 'das. M ilHares Doentes ao · •I JSlC 9 Mor,
e 011 lfO ao Oon ta.dor; este. será crénH~ttido pelo Almo:S:arife, ou A dm inistrador do Hospital; aquelle será enviado pelo Medico . .
- riV-i Toda a despeza feita pelos .Aimoxarlfe.s destes Hospitaes lhes se
rã: paga ··em virtude das otdens 1expedidas pelo Contador, o qual, por i ~
so mesmo,_ fica aulhori~ado a po~ e r ,tomar todas .~ as tnedida,s qüe I)J ê parecerem j u·slas. , .
. .1 '
·
·
ÁRT.
L
se ~m hum

SE C

I

ÇÃ

O

T I Tu L o

S

E G U N :b A.

p R I ME I R O.
j

JJos Capellêtes ·dos Hospitdes Militares.
ART.
I. Os -Capellães confessarão. e sacra.'r néntarão Lodos .bs Dçent es
de molestias agudas, lo go que forem distribuídos nas compete_ntes En t'twmarias, estando em estado disso; administrárão .o s Sacramento~ a lodos os outros Doentes, que ou voluntarirnente o req.ueirào, ou a quem
os Professores O' det.enüinarenr ~· assitirão aos' moribundos até o seu ult imo ·momento com exemplar ze lo, paciencia, e cari(tade.
.,.
I I. São igual men(e obriga<do.s a eonf€ss~li· q u;alq uer Emp regado do H os ~
pita!, a quern inéessanteme1~te . recommendarão todo o cuidado, e huma nida-de para com ·os Doetlles~ - ·
·
· IIL Nos Oomi.ogos e, Djas Santos dirão as suas Missas em horas Ines,
q11e os Emprega dos do Hospita l ;1s possão oú\'ir, sem faltarerem ás su<1s
essenciaes obriga·ções.
~
.
1
.IV. Os Ü.Lj)eflií~s . terão . ~ação inteirn, e á.lmoç.o: estando doPnf es sP.tà'OI ·curados á cu s ta do Hospital; mns nos dias d e Jo e n<; a n ào vencL'r."l
ordenado .
-

Rr
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I
I
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· V . . O ·CapeJhlo qt1e ~ pel:a pfjn1ejra Vez fa1Lar :.ls suas obrrg;á (;ões per-"
derá o ordenado de hum mez; pela segunda será despec1ido .do ServiÇo.

''

/I

T I T lJ L O S E G U N D O.
Do Fysieo, e Cú·urgú1o MóT dos ExerCÍt'@s . .
•

..

I

f

•

I

•

~ ..

·~

'

N

~

i

AitT. I. Nenhum Medi·co pod-erá·: a~pirar ao Lugm· de Fysirco M6t:
tlbs Exer·ci{os, sem (jlle mostr'e {eT feito alt.en«:fivei's se:ryÍ·Ç·OS M~dico-Mi

Jitares, e em que. tenha mostrado., · e ' da:do 'dtmisi ás provas ·de rzelo, inlelligencia, desinteresse, e probidade. O mesmo se entenderá a respeito do Cirurgião, que áspirar. ao LHgat ·de Ciru'rgião Mór dos E'xerci tos.
If. Tudo o que tem mediata, .ou ím_mediata connexão com a saude
da Tropa he da J.nspecçfi'(), e respüns'tlbrlidad.e doFysi-co, e 'do Cirurgião
Mót· dos Exerci tos, cada hum pela parte que lhe . pertence: ' e ambos procurarão proceder seh1pre de acordo, tendo em vista à e:conomi1a da Real
Fa~enda., à saude d-a Tro:pn, .e os prog.ressos da @de âe.<t\:·Úrat·. ·
lll. O Fysico Mót·, ctHno, Ch~fe inHFJediato tlet. todos os M edicas, e
Boticarios empregados lHvs Hospitaes MilHares, proporá; ' com preferencia, pat'fl os Log·a res . de J?rimeiro.s1 e Seg·ta)dos Medicos. 'dos ditos Hospitaes, os que forem: DütÜoJ:ado~. pela Universidade de Coimbra, e enlr•e ·es{es o's que for~0 premi,ados 'em to~os os A tHJos do Curso Me.dico. •.
IV.. Serão prefe ridos aquelles l\1edicns, qu.e eskwdo nas,· cirol!lmstancias do Artig(i) 'antecedente. 'ti,•eFetrJ serviços. Medico-Militares, O inesmo ohser~ará ü . ~irurgi~o M.ór 1 dof' Exer.citos a r.e speilo. d?s Cirurgiiií·~s
dos Hospt~at?ls Mdttares, ass1m ena. tempo . de Paz, como em ,1 tempo de
Guena.
'
· ,.
' · t
• ; , : .
·
J
V. ·O Fys:ieo Mór .publicará, qúaato antes, hum Tratado, ' ou lhstrucções Gleraes d·€ flygi•ena Mi·l itar, . gue .sendo apreser.1 tado ad' Minislro da Guerra, e merecendo .a SU \l Ap~)rovação, sed impr.ess@ e dis-~
trib~ido a todos os Officiae~ Ge~~r q es, C~oroneis, e ,C it:_urg iões Móres dos
l1eg1mentos, para ·que o cumpr·::w, e façao exe·c utaJ·. :
'
·
VI. O Fysico, e Cirurgião Nlóf dos Ex~rcitos serão obrigados a ir
visitar todos os Hospitaes l\'Jilitarés, !e,x álhina:r com .a maior áttenção, e
cuidado .a sua situaf(ão, a distribui ,ç;"ío, e arranjo Ças Enfermarias; · farão todas as investigaçÕes rrecisas' para ad·q ülrir o maior, e mais exacto
conhecimento possiyel da T<;>pografia Medic~ a do ,Paiz ,; estabelecerão em
cada Hospital ' a ordem, · di sciplina, ' e policia determinada pelo .presente R e.gu la~r~~e n Le.
, i.
· VII. Tanto o' Fysico, como o G,irt~rgião M6r dos Ekercitos teri'íCiJ hn"'
rna correspond e n'Cia. ·seguida com f9dos os Primeiros Medicos, e Prim~i
ros Cirurgiões s·e t\ s subaluemos · r~ ~rà que eo,nst.anternente .·se saiba oes...
tado de cada Hospital, e mens:11mente o facão presente ao Ministro .da
Guc.i-t·a, para prover a tudo o que fal'tar, '.e , esl'irpa·r no' ~i'en. jH·íncipio
q.u:l'lquel' abuso, que se te•nha intro~luzidm, ou seja relativo ao 1rata.lnenlo dos Enti:miÚ)s, ou di g a rela(;ão a< >s Officiaes de saude,
.
t
· VIII. A,. lne s ma corre s pondenci ~l haverá em ter.np0 de Campanha; e
ó Fysico e Cirur~· i ão lVJ ó ~· dos Exerf. itos re1.11eUerão aos. sens Subalteí·_n:os
' to cl as as Instrucçoe'S que Jul g arem r1ecessanas. Os .MedJeofB, 1e ' PrJmeHos
C_irurg iõcs .informarão a<:~s seus respef tivós Chefes sobre a 'f~pografia . Me
dlca do •Pal'Z, em que rse ''acha ·o Hosplt<d, ou Corpo· de 1 ropa em que
es tito servindo; sobre as c ausas
molest.,ia s predominantes; s0bre Of'
1

d,,k

I-8D ;)
r\H:~tlnoJos e!klprega.cJos . no , tratamet:~to :tleii;I'S, e ·sell_S elfeito~; sobre os re~;:·t'.lfsos 1Vfedicin;.l.es do Paiz; e en; fitrl · s·0br~ quae.squer obs!aculos', . que
h::~ja para se cmrarem mais proin1pt;i, e seguramente os Doentes. Além

aisto •remeqerão tle quinze em q"'i únze dias hum Mappa Geral !ilos Doen-.
tre·s l que·•existíi'iío, c. ~l'.suas mo!as 1!Ías ~ o seu He g imenLo, .~ Companhia, e
Gradua.ç<1o 1; ' o ·1~1Íh1 éro ·dos <q;ue snhíri'íb c'urados, quantos fi.e;.hão el.'ÚsLÍll'
do e quan·t·os .mcnrêd·o. . · ~
1 ·, r
i
IX~
Fy~icó, e Cirurg,iãd l\16r apresentamo lodos os meú~.s ao 'l\lli..,
nis'troJ'ai1t .G uer Pa i hurn Mappa Geral de lodos os Doentes que .eL1trárãe,
._ sahí.rão, " n1orrênão, .é )tidrão ex istin.uo em tod os os ;H os pi ta es M ilitares,~
JcMra qtre o Ministro saiba co.nst::~ntemente o estado do Exencito:
X . O Fysico, e"Cirurgião . Mór dos Exercitas propor.ão ao Mio;Ístro
da Gu·en:a, .hum ~'Me.d,i'co, e laum .Ç irtlrgião i O§l mais babeis,. ,e os mais
v·ers·ados no serviçó dbs I-!ospi.taes Militares, .: para os Lugares do Primei..,

p

ro Medico, e Primeiro Cirurg.ião do E xe~·citó; onde estes de baixo da di:J·ec-ção 'daquelles, far~b ~s ~ suis ·vezes ~ como se prese nt es estivess~m
Cf'0davía ·p(j) r es.ta·~ rnoriJeação nào lfk·ão di·spei1Jsados o FJ.sico·, e· Oirurgfão
lVl6r de .visitar de tempos em (e.mpos os 'Hospitae.s do Exe:·.cit'o, e até
residirem alli, ·q uando a saull•e da Tropa assim o exija, ou quànd~ o .Mínis<tro da G·uerra assim o julgue . necessúio.
·. :XL locwmbru aoFysftóMór ;o fa,zev; e publicar hurpri Memoriasubre
o mel1hor rhetbodd cle obter nos acampamentos a salubridacl.e do ar, de1erminándo a situação das 'L atrinas, e sua construcçfío, e em ge ral tu .:.
.d'O q, que per{ence á coosehat(àO da saude das Tropas.
·
1 ,:X:JT..
Q. Fysi-eo, e Cirurgião Mâ_r .dre s' Exerci,tos visitarão inensa'i'nen,;
te o Dispens.a lorio Geral e~isl'ente_ erri Lisboa; juntamente coin o Conta+
dor Fiscal, pouendo se r, para se certificarem das quantidades, e qualidades dos ~nedicaítJehtos simp'l ices, e compostos, que ne lle houver.
11XIH. No fim de cada mez o Fysico, e Cirurgii'io Mór. farão hum'it
JC~mferencia com o Primeiro, e· segundo Medico, Cirurgiões, e Almo.:xarife do Hospital l\!Jjlitar da Corte; e nella examinarão com o maidr
<::uli dado, e ' escrupulo' se o Serviço do Hospital marcha regulnr em to~
.(los os seus ramos, qu,aes são tos Empregados menores, que mais sê distinguem no cu.mprimento dos ·seusdeveres, qlia~s os que tem a elles f1il -:
-tado 7 ·estes pára . serem severamente reprehendiJos, punidos, e até ex~
pulsos do Serv,íço, conf0rme a gra:vidãde da ·sua omissão; falta, ou crime; e aquelles pal'a se lhes louva'r. o seu zelo, · cuidado; e vig-ilancia. E
-<.]Uando todos unanimemente concordarem, que algum Empregado Ire
·exemplar no cumprimento das suas obrigações, o Fysico Mór; com o Contador o representar:ão á' Secretaria de ..Estado para ds Ministro da Guerr~l
lhe mandar dar pelo Alrnaxarife huma ajuda de custo; a q,ual lhe serti
dada estando ·presentes os ·Empreg<1dos do Hospital, que serão igua.lrnen~e convocados, quanJ.o algum Etnpi·egado for reprehendido, ou despe;dido do Servico. O Contador assistirá a esta Conferencia.
:XIV, O g~e fica .de(erJnihado· no Artigo antecedente se prati~à rá ig u almente em todos os Hospitaes Mil'itares das Províncias; pel<Js P'tofesso ·
res, e A lmoxarifes respectivos:
.
' XV:, · O Fysico, e .Ci.rnrgi ã o' lVI·ó r! d~s -Ex·erc:itos nunca pro.por;1o para
qualquer emprego agueHe Indivtdtlu, que hliJlHl vez fi.Ji d espedid o do
Servico. ,
·
,
,
XVI. T(j}dos os Livros,_ em que os Fa'cultativos hão de receifar se rão
r~brieados pelo Fy ~ ico Mór, l')CI Hospital M ilitâr . da Co rt,e; e 'no~ Hos~
Jlllaes dns Províncias pelos Pt' im ei ros l.Vledious t'espect !v os.

•I
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XV. LJ. T0~la . a des pezn pç:rtenGe nt fil a ·r e méd.~o.s ,~o[ :.d i r:no n t·o.s; fé i La' ~~o
ik:ha pita·l M ilit<ltJ da c~J\II' I e , t~Bve ser V6Jrdicnd<i, e assignada pelp fi'i sícó,.
·tt Çi~·urgião M~· ~os Ext:} r oi lo~, e r~a ~ua _fkdta , pe·lcv 1P·rirmeíro Medico,
·e PritnelM> On u.r.fi i<1o do HmspiLal, e seuJ l·Slo qwd,t~uer despeza· 'lilestes
gc ne.ros não sen} levada e n'l eunla ao Ahuoxarife.1 Nus .otHr:o.s ,hlo'rtitaes
pc-HlClnee ·~1 cumprimetJlo deste Artigo ao. Pnift•netto.Medi'c:o ;· 1\H~>§ , na~u·el:::.
les, em que ·nào ha mais do que hum Medico, . v:e ~it1nlitÚí. 9 ,e, <l$Signará.:
•i-am bem a cl.espeza o <B ir urgião ençar-regado ··~m , Chefe .do ~énvlço .
. XV 111. t O FLsico Mó r <-q)Fesenlará de sei-s erii s.eis1-llii€Zes , á S:eo1:eta ,.
~J;ia de Estado hurua. Rela<;ã<~ de todas· as Substaricia&.lVJéclioil.'laes, que
·s e errcon tl'ii0 n·os ·gs~-a·&·os, >Portugmezus d a• A. mer·ica , Africa ' e- A S;ia ,,
m1l:réand0. a quam~·id <:L~e ttbe e-ada blltma· detl las, para · se ma~Hlar·e nl vir peia SecnitaT ia ,com pel.eil)l.Le ' ·ll fim de. _que os H os piLaes. ·Mi Litn.res sejão me'.} hor, e mais ah>umlar.~t eme nt e pro\'Ídos-, ·e a fleal Fa:ll.enda eCQti0ri'JlZ€ :·
Esta H·elação será formada têr·Jdo em vis't.a os Hceceituat'i0s 7 que os Pri~
meiws, e Segundos Mec:!"i·(WS., I e Cit<urg~ões dos f.Ios'pitaes. devém fí1·zer·;
e~ r e meHer aQ Fis. ic<~ lVfór, em. q ,ula nlC> éste ··<w.t;Jfi o Gin~(rgi<1o Mqr ·dos.Ex-·
ercitos, não public ão e Fornw lario Geral J"'lar·a os .Hospitaes Militares. ~
XIX.. ~ ão sendo possível sepa;rar a Me&~cina dá Cir·urgia; ·ed~ven";'
•d o os I-Iospitaes Militares ser de hoj e rara, 0J fu.buro verch1deiras. Escolas
·t le Medicina Cinngica; p.0r tsso ;o- Físi-co, ·e Oirurgiãe> Nl·ó.r apresenta- ·
:rão, c0m a Jín.a.ior brevi.daue posSIÍrveJ;, btJm PlaJ;Jo d.e -E:So@'la:: Reg·li!lli\r, a
Sc.ienüfica (iJ.e .M ed ici ma Operat0ria,. na ·qm atl se ) ~msinem, al-é.m do qt:l6l
he' Cirurgia, pura, os Conl~eoimemtes Geraes de Medicina; 'selil'1 0s "quae's
. se não p0de, format htun· habii' 1Cil:ur·g ião; e este Plano seni1o a,pp.r<.tvado
se Jln-;;lndará pôJ· , em~ rprá,tica ne>s. f,lospilae's. Mii!i·lal'es de Li·sho~; ·Elv:-as,
Almeid'a,e Chaves.
·
XX. AHehde mdo á dJfficuldac1e, qu.e t~·m os Medicos, e Oirhlr-guõ-es
das J?rovincias ele obtel'; e saber. f.lS novrtia,cJes •JÍlerarÍ31S; e apresemtan.:.
do,...se nos Hospihaes M il•i'ta.res etccms.iõ.es frequ·e nt·es, e. 'opport.un d , ass1m.
de avan.~at·
os .....conhec~me
f.l!~os
Medi·eos e 10inn:gicos
pro•trflli!Í.QS,; (·e Naoio-:
"'
,
,
( \
naes, ~o1~o de co~_firm~~~, Q·li re·f.m,tr • ..a,s. ·desm1 b.er~as ve,~es,, 01!11 s~_ppos1~~s
dos MedJCos,. e GicUJ.rg·J•(i)es. Estl•arwetros; p'o r- Jsso. o F·JsliCp, e Clfurg1-ao
:Mór com os Medioas., e i:?rim.ei-ro ,C irurgião dm H0spi a\ Mi litar da-Cor.,.
t~ ' · fc.u:ão to.d os ~s amws. hum e:<ttr.acto_-t'f,e ,~odos 3S: d ~s€ube1: tas em; M~ ..
dl'o tna, e C1rmg-1a prát llcta ; e o, !i)is•ico.,.l\i1or o €1ilVUH;:t a t(j)d'(i)Si os Med1- .
<.~s, bem ?~~ ?.o üiriugíã.o .M ó r a ·l odüs. o:s Primeiros CirurgiÕes dos H0.s -pnaes Md~1tares ; para tlJU:!i! eMce~ Ef~perltlílerltern este, "'o'u , aquelle ·nuo.e ..
<lio, _este ou aqw.e.ld·e, metl:toclo c~.l'')'tiv·o, d"àndo - l h~ t'o~as as lnsil'ucções
precisas a r(~ SJ'>elLG tb pr e,pall}lf('atJ ,• àose ,' .e· app l1caçao do r·e medlo; os
caso~, e as, circ;ums!an.(,!Íi\S em !]U<E(
ach,QU l'ltd, etc, Ü TlilSJIJlitado d~S
tas observ·a~õ.es ser~ remettiolo a9/Fy sioo, e Cirurgião :1}1ór, paua que
estes o apresenlefil ao M.inistros l~a, Guerra, e se iJnprirna, achando-se
di~no ,
··
'
··
XXI. Pf'í·tenc6l a:<!l Fysjco e Ci'nt,rlo!·i·ão.J.Vl6r dos Exercit0s examÍnaJ: os
MiliLfl•l'eS da Corte' q\1].~ pedirem _B,,~ixa, IDU reró;ma pü'T caúsa de inCIlestia i. e alteslar ã_o para a Secretaria de Bsta:do se estão, on não em. es1ado de cGHttinuat~m . ~l ,serv.ir. ~€ ~ (as . at:.teslações-, ou in.f~r~1es deve-rã?
declarar,, se o MilllaJ' po<1e, servu· .em a lgwma otJtra tl'epé}-ri.J<çao. Na·s Pro~
vinc.ias pertence <~OS lVJeJicos, e Primeiros C_írurgiões de cada Hosp.i tol.
xx n. o Fysic:o e Oi.rutgiifo lVh)l' dOS!Exer.cüo.s poderã®l mar inslruc. <:õl.<!s p ~ll'ticulares (mas sempre C01'1 \~o rim~s aos p ~ineipios db, pí:e~e nte IRe~
gulamento, e npt·E>seq ta'!lldo-a s antes ao Ministro da Guerra) l:juande~. O

se
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b'em ..dQ ,Se)',v1iça. assi.J:D~ o exija;- e, !!Slfls set:ã<J .e~astar:nE(JlLe cu,mpridas. pelos EmpliegqdOSA qJ.le;QJ _for,er:p dir~gid~s ....: I ,. i " ' . . ·,, r :
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Das •Pr·imeiros ,Med'l:•aõs., ~~ · Ptrimeíros Cirur-g(ó.es1:d.o Er:l;.et:cito. :
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Aa~r. ,f.,= E 'm tempQ de Gu.erra . hav.e.rá _em cada Exercit~ hum . Primei:f(:) >Mt:!d.icõ, e 1h.um_ l?ri:meirç>J0.imrg-ião; aq.uelle C,hefe de todvs o~ -Médict~s, e Boticarios; e este de todos P.i? Cirurgiões daquelle· Exercito.
rl L · O ·PritileÍ·l'9 ··Mediep he~ o_brigad~. q e·xecuta.~.: j>r.ompta,- e exactá- ·
m«::nte· as cHdens, <ju~t~ r.eceoet do .Geoeral em Che(e <:lo E-xercito, e do
:Fy-::lico Móc• - ;l~erlé,nce-lhe. fa.z~r o Ser.v:iça· de cG~ancte Quant~l ·Generaf)
, "
OB>d:é de:\le .tesidi,f4)ri\ ·, · ·r,t~ . 1.• ~......... -~, ;
-~ .; •• 1
~ ~ 1J 11. r, (?(j)'rn (ilé~e.:-ao RI;_ime:irq -1Vledi·co- distrib~ ir, pelos Hospitaes da sua·
iils'peeqão·tós Medicos, e Bot,icarios, •segu_ndo a n~ecessiJade, . e conforme
a furça do Exercito, e suas Divi~ões. Todavia elle regulará o número
dos lYJedicos· de tal sorte, que ' haj_a 1; h.u111 , para cada 'cem Doentes fegrís;
nus Hosp1ta,e.s de Sarn-a, e mal v_enereó>~hum pc,1ra qua.lquer .que . s~ja .\>
oúm~ro· dos · Doen:les., (,
, '
',
, :· . _ ·
.
1,
,.
J V:. · O 1Prime_ir0 . LYfJ~d.iço;. ~ •Pr.im~iro• Cir.urgião do Ex-ercito serão ohri- _
:ga'd0s .a -,vâsitiMc• oa ~a.êa:.mm1meriles,- ·· qaartç.Ís; acanbóf!amenlos,· •Cad~i~~.,
e ,Hw!!pilae~ · M.i.tit~l'es _ ;. e m.a·nd~rr~o por em prática_, alem _dés outros meios
de saiu bridade, os ma1s propl'los,, · ~ adequados para purlfic&r, o ar desféà
Ju~ares' s'r
·· ·J ·, · , .
_
,
·J P •rocurarão adq'uirir ·por si, e· por _h uma cor.respondencia seguida
com os seus respectivos Subalternos, bnm conhecimento exacto n<\o· só
dà qua.hiJade üu.S. vi.vê11es .d .e que 1usão ;:~s Tt:ópas, mas tatnbem da Topog~a.fi~ i lYlediça, <Jas _div~!lisa.s, p(i)si·ções,j~dp Ext':re.ito; . a fim de dar, e .jndirlar. !a t:ermro ,:as_n-r:e.cau-Çõ~s pvoprifls •a•. pr.êvenir· os IP1ales jde que póde~~r
•
•
oamea·~ada1 a saudeufa,, fl'r~pa. 1
I · .
:1 , s, .
, ,, .
;
· • Vk O • Primeiro "Medioo; ! e· Primeino.;_Girurg:ião d@ Exercito remette·
·Jfã<:dodos os m.ezes aos, seus respect iv:os Oht>fes hum Mappá_. exaoto de todos os Doente~, que ·entrárào, sahírào, morrêrão, · e ficárã@ existindo
, par~ o mez· seguint~ em todos · os Hospitaes da sua inspecc;ão; e outr'o
de todos o-s seus respe"'€tivó.'3 Suoçdfernos empregados no Exercito, faze._n-'do as observações necessarias, . e relativâs .aos que tem servido optima-

.:v.

mente, bem, soflrivelmáde, . e mal: · h '; ' , . . ·
~· ,
V JI. ·O Primeiro Medico poderá mandar. de hurn para. outro Hospital

·quahl uer M.ed1co, ·ml rBo-tioa'tio.i 1 repreheridelios, .' e )até suspendellos·. no
exerci cio das suas: funções, su bstiLuindo-lbe outros interinamente_, , e,m
qn.ánto dá parfe 1â'o Eys·Í co Mór ~ •o rqual, participando-o . ao• M-inistro da
Guerra, cle€1(!]irá de-finiti~an,>~_nte.
/ .
· .
'
•
V I1 I. Pertence ao pnmeuo Med1co dar h uma Relaçao dos Rerned~t:is
necessarios :parai o Exewi Lo, ' segundo · a sua•·força; · fisc<~liz'ará; e lêrlficad·! miudam e rd e tomas) as rem·~ssas de: medi;cament~s, que ,{ere~l manr
·d·a,d·as .. par<h;@.E )((ercil@;, ~~ ' ·~n1-"' ·' · r ,J ·t ', •;· ~:J- r~. ·' l,'l'• •• " ' , ,'}· ·(,1
. )•X. AC1~ ,telill po ,de' guerra·'ti?:d os 'os d~vJ.edi_cbs!' e· Boti~lw!os 'dtls, H?~pi
taés ·permanenle_s esUio sul~ orclmados : a?. Pr:lliil'e )ro .Med!Oo Ao• Exer.cl/'l.o,
cujas tl!1d e n-s -8erão rindefectí!velmen.te cilrnpriclas. i!~i '
r '.J '
X. O Priméiro Merli-co n-or~x.e'r.ciLo visin1rá•C01m. ·a maior:> .frequea,cia
Gerab tíliJ· .m ~eJ•.<} ifai ,,e , as B:otú~a~,l pafá' exa•~liP 6~si-vel~ o DispeinsaLI:lrhl
~
'
~
. \ -·.
N

o

•

o

•

}

)

I

I

'1-8'05
~ :rla'r '"l'r ~stacro ; ·e na'Ül'rez•;i:- Úbs -objectos;' cjué conté'm;, ,· e. cút if.i'i!~r~ se! sê
tem as quantidades de medicamentos· jJroporcioTI'adQs ii ·-e&n$.u,mp. :1 ::. J~
·:'. :l2t·l. : .O Primeiro Cirurgião re-sidirá tnmbem no .Quart~I General ·; elle
fará as grandes Opernções,_ que _se apresenlare1ri no HosJJ1lar ambulante; poderá com tud-6 -m~-ndar · f~zeJias por alglllil Cirurgiào qa primeira
classe, mas sempre em sua.' preser-Jça.
.·
·
~ ··~·A-ntes
'' .rla.:. -à>'b ~rt•ur··a da -u:a.fn-piln
n
.
ha ,o t:>ü-l!'l'me.
'
' J· fl0 t:l'
t<HN ' do E X·
. t'.
\lJ.IT-UJr5:v·N
XI
ercito exãmioará se_os. caixões dos Huspilaes ambulantes eslào provídos
de ~;~o_d.0(ps abJectos :ne~e_ssa>r~o~ J1'aYn' _d so~co'r~ ~0~11Jiil _rilílc~s; . n'O'I ,nso
tle la'ltmt aJg··l:lm, ~ parl_Iclpara' Irrin1~·d.fatarn~Il'~€ laó •<tof!téliQOT rfS·c~q hpâ~
-· l ": ~:a ·•que, <Jê -;a.s .preúud _, CJCia.'s •neaesSaf~a's~ )t) ">i> "1!•, ~ ·ao!:J'•=>. od ~l·· f· ,,'h
...~...'y 1 , :X·U·I.. J O -lhirneiró ·Girurgião.tfará• 'de 1 a'.fl.tem1~o·- prepaTa·r:·p.el ·s Cil·ur- . •
·~iões, 1e ' Ajudan~es às J_igadt.Jr~~·s.,_ e apatelh~s O~ru'rgicos' ~ c:<_S_ss~ri'o·s. pa:~ ;: .. ·#·a hum certo r:JUI'nero de Fe'Fídos, segu.nGJo·la· fbrÇa l do EKerci ld: '•
'
:~ ·- · XIV. · Mandará em:her destas ligaduras, ~ apa!_elhos di-versas · caix,as,
~s quaes serão guardadas VJO • Arm'a'zem GêJ'á'l dos Medic·am~enJos, . í1tna
d.alli se remelterem, con)l osre;medio~~ par,a· as ditfereriles Div4sões~ Mi ~
iitares.
·'
1,.. •
_, ./ ,
r"
XV. ·, Acontecen<!lo que os Cirurgiõe_s do iffixeréito nãq sejã-o .sufficien:..
tes tpnra o grande número · de Fce-Fi.d0s, . que possa· haver . em . àh~ uma ·a<f',..
ção, neste caso o Primeiro Cirurgião do Exercito ch-atntlrá parao Hjud:ar'em os Cirurgiões dos Re.g-imeml<is,' e airidac -~ ·S:eg~1lr<~cl'0iHCiru<rgiões, e
Ajudan~es 'dos Hospitaes permanentes, <e ' ir:Herinos · . ~naisJ p.ro~i.mos. tEsles
Cirurgiões• vollarào depois aos seus respec-ti-.i0s -postos, .; a~ompanhado os
Ferid1os', qne pudereín ser tr:amsport.ados. ' 1 . c •
_, , • ..1( ,,
· '
XV I. O Primeiro Cirurgiãddo' Exerci lo tem, relativamente. a-os seus
Sttba-l-temos, a mesma aut·h<Dr·i'Llád;e ·€oqcediclll a·o P1•imeiro Medico Jo'Ex'e rcilo FJo Artrigo VH. deste Titulo .' o.J''! ~l
•· · ,'i;~ ?.lJ .. "o r..')
- .X V J l. 10 ' Primeiro W!edio0-, Pe_primairo Ghurgião ·do •Exerêi'tiD . procl.e,.
rão. aúthor~.zar ir-lteri.namen•te os O~n«iaes de1 saude •de ;qú.al:q-.~er. Glasse. ~l}
fitzer as v.E!l~es des de h uma Cl~ísse ·. s.u peni01'~ q'lla ndo os de:st.a1 ·po.r :q na lquer moliv? as não 'possão preench~,~r. Com tudo em t-odo este·. tJemp@ fJãQ
vence'rão _mais d0. que o ordenadb proprio ~da sua Ül<isse, · v.alendo-ltle·~ó
menle taes se1·viços para o seu. adianla1pento, a que se -terá · h uma part-i~ular aUenção.
._
. .·
'

TITULO QUART'· O.
•

•

•

I

>

Dos Ir.ledicos dos Hospitaes ·.Lllilitares .

..

I . Ha'<erá duas Classes de 'Medicas; ~a saber: .Prjm.eiros,.·e
,~
1
,
,•
·segl)ndos. '
IL Eln tempo de -Paz sómente haverá Primeiros Medioos nos pri•nli:i..
paes Hospi~aes de cada Provincia; nos outros haverá Mecf.icos,t.la. Seg•unda Classe.
·
o
• • ... c
1 •
.,
', ·
IH._ Se.rão -pre_ferid_os p~ra os _f:p.gares .de Primeiros Medicos; ~gu.elles,
·q -e · twe,re:rn sery1ços ,Me.q tco-Mdttares; e entra .e stes tne•rece.r.ao h-uliOa
,pa1:ticular at~enç~o os_ Seg'tndos ~edi~o~, q_ue t.i~er:em ·sidto ..enqar~rega~
_d ~ em Chefe'!?o .serviço .de. a.Jgum Hosp•1tal Jnt-enno, O{,) p~rmanerlté. ,
' l:V. r 0 •'primeir.t)!lV1ed4.co.·de hl'l~mHos•pital ·M ililar .he o ii'Il.media~9 Fiscal da Lei em todos çs "seus A,rtj•gos1 '·<]Ue eHe deve exénplarme.nle c.l;ln1;·~tir~ re~·fãkerr ·~~ecutal' .por lodos -os- En.lp'regados .seus SubàHern0s. ,.,·
. IN:.· Ter~ hum .. .óu ,mais Enferrnr·rias ai se.ti· ~a.rg.0; ' vigiará' iA cessanteART.

1805
I;·

n~e.nte sobre b aeeio dél.ltas; ~_~;sca.lizairá a Dispensa; terá a maior ·~igi - .
Jaucia, e cujdade no bom es~ado, e li m p~rza .Me todos ·os u lensüios, as,_
sim ·da :Bo(ica, como da Cozi,nha, e dos Doentes; e encohlrãrido qual~
quer omissão, ou falla, dará •sevéra :c·onta; àliás ellé fica n~-sponsavel
p-el·as. conse·quencia.s, que podem .resu.ltar de .t-a es ··~missões.
·
1 VI.
Vig-iar.á: incessantemenl'e se o ~aHnH~ cil:@ dos Eo.fermos,, e d0s Em:.
pregados he de ;b0a !l)Ualídade, \ e :n a quan'hcl.ade. prescripta péJ.o, Reg·ula:..
mento, e bem feito.
·
VII. Perlen·ce a·o Prime.iro·Medicoéxnlbim1r, e assignar o MaJ1paGeral das rnçQes diarias-, depois 'Ô.e o ·cwnfei'Ír com os Mappas de eadà h~:~m
dos Enfermeiros·,. os quaes cle_vem s-et assrgnados pelos Professores respe•
ctiy·os. E :p:O"'que nel!ite Mnpph.. pod:6lm ~er lesamos os Do·e ntes, ~ de lapi;.
fl~da a Real Fazenda, por isso . a Léi 'l:ecomn1énda aos Prinieil'bs Medi-·':
cos o mais. v.igilant6l c.uidado fl<este -A·rtig·o, .
VIII. ,Não assjg"'laTá Q • M11ppa , Ge~al dasr1tções, nem qualquer ontra
despeza, que 11:ie não 'for apgr:tise11tada;l o mais tard~r, no -dia immetliat.o ·:íqu~elle em ·quo Jf0i feita' r é tsem -a; ~ua assignatura taes despezas nãe
serão obonadas-. 1 )!J
; · 1:/
· :
.
..
IX. T~rá. a maior ~ iginància 1 e •cuid-ado em qtrera entrada~ - e s-ahi<Ja
dos Doen les se5a ·qiar.ia~ente 1lançad&
Livro competente, a fim de
que se possa formar hum l\1appa diari.e de todos os Doéntes que ent!árão, sahírão; ihotcêrãó, . e · Jicáí,1Q exisdhdo' para o; dia seguintêi Este
Maplpa, qau.e de:Ve ser foüo por 'hum dus Escri! plurarios clG Hospital~ se;. :.
rá · examinado~ . ·e c.onferidô . pelo .Primeiro· .Medio(j):, assignado pdr . eHe, e
remettido ao Co:ntado,r, e ao lt'y'sico M61' ~·
' ,
·
.·
X. Neste Mappa devem .deelara<r-se quantos Do€!lHes entMrão naq_uel•·
le dia; quantos sabírão, e m?rr.êtã~, seus nomes, R!:!gimerito, Compà-'"flhia, Graduação·; · e JlllôlesLia ; ~~l é J.iJ, dilsla dev·e nelje deolàrar,.sfHJUSntos,
Doentes ficárão exis.tiqdo para o din se•g'uinte J e q_uantos tle t:ada Regi-·
1

no

rue nlo.

I ··

1

'··

'

•

1

•

• .' ,

1

•

,

Xl. Quando algum Militar maliciosamente obtiver iBai'Xa parà ehttar

'·

no Hospital, ou a· obtiver p,or ·torldez;cendella-ia; o Primeiro, .M~ico,Jeil>i•
to o exame necessario, ou por sil só;· ou oon.vooando os mais Prossgres~
poderá refilelter para o . se-u respecrtivo · Rê.gimento; o dito Mililàl'~ dê ..
clarando do~ revetl$0 da Bai Ílí ~ ' li razão •p<jrqilie:,nãd o admittio ~
·
' ·:
· XII. Qualquer Professor. -~:e Medicina .pbderá fazer a abertluà dd·S
·Oadaveres; cuja doença, e cin~umstancias della o exigirem; 1nas qmari"'
do o não fa.ç ão o Primeüo Medicg ·he authGritado a fazer estas dissecções;
ou a mandallas fazer pelo Segundo Cirurgião do Hospital i e eitl hum
oulra caso se clará humà na11raçã0 JleJ d·e ttrclo o qut: se achar de nota~el
tHn . t·aes dissecções; e que passà,qonLf!iou'i r p;!tfl. a aperfeiçoa1nento da Ar~
te . de .c urar.
,, '· ,
- XIII. o Prim'ejro Medicó I cle oa<fét Hospital experimentará nas suás
Enfermadas toQos os remed.ios novos naquelles casos; em que 1he pare:.
cerem mais hem Íhdicados ; fará Diarios . destes Doentes; em que mostrará com a maior ex;t~ção, vlerdad-e, ·amor~ d'a Sciencia, e da Hutnat1Ídade, as circums~ancias todas em que se ~êhava o Doente, quando lhe
tlpplicou este ou aqoelle remedio," é os ef:feHos que jlrôduz]o; deve marcat· se a doença era simples, ou complicada; notará qual foi o eiito da
•úolestia,. ele. Este~ Díarios de,pois d~ eXfli11ÜJOdos _pela· Fysico Mór 'sérão
r~met,tidf)s no .fim de éada ann_a ao~Mini s tro da Guerra p,ara <!I'S mandaT
imprimir, achanJo.;;se d)gt:Ws. l.. 1 •
. ·
• '·.
•. ' ·.
~l · '
XJ V. Log-o que estes Di ~ rios esteJ~o lltt ptessos, o F?s1.eQ1Mór mãn1~

e

1

Ss
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d ará hum exe-m plar a1tod~~" â ' 1\fedicci~, d(j) -~_xeroito.,, ;e, outr-o para à Liv r;, ria da E seoJA Medjco, .Cifi:lrgiJ:;} :-de caHaJBospitaL il ., ,.•. ·
'1 .
_ X V . . ,Os ,S e.gunt!os; .Me;cJi-oos .terão l'f ·Sellt' c8Jrgo aql!l E'! ll íls tErottl:! rmariàs
e 1í'um ero de duentês,q.ueHhes de terminar :o :Pri'nJeiro Medico; respond e in
pelo âceio, e policja d.as S1!1 as1 respeetivas Enferm~rias· ; , e. d,e ql.i <~;esquer
falt as que 1:1ellas se ~coJnm e ttão~.; darão .- irnmed i a l amente p,art~ 1 a.o Pdnieiro lVIeJic.o ;. qMando ell ~s·las:,n ão q~ossã o - pi'Omp l a , :e €blica-íJmehle r,e.Jl\le-r

diar.

.';) . -'

_

i

J

,

~

'

i

JJ

- X V r. Com peJe aos segundos Meilicos assi.gnaf os. lVJapp ::u~ rl:J:ts hÇões
.q u e lhes apresentarem as_.seus 11espeetiv.os , Enfé rmeii·os t más•._n.u:nc'a 'os
:.1 ssignarão sem primeiro .os conferir ccnn tas -pa-p·e le tas,oque., detV eiít' estar1
. á cabeceira dos Enfermos., ·e nas .qutaes dev.e C'onstat a.c.. <iJ_Ua•n(•tdade·; •e
qualidade de ração que ._ cada hum 1tem. ,
• .1 · "; 1 • ~ ·1 1. ,,) ,,I
X VJJ . · Acabada a sua visi ·l1~., I.)Jassa-rãl(\) á Casru dll J es:c~nipt: UI:atÇ ã~ ,~, ..,.e
,m a ndarãq -UanÇar, ,á .sua.. v:ista ; no. :Livlf<p•tclhJer'ltiradas ;6t:e iiáMd.as, I toi:los
os DoeJiltes-,~ que ent'.Gárão .• nol diat an.tecerle'nt~l; e.: pÔ·r ·A·Ma aos que __,sa~1 i~
rão; assi ~ ti rão a este a c to, tend:o_pnesentes) a~·, papelé\ta-s ',das Üa'ma~ 'dós
.,Doentes, é as suas B aixas. Este Livro será riscado de maneira que 1_del'l
_.baixo .de húm ponl.o d·e ;vist.c' l, se .conheça; i~o 1 dlii<y i <!la· éobtada~,. d nom e ldo
Doente, a s ua Patria , sHa Filia~ão, ,Reg•ihlenlttOft:C:onipélJiil!Jti>él,· Grad.uaçãd,
' .de. n~<ta
Al
.
'f'
.·mo'Ies-t .Ja, e d.- J.a
,;- ou l mor.te.,, I, ,,qqt.:..•
••liUl 'IIHIJ'I• 1 r ..· 1 h', tH•p

.... X Vll r.:.

Di a,JI-ios; 'JOUd\1 ~tlilOit:i hls:-ácoto.~

Tó~dOS !.QS -• Se.gul),ldos• M.ewi co SJ J f~rã®

-ca. daquelJas ffi(i)l estias, lOl!ljaJJJàtoreza, I

e ·mqrõl::f·a;} não. e.s1:íf> p.o.~ ' Of~ •IDem

desenvolvida, ·e deterruoi,naola·;. e.. tan.to· a respei- tb Hl.ostas, ~:JCçnlo\l de quaes>r
,, quer ou trá-s. do.e nças graves, . puder.ão 'reqJUevemV,fl''l batfFEHÚH~.;. ; otl .,por.,es7
·: é o'tp;to' aOiip>Jriméiv.o Meclicn• huma .Co;n{erlei'le•iéf Icl!e • thd'O~ ' ps !P'f0fessores (clo
-J!Qs_pit.al, a, qu~l nunca: lb.est.será.-. negiaclai ;: e1 a;qQ.el.le .tBrc0f<í!s.son qp e, sen,l
· do av.is-ado-, ,não ,_com par-ecer, í·a..não der j.ustiificatl-a, lcausa~ -~ e, :nu!>ti v da.;,

o.

- q~•ella .falt·a,~ perder,á't0 D relenád_o '(le .hun'L r:u~z,llque..t sel ap:plio ~rá :para .à

manut~nção d;;1 Escóla Med i co-C i r~rgica do Hospital. As doen~a.s . que
iohabiliHi~• parà -s..uhir fóra, ·)são 1o_s 9 ni·c os 1motivos q.ue rescusão. ·~ F y si_c o . .Mq.r send,o ~.M is.aflo o pp. ra, a<q\uelli s JfiJonfere..ljlcias fiaa;. snjeitb. a9 d à let~
1

-,lll~,nadC't h:este ArUgo b nã0l 'C,® ~illflarefe'n:dO.i · n·1 úd 1 ' ';~ • • >;n •;:. ~· J . .'·1
:XIX. · ,N~n.hum S~gu-n,cro' M édi?pl~.&~·ará 'll!'J~emtàv-se para [ór.a d '\ ~e111
ra· hum so <h a, ' sem lLCeo;ç:a dq P r;•me1ro M.e.l!hco, .e no Hosp11a1 1\111~ lar
da Corte,_ .. sem li.ee.n(fa ! do ,.Fysi-~o. t':f·&i:, -q:ue •nà0 .po'de\pi. éo ..c~der :~ais
de . t1;es rl1as: sendo necessana l J<i:e \1tf ar .ma·wt, ~, o Fae-u l l"-\t • ~o · · ·r.equeret:í
-a o Mi?is.tro 1 da Guerra, ..obtendo primeiro -licença dó\ ~ysi.c o Mór dos
Ex e i'c1tos. J • 1 , " .
u
· 1 ·~ r1 ,· ... i ,r! , . ·f:
,1,,•,; • ... • •;

XX .. Qual.('}ne.F~.M:e dic~ 8<!J'I~e salhír IJ1a•r:tlóvaa da u'L'àrra . slm,~ ~egi~ima l li~

cença, hu.m_só dia '11Ue seja,. :e if.zd tian.d®··á ~vjsi_ta nd:o :>l-foslpÍl.'<\1,. pet:derá o.
ordena do d-e hum mez pela primeira vez, que terá a applicaçã.o ldeter':T
J.nina!i~.. f.lti) <urti g o X VUL deste lTi tulo ;• .pe•l:a seg-Lmda- .vez j;éh..lerá ' 0 'o ro:.
de;11a~0 üe dpis;1mezes, pel~ Lterceir\l' ..será d'e·sp.e:di-d~r·d~:.~Servi'ço:·. f. • l · ·
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A RT 1 . . ;fl·(Prime ~rô· Giru.r~ião
cad,ru Hospitat pe.l!man·e nte, ialerino~ t'0
mn lw~lra.~ L€ . tenf a; seu car.go .~.o·: c.u!I' a ti.vo ,. d•é tó<il.t>s :os rDo.enUes.,~d â
moiestias C irnrg ica s, e· a ·inspecçào . íniniediataJ-S011:Jre3oS S eg;undo.s , Gitar..{
giJões-, e fi\j•.lll'Clan_lbs~ ,y._.. · c r i '· -)
q I r, ~ ' ,, ·I
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Il.'
Ell~- r~ceberk do·1\.'lrnôxárjfe'' fàd:m o panrio que fur preçjs~ p·a-ra
1
llrll n~àr fazer o pr~vl'~ntd dle ligaduras; cÚ'inpressâs, etd. <re· totlo o gfJ!.
net:o, példs' Segunâos Cirulrgi.õ~.s, é Aj·ndantes, qt~e o Priméiró C1(9rgiãó
dirigirá, e pbr cu)'a 'ig•n'(/J'aÍJcia ; neg.l'igencia, ·e, fa'l{aS' th~a re~pónsa.vel : 2 '

·I HJ. P ·Todb' b C'rnrrgiâ6 j·Héórrl)Ji·dó· er'h Chldft! d.e"hum l:ros;p'i1al, ou de
hdma Diyi'sãe> da A'itthulanéia;; f~ir.á m:tiit'o c'uid,# li .., ~m 'tõjue/ Jhj'á semp't e'
de re-s~-rv·ac hU'm certo nu merd 'de a'parelhos ó'ec~ssàrl'ós: pa>rá as gra•n'd'e·s-.
Oper'açô~ s, bS' rl uaes manda·!' á preparar ; pelbs t3irurgi"õ'e s, \ é' ijuda'ntes
1
d)c\> 1sow·.19h i são, 0u Hospit a:l};;! '' ~ · "
• _, ~ ·~ •' •
.' ._,
•
.' •
•
1
I1V: Tuda·s >a's liga~Jiln~s ;'• ebíri1 Jiretgs~sl, ' fà•ós~ . et1c. para d curáfi'vo dos
D ôeu'tes s'eirãb ét)t-reg·tl'e sha Hó'I11 Segu'nd;o' Ci· u'rgião ·r'ata este distribuir

pe'fmi '. -Aj:tfdanL-es\'' éor&Nme à de~ern-ii"rià·cãó ' do· Primeiro Cirurgiãd: ) ~
i v~! O}Pritrlb•ilít& ~ r~l~ 1 1·~[ão : pasS:à•tál ail'>"'.A'lmoia·rifé•! hum rk'ci·fró dfé'' todo
o~· pâhriu; q;i_,~ sef gh·~'tnr ·· el~ { .Hgacliiras; OÓ' qu*'escpl'er 'o utros· pare-)·kos
üirci rgieoS~; cft!c1ara~dó l a1 'riiU·r11e·ro ' clia·s ·v·a"ras ;' ff a l~rguPa 'ao· pan;no'; ·e ·
este recibo será verificado, e rubricado neló f:"'ri'nfeiro M-édico.
'
'r;vT'íF 'i'.l' ,..., ,. l, --~.,:r,íi:J ' ,,,f.d'
.Jl'J.d l
cdno -1-,
J' ) '
.. , í<V ' • ' I de
·J ' v·:J'.
·.Ler~n 6' tíJia J' co1J i:tCJv ·ern" ;qt'lé :'ós· ·n·s-trum-entos (..rJrlir'gJCOS
que d"lfllG~p~:{laJ!,'J':G~Jlf)i- i§ãie~• tl~ A-m'bult;; cúi de\te. estar proV'Hlà1, esl:ejão 1
sempr.e no .maior aceio; ~ 9e guaLquer fnlta, , que a este, ou a qualquer·
. outro respeito--éncontrar, ' da-rá> ·ín ft1ed-'a-~an1enl-e parte ao Cirurgião Mór,
ou ao Primeiro Cirurgiã<? dC! Exerc.i_to e_m tempo de Guerra.
VI L Assig'l'l'àlj\á os' Ma p-pa~ da's'~'-rà~õ~ dbs ~ s€lus respecti.v.os Enfermei'~
ros, tendo ~ maior vigilanc~a, para que · dn. parte destes não haja alg~m
êhga·n'O? oó~ frauüe~

r:

.-~.,,;~r.r,

•.

·: ·

J•

·),

r,

-t. -y.IH:. '- '(Qltui!n'cl>Oh lhle\ pht-eeef-: 3FtH~hcada•.. ~algtuna Op~raçã-o1 C5rul1-g.ica ré ... ·
. t?üéf~rá pí<lr E:!se-rHe ~ o~i v'erbáillmebté ao Pnimei~o. M.edi·c_o hu1na 8onferencia· de todo~ o~ Facaltativ0g... ~ál qõali 'ntureaci)ihe será negada) pa'Jia, que:
Jijif~og flebiU~o% e a-ssel'ilanclo-stV:qtll!él seda~a,..: J9f.ocederá .â; 0peração esf:NrJk.loqifésehtes :ftoÜ(')S esaP.~(ff(jSs~lleS 'i~Mas q11ando o ;perigo-f&r' eminelilt~6'
o Primciro,' G~rUrgião ptó'&edie!!w ia rój->erq.rdirnrne~i.atal'nente. sern dar,pa11tetl
el fr, f:fn'os .s~rft efuptéiafl,,!1(} lfe 1os ·outros1,ProfesS@Ifles se. a~.unt.ew.
. .
-í JX'.
(9 ·P.Jrib-t'éiréJi Oir~Jrgiãó l{ar-1 Dial'JÍOS me fiodOS tOS E>oen'leB>em que'
Sê0fh:~r a'Jgrurnl:l t'(1lper.açãlo - >ili'l)'p'<!H'Pm11e;nrmdiffi.cit, .fuem como de to,das r as-.
ihóles=t·í{Js>:Ci rlt-rgÍeás,:.l(mjti' éuravl.íwrdeli.c:a.d ID." 1Es1es LO iá rios serão· remettidQs <~;o Cirurgião Mór, q-ue achando~os dignos õs apresentará ao Ministli~ clíiJ C!7Wet'r~< Palf..a2'(l)s 1'N'<fhd.aJr ilqpti:rnlq ~ e>"s.cmd0, .impressos o Cirurgião
.M1<6r'~e1rt'vi'ài'â! h4Ai1 r e~:erft plA~t•1ra:> trQ.tdtls<bstl?.ni'meill'GS, Gi1lltlr.g.iões-~ é @Ut•ro ,_p:a
ra 'al Ll1VJ'?â·riaHdál '.ffiscói:a; M'é'G4rco.:6ir.urJg.iCat d'e"Cada H0spita1L
.
4

X.

10's;Se·gu'1ftlbs

<Birvurg·iõesi.t.erfio a• seu car.g:o~ o. curat·ivo d(i)s;Doenles,.
qo"'e' H\es r d~tfer~ninar '0 1 Jl!Nmeirti 1Ciru,ngiã:o ·~ e 'qu~ndo esLe ,estiver· impostilôil1Pàd'oú pd~aeeu ~~~~Jiilr l áS1··srtlràs '· tDbJ.igações, os rSegiÍndos ·fnrão as suas ·
v~~bs--rreJ!a ti v~a!lleh le•'ás:v}stilas ''mlos·;Ii)oe·r'lre-s ...e poli ci·a de 1 suas enfermarias.
~ ':XIr:' 1 P~Menbe :àos1 ~egtllncàost'Gir.l!lrg:Ji·õ:es drÍJStribDir os Doentes.,_ que di·aria'Ole.nt'e el)tfrare~,, :::1 pa'l'âi:a"s· 'c:Ó~pet•end;es Enfermarias;• no. q1ne· terão a
~ati'9,ri ' vigi'Jall'lê~ilf ~nel cuitláclo~:l·á~l.É.rh 1dm~,llle osd1larno·ses' r e. os' Doentes de.
'fijo1€stia's ' :V·e~êr'á)3§o, ' M~1ea t s~jã'tll'l distrikl.ri~os' para· as Enfermarias ·de .F e-·
bres, _,ou ·Ferido_.!l, nem estes pnra aquellas.
' .
., XH. e fDI:wetll' ~gta.r : eo~nt rhu.ii ·a; ~3'ssidu.T.dade todos os Ajudantes no c um~
'}i~i ,(iJ•éift& ~ils r:sJAlS'j ~b':ttig'àÇ@es p i:dhe etJrs1ntafliãiD<I a· conhe,c er. todos O·S J, ns~
·t u•neh't1ds: 'Ci'r'urgi~o'S pe'lcs: se~JIS •.nomes·lpr;r.>pribs:,. e: os seus usos; exami.,.
hn! à'ode ciitdJéffii oito,diasl s·ê este~Instruméntes est:'ío perfeitamente lim.póiS, e'' j>rol!lJ' ptos'r é 1'}\Ua'lf) 11er<falta, q.ue eocoRirem , , devem •im media ta:-;
·n11ente da:rrpa-rt.oe •aO'; 1P timei.io·· (Ji.rur.gi.ão. ' 1.: :1r, . ,
: .:
" ,
Ss 2

;
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X~ I: ·...C.umpririh e~acla, e pr0mpL~!!w~t~)ud~ o ·gile. o P~irrreiro Ci -

ru_~:~·r~oN l hp s ordenar a nem d~ - sa:!:H1e dus ..D(!)e·e~es ,. e." fia ~teaLffa~eqda;
~1ss1strrao, e far~o . todas ps _Qperações, gmr !31le lhes de!erJE'inar; far ~q
Jgu almenie as dr s,~ecçÕeS' que f! , P.rimeir.o ~1~d]q<;>J1 h t;~~ .?l d_eq<}.~· , ', I .
· x~v.
Os , Se<~.l'UJ)clos
giões, . m'•e
.t;,'Jta.I:P
suas,.., J1rincin;ws
abri. b
l ). Ciru
J
t 'ih
..,.t':
~
, '1 m,
~
v . . . \ l :l

ás

g~ç.ões, s~rão, J?e·a p~im~ir~ ,_ve~.z,_ re;R_rehendidos pelo , r rimeÍro Cirurgião; rein-ciclinqo, ..o ~rLmeir.o ,Çj ~urg:i~o td~f~· plr\r~e ,,~o , Ç.i,ru rgi.io M,ói· :.
G~Je l ~e·s p~der.á,.,?.u~p.ep,~~e r, n_or. a.lgurh , l!=fllW<?• 9 se,.u 0rdenadp em benefi- .
c1o da .Escola Med_1co-C1rurgtca do Hospttal.,; ·~d1ela .terçena vez S<:trão

des-peJJdos do ~ennço, ,J1~rti.cipan.dp-.p prim ~ iro .av.·Minisúo . d~ ,G•uerra.
XV. · Vª,g_a_n.clo o Luga.t· d,e P r i;me.i.rc;> -Ci!: u.l,'g\ão , d~. p4m I-1pSJ1il<~!, qual-:
quer ou~ro ~a rq.esm: , Class~ Q ·pod.~r~ ·reque.~:eJ·, çu, fligda :_,<?s da Segupd1
C.Jasse, , o~ as que e sia1( serv •,rulo ep~ Chefe. ,~m al.~u.~ :§:I~J?I ta! ..Se ner~h,u'!•
destes ,o pr~. teud~ r,, o ~eg~JJ'.ldo: do r~.~re.ytlv~o . ~dysmt:a!,~ pW,lsa~~ a rJ:Jm,el-)
ro . .t\lem ?!sto :?S· Segu~ndos c~ r.urgwes S~P} prefe.np g~ pjlr& ~&. .~~gfl{e~
de C1rurg~~ ~s ds s Reg •me.r;o~,: ,q ,
.. •1 , ·•'•·Í. ~ 11 11." i r . .,)di .. . ...
1XVI. O .At ·t1_g-~ . X),( : .do 1 fJtu.lqJ :=tn l ~.q-eJ'( 1_1 te .I ~~ 3:PJ71l.~ç~,vl;~.1 ~os Pnmelros, e Se,gppdo11 · Cll'urg•ões do Ep~rcjto, ou d~s Hosnitae.s. .!VJi 1i,t~res.
•
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Dos B&ticarios, .e J?1,.g,tic<~~.'JgJr; d~ Fhatmaf:ja.
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Haverá duas Classes de Botícarios; a saber-.: 1 [Pr~meitQs, , e
Segund9s; hav-erá igualmerrte ' cluJis ülàt~ses- 1de' Praticantes :... ~ Ph~rqta
. cia; ou Praticantes Ordin-ax:ios ~.e Voltlfl! <;~;r-Í<:l-8\· Toqes · es.tar.~o1 <i_~ba.''Ço,
das ordens immediatas ·do Jll'ys n«Qh~tló.r dos; E:'\etcilos;. .
,. ; ,,.,_. !1 , 1
I I. Nenhum Boücari.@'s~:rá..,"iHà1p4·l1tÍ1 ~(!J ;nos , ij9spitae~ M~JrJar:e.~ '·'"~~IJ'\
q u.e apresente. as .soas Gat<ta-s t ele. tf!~ãn~.e~J-~ !il }'q_uap<J.o pü'r ~IljiS· ppns t ' •.q~\1·
uâo foi unanimemente ap'pmvado, Q. ·F.ysjep ,_1V.l.óx 9 · não ..Pt.Oí)?ni4; i ' ~ •
1li . Será p1·eferido aq~;~elle, rq14Ef a~ém .1das su ~s , CaFL~~ , anr«r.se ~~ar , fl~ti
testações authenlicas dos LienLes , f~ Chímic!l~ e .Botanwa, .da {~~Iversi
dadé de Coimbra; pel a!s quaes c..on~·he qu~ 1 e-lle ~... requeoto1:1, 1 ~~~uv.Jp co~!
fruclo as prelecções daq ue!lles Pn)fest>ot~s .-ao m ~ nos el0 -espa-ço .pe doi~
annos. ·
e1 r 1 w-t.h, r-dor: Si•" ,K·t ~ ttú,-~,,.;j
, · , •I
. IV. Serão igualmente.• pTeferidos1aquellefil q~,fi! -aos- <j>Fih(!ci!l)erüos1 Rotanicos, e Pharmaceuticos 'Teun.iret~ b;U'ft~<a• cen-dul{l il:l;e f\l·,tih~Çisi"el, ;O que
~) ~ysico .~ór examinará. com ~.:rirai'on ! e:&el~i)~uJtj ; re~·~ss\~~es. ,~o·,.•wnq~n~
sera·admill!ldo sem dar hu.m . :F11a~or abo;tacl"O; · e~ de. con·l1 mdo c:r .dtto ..
V. Em tempo de Paz• ·have m i·h,U;m .P1iime.tr.o BohiGario, TJ<?', nf ip.cip,al
Hospital de cacla Pro-vihcia ,. ~nô s ciull~6>sr-:ihaye)lá fi.Q ~IH;l{l ~.e fB,qtieaçjp$ . .d.a
Sego nda Classe. Em (empo -de~Guetr<l3 ha~er•;}; :aléru t çle~~lfSj ..h_unl Primeiro B<?Licario no De.posif:0' eeuhal, 'õu Arru~zéi:n , se ~em~dios,. gue
se deve estabelecer • na •·. recta.gtt.ú\l.~rda~ ,d<:> l·ExeliciJ.(j)lj . e . te rá I:>A f<}. o ,,aJ ,~\d ~r;_
o numero de BoLicariosr· da, Seg1mda Gl;1.sse, ,;o d~ Rr '}tica.ntes H que ~P
})ri me i ro Mediob do Exerc.i tOJ~ulgarrnec€ssario, par.tie·p;).l'ldo.o ,.~9. F~sl
co l\1ór.
" • ,c;l,II IP • •, 1: 1 ;:: t;; r(vo,~ 'J 1
q,)
., 1 '
V I. O Primeiro BGrrioàri'cd::óciür'egarlo dp~. O~ppii.to Çlei·aJ t ~os ~e Dedi os ~o Exerci lo, terá a maio,r V>jgi!arJCia na boa.. a rre.:>cªJa_çãp~ e. co,n,s~tj
vaçào delles. Alé m da ·con!a; que-:: me_nsa1Jue~JI..e1.d~ve 0ar ao fysJco~Mor~
ou :ao Pl'imeiro Medico do 'Exercüq.- s"érá o ·bril!a~o t:a;n!'113m 1 a, rem,el~f!r
ao G:onlado r F is cal, ou ao ·seu Delegado, hu-m {\/lafi'p~ e.x ~ tq ,cl.oestac.loc)o
seu A rmnzem ;. n.e ll e es pecific~u á a quan-t!idnde , <\ J cp1a!i~ adt,3 , pq~ ,qqe IJjlART.
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\no Oisroqsaeorjo .~ ~ ie11á pn;:;a o ~judarem o -número det Segundos Boticanos, e de Praü€ables cle ,Pharmacia, q.ue o Fysic0 Mór julgar' neces-

.

~~no.

IV,

·,

O sortim~nto de todas as Drogas em geral; e mui to particular-'
mente ·daq.uellas~ jque são mais su8ceptíveis de se alterarem, . e corromperçm, J seráueal.cJJil.~Jo, ·e feito sónlente para lmm • anno,, ·
. \
V. •i Seold~ pr,eéiso., e líJl.esmo ll!t.i'l eomprar algumas drogas em sili.o em
qu'e ni'ía haja ,Hosj)ilal .l\'Jditar, não se concluicá a compra dellas, ' sem
(jUe sejão ,,e.xamim}das pelo Facultativo desse:J'ygar; e a cer.tidi'io dest~
exame será annexa á Factura, a qual sem est{l . forma:lldade, não po ~
cl!í!rár seJ; paga, . nem dará entrada no ~ Oi;s,pensa(orio. i f ;'!
a', . ·
V.J 1 ·~-Hav.erá nos Dispensa-tbrios, í_Geráes ·suflicientes Divjs~es e Subdj,...
vjsõ~s ,prQmp~tas , Jllara serem r~meJttJda,s. para os.• HosiÜaes MililaTes.
t Yl~.,J;, p ,Boti:~tari@l enear.ne;g,~:n:1o ·dQ l setviçoc Cil.o>Di'spensa to ri e> JiH·mara de
tres em tres mezes, segundo· ras ..li{da-ç.õ.ftsu que receber dos · outros, Boti•
ttmiósados JH spitaes ! M.ililares, . dois ·,Mappa~ ~eMes, qve remetterá1ao
E!Y.a.ico,-tM.0~r:, : e ,ao Contad~r, , N~ste~ ~ Mé\j)Jpas' dese om.ostraqo que. sahio
do Oispensalorio para as di versas Boliaas, ..'Q li]~e ~:x~slet, e • a q.uantida,..
(J~; ,e , q ualidaJ~ ;das illtogás; q ~e : ~ precjsãq; 2'p<!ra que ·o CorHador ·de
acord.o çcrn o -Fys)co 1\!Iór os eJ!lamin~tbr " e · sendo assignados, o Contado•· -o apresentará ao Ministr_o da Guerra para com a sua approvação se
r~.~e!Il!, aS. CQmJ]rj\S ne.cessal"laS.I r
' ' l l l : ' 1) ·)]
~
lJl,J Os Boticaóos, 1 e, ma·i;S Fac,ultativ.os, qqae~q.Qt:r . qu~ se.jão assuas . gvad1,1ações, óáma_i,s pop~rão comgEa-r r~me,dio~ <\lguos -; p.,de~~áo com
.~udo ~ndicar . <!?J.Çqn a;~or .lí):S , lug.are~., E) o t~JIIPQ · ~paiv:>pportuno .para ,se
p·r-@~J.itai! etrl, e ,epJülpr.a.r·e m.
~ · J f • ~- H
l •
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'Enfermeiros dos Hospitad Militares.
11'1

<-

, ' I

J

Devendo·;e:S ijospitaes Militares ser organizauos de. tal mo~
do em ternpmde. Ea2', que •em· tem pro· de~ Guerra· haja \hum ·suffi;ciente nú..mero d.e Enfermeiros Móres, de Ajudantes de Cirurgia, e de Enfermei•
ros ,Oroinar'ios, e . Supranurmerati:os habeis, e versados no importante ser-:
viçó• dos Hospi.t;.~es Mi.litares 3 tendo dlJo.stnido, u te:sperie.Iie.ia;l que os .A~
judantes dos Cirurgiões Móres taes guaes elles são, de. nada ·Se·rveni ·.enlr
tem.po de·Paz, e , muit.o mf'nos E1m tempo de Guerra; deve_ndo em fiin os
Hospitaes •JYliliLares ser de hoje para o fult~ro, verdadeiras ,Escolas •de..
MeJicina ÜjílftfaJtoria,, nas .quaes se ins.truão os Officiaes . Menores de;
saude, . pa.ra que .deste modo possão · ser uteis a si, , e ao Real Servi·ço ; ·
por isso todos osJ Enfermeiros Mór.e.s, Aj~dant.es de Cirurgia, de que já·
se fallou, os Enfermeiros Ordinarios, e Supranumerarios ~erão tirados ·
dos Ajud;w.t os dos Cirm:giões, , que p~r·tenGe:t;n .aQs differenles Regimentos aquarteladQs nos Sítios, e pra.ças onde · hoJJY.~tr Hospital Militar.
;
li. . Serpo escolhidos ·,rara os JLngares de Enfermeiros 1\1ór.es, de Pratjc:;lntes,. de Enf~rmeiros Ordina.rioà, . ~. Su.p.ranumerarios·, ·os AjudanteS'
nmis a•ntigos do ij;eg;imentQ, QU.• J.ieg.im~ot~s ;' ·e q ,u~rodo hajão .dois ájudantes que tenhão a mesma anti g-uidade, .será preferido aquelle que per-1
ten~~F .a6l Reg.i,men.lo ~ruBi::; an-tigo, com,lanlô, 1qne seja· igm:d , , pelo me- .
nqsl em , oonhecirne'ntos ,ao on.tro ,: . o que 1r:te de;eidirá,, sendo necessario; p111 , cO.Ml:l~so. Mas .s.e · aJ&u~!.h ~jüd~Hll~ ,. pos R~gimentos tiv er Cartas ·d~ ,
, 1·ÁRT.
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exaine, sen\ pref~rido a qualq~er oulro ,para oiug.a.r .de Enfermei.1t0 Mór,,
ou de Ajudante de Cia·urgia, aí1mrla q·u e seja ma1i•s m0dexno.
Ilf. Quando em algum Hospital vagar o lugar de Enfermeiro M6.r,
p-assará a substituillo o Ajud.a·nte de C ir urgia mais antigo do mesmo Hos•
pjlél.l; passar.á para o luga•r ·de Ajudant~ o Enfermeiro Drdi:n:a:rio nwis
antigo t1-11nbem; e o mais' antigo ~dos lLnf:ermeiros SuprruHl'I'IJerarios pas 1
sar:á .a Enfermeiro Ordinario. Com tl!ld.o .a al'lt1gmidade só regiubrá ha.vendo, peJo menos~ ig·ualdade de merecimento; o CJUe deve Ct.JIIilsLar pelas
Co.nferencias mensaes deteru'l'inadas no. Artigo Xlll. ól0 Titu.loó I. Se·cção 1.1.
IV. Os Enfermeir-os Ordnna:rios, JC Supranumerar:ios tedo, àlém do
seu Soldo., que veNcem MlililO Ajudantes do :C.i.ru~rgiãg 'nos ts e'l!lS ifespeclivos regimentos, ra,ç ão do HespiÍ'tal, e Cama, os Enfermeir0s Mó'res ter.ão., além d.o seu Soida cl~ Aju~a,ntes, Jração., e Cama do Hospital., e o
Ordenado que o M,i,nisüo d& Gu.er.ra lhe arhit..rar.
•
V. Nas En.fermarais •<"le febne~ ha!Verá pan cada vi:nt'e Dmen f~s- htun
Enfermeiro Grcilinatr io, •·e ~!}ois Moços :; R!él!S vutrns, hu.m Enfenneiro com
dois Moços para q!u.arenttã Doentes.
VI. Os 'E nfermeírbs tStapranurnera.rios aj.u,garão os das Enfem1aria's
de. fchres, .e :supp,ri·rã-o a 'l gum Enfermeiro que adoe-cer, ou ti,..er l~~gi.ti
mà lic.e.noa.
·
·
VII. Os Enf~rmeiros distribuirão as r-a-~ôes, e os 1remedios n ms ·s eus
respeCtivos Doentes nas horas pres,c:riJ)tas pelo pt-esen'te 1 Regulamenlo, e
Jilelus Fa-c:ul·tativos; ·e para e~itar qualque>r engaflo, oEnfenne.iro Mór al3sisti:rá, qu~ttnto Jhe ['(Ir .possiv.e1, ·á q.uella ·d)slrí:áuição; tendo sempre em
vista não só os Mappas das rações, e dos remedios,' feitos pelas Enfermeiros; mas lambem, , e muítQ principalmente as papeletas, que devem
estar á cabeceira dos Doentes, e nas quaes os Facultativos escreverão
o nome do Doente, seu Re.g.iíne111to, Compaobia, dia de Entrada, Molestia, Sym ptomas, Dietas, e Remedios.
VIII. O Enfermei.ro Mór respopde por tod'Os os.Enfermeiros,\ que devem obedecer a tudo o que elle 19es ordenar conforme ao pres&'Dte Reg·ulaniento, e ao bem do Real. Ser yiço; e cle qualquer faha que houver,
o Enferme-iro Mór !()ará i.mmeu~atatn-ente parte ao ~r,ímeiro Metlico~ e
não o fazendo assim., será, -pela pr imeira vez, severamente r.eprt)bendid·o, pel~a segunda, per.<I.ed ·o or{]enado de bum mert, ~~ue le•ra a appl~ca
'iã.o :d.etermi.11ada no A·rtig(j) XX. dp 'fitulo I V·; ·e pela terceira será despeJ ido •dlll Serviço.
·
.
\_
.
IX. O Enfermeir.o Mór re~eberá .doAlmoxaTife, ou1 das seus Fieis to-.
· da a reupa, e llt·eni>ilios .que forem precisos para toda s ~as EofernMrias ,passanGlo de Lu.do ·h um recibo exaqo; ter.á hum Livro em que .di<uiamenle. a'sse!l~aroá a r.0upa que de.r a cal1a Enf~rrt,leir0, e :e&te· assig~·ará, a~lil~i o
seu líl(i)me. No fim Ae cada lllíl·ez se dará Balanço; e faltando lla fg'llma cau sa, ·O Almoxa;rif.e cobrará o valor della do Ordenado do Enfer.rilejro 1\flór,
e .est;e exigirá oétro taoflto do Ordepado do EAfermeir-o, em cuja .Enfermaria t€•ve tlescaminho aquillo qne fa.Ita. .
.
X. O Enfermeiro Mór -assi6tirá á visita dos P.refessor-e:s na·quellas.E.nfermaorias .em q.ue houver molestias .de maior cofilsi<ileração, e perigo; e
Ire nesta•s que elle de-.e vigia'l' c01 u a maior assi-cluidade e .cuida.clo, as
obrigaçl)es ,<ifos EAfermeilfos.
Xl. Os. EnfermeiTo'S Ordinar·i_o~ fiuã.o vaner !o~os ~. l\li,'l~S pel.Qs MoÇi>S respect1 vos as .suas iEnfenuar•t!aB, )e .esta-s sera@ wfalh<Velme,nte ·esfr.ega4as, e lavadas de qu.~nze em quipze dias . .O despejo, e limpez.a •esta~
1

1

1

I

·r

.f!r·itt-

t {t ~ _'·iiF pet~<S'?sé fe:i h;,Whs tlft ,;Yil hi(-'& ~;lté's se pltder' s'er, "'desd~ o
cipiú '<fe, _í\'f>'r1'ffl{ ~ :(l llfrm Ue 8e !e ÚfO~Q ;I ~ _{;(~ •ás OÍIO horas ; Oes(ie Ó''prÍO-'
cij)io ~(}é Üuf•ubro' c tê' o fith cle 1 Março. ''--TJ1h~ os ute nsílios (los Doent E-s
i:leve i:n' s-ér ê';,;f1ég'afl8s. e ' J.:ivri'dos !'<bd<•s·'os ' días; e 11ôr qualque'r ' ó-rnissã.O,

CJ'ue n 1 és f-e'S :rêsJ)eit s fl thl y e r~ 'res ·o ~id ~·rtJ -tS~,''En'fllr1 rrleiro's re's' ~ecíl1v'os ~o.;
Erllerrtlei,:d Már~ 'e~le ao ·Fncul .ai iv·o· 1da::. Et1!'érlnaria, este ·ao P'rflbeiró_·
lVl'edico, e ··t'sfe en1 fi)ul ao' fr);si cb 11\t]ór. ·'· , • 1
'
•
· }f i L b Enfer-m e iro ~J ó'r fnní ·o)Vi ; (>(1{:[ G e ral dns rac;ões, ê esponde: ·
r á por (j ualrpwr eng a [lO, qu e n ~lle haja ·r ela ti v o á q u a Iidade , qUk~ n t'i,(,Hi ....
lle, ·-P Hn mé'r3 dellas. · ~"'
,.
··' 1 ·
•
• J
XIII. Compe·Ve ig·n!llmehte :lO E 'ii fehtH:itf'o Mó r nom ear· pnt es'êalt!~aoí s
E-nferiueiTos · para fie;n·em de ·v'é la narplt'l!as E rife rmaria s , em que h(luvei'
Uoen·h~s de 1 pe'rigo, '!l!lrn desde as de z heras da noit e até ás du as da -lnaJ
·dt·nJ'ada\ ' 1 ~:? n'u1tro Q~:sde· ~s U!J·~"S ~lté :1s ' se1s.'~ P.e rtence ao que ·n·ea- de ye~
h mlthi rlislr;tr'1 ' h·(·•s .i OJén~ es·' hs · r e m ei-l ?os ,-3~ "ali rrrenl os prt>s·trip(os 1ré ld8
1

!

Proft>sso ~es:

e

nas horas dé rermimlo ils ·: o qtl'e ' os E nferuíeiros resr·~edí ,.

lhes -chrão r(JI" e~; é nto . Igualm e nte norrieará dois .M nç(lS para lfi'cl{ré (ii
tamhem d_ft véla, e é1judé!rem ·os E:nfer·meiras. '0s Enfermei-ros Sup (ani:l.mera·rios' não 's.ão ·ex l<epltlâtlos. I ' 1 • ~> 1 • '
l.t •
1' ·
· XI V. Se' o ll;rrf~nneiro Mór àdo~c f'r, ou' qu h'lrjiler clos ou't ros IA\rhpr'é:.
g:-a·~los (á exeepçâo dos Officiaes de Faz'enJa ,-Medi eus -, e · C1rurg- itiesJ
serúú curadqs ·_á custá do Hospital; mas Jl C)S chas em que estiveire m doeií·
Ít"s, n'à b vencerà? Ordt'nado ' em terÍ1po tl é' P~tZ.
' ·· .
·
XV: · Né11hum Enfermeiro, nem me s íno ~/ Enfé ni1eiró- Mç)i·. í10derâ str
h1r fóra sem heen<~a dos Profess'OfPS respectiv ds; . e o Enfernwiro 1\16-t
SPm licença do PriurPiro .Med-ico. Ollíià-;r -.a ficença., hum· rlos EnPétméi&
'ró's Suprar11Ímerari"s lclfnará: c·onta tl:t ' f~ nf-er·nrinicL Aquella licenÇa J!ltúf!
ca excederA a hum dia; e send ~> prt>cjso . maior, será pt:'dida nb· Fysiüé ,
Mór' 011 'a o Priml"iro 'Medico. S& . . en casos e:xtr't' ni:tlllf'rlie· l'<lfOS, e de
extrema prP.cisiio se dara lict;nça nó •rtiesttid •dia. a ' úJis E r'l>ferm eír,'l s.
)
X V I. H e proh1hiclo aos Enfermeiros, e Mnços oflerHJer ós p r.,e'ntt-"9
conl palavr.as, c1u a'Cc(ê>t?s, &inda ·q11~ ésl'es faltem :á dec'é riciao, .(! r e~~ei
to que devt>m lt>r :ls pessoas que _os lractãu; em 't<le's ca sos ·o' ~erres tl-ff·
rào ao Enfermeiro Mór, o qual depois 9~ ~e informar com toda a e:xactidão, o parti.c ipará au- Facetllativo ~aquel f a EAfermaria. p<~ra que P.ste proceda conforme o gue vai determinado · no Artigo XI L Titulo V IJ.
~
li I .
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Viútns dos Doentes,

ART. l. · Noo Hospha•és íflffer·inos ' se f<k·á 'a visita i1e ti1:í~nl-lff meiâ hÓra ames da sabida rlos Doe·ntes ; h'avendo-tl; e ·a da tarde se fitrá sern·pre nreia htlra defwis de élieg arem os Doen~es do· Ca-rnp0, é ' depois qe

estarem accolílótbdes.
•
IL Nus Hospi ~aés ·per~a-n ~HfléS rtlif' visi. t~s âe .manhã sé 1 (<H'ÜC!J !eg.UI;'.r.·rr\én'(e dfesde .<?.' j)r'in)t>ir'o ' dé ':A.h·rif 1 a>ld a·d 'uhirno cl!3 .Seteml!>ro·, p el ~k> sel.e
lwras~ ·e ' desde o firitnéiro ' dé Otrtubro -a fê ao fi11titiw se Março, ás qi.to
' hoN1's ~ A visità d~ ·fartle se {Úá áqu el'la hor~, que os Fac ~dtafivosj u l gad<e'm : ~t~a.fS> utrl aos 'Doentes·, :{-J'tí' é à- p recis-a re m: ·
'1
IH. P.ara f~ciljtélr as . ~isiías • e p r'é vê n lt _tetló;:e . quír ~guer efÍ! g an(; ,
·~1ssi m na ' d isúi h ti í-çã<r ·dt'IS rê the'd ios , cóm'o'-- l'Ht _
d as· r a ·ões., túdas as c a rn as se r;l ó r;w m ~ra dm;.
·"'
-·, _,, ' - ·. ·1. - · •·

TL

1805.
IV . . T,anlo ~ ~leter~iinaçilo ~~ Di~.ta. eomo a ~9~ Rflmedios . s~rá efl\
Pyrt ugt.lf'Z, .nem se, 11farlÍ ~~ ~\l.gum si qal. Chimico <?,U ).~hê;\,rlua~·~n) i,cu; , 1 1
.e;. V,.•J, Tt,d.~>S
os ,Meulico-..
e Qij'D'rl!-,í1ô es enr.arr..Pg<~,rl"s
·.. H..1.~
,(a.s rlila),
•
.._r
••
r• c·
,'f
1 de ;d·
' !:.._.!.,um
~ ir ~..
f •

t.

• • Jl

t.. ·

•

•

;

Ll

-;>u·~ l<:p.~1PÇW: ia Iep lo. P•l~.e.m?s, em !1-'~e e~cr\i)verno ys ,noua~;s daipaPI.Ies
Vyt;,_J l}es, c~e .. q11em hl!t_p ·eretn, JHl ~uiiei'P!I~ fazer Di;a'rit,s, :Js~eu~arido

Íl{ua.Jmeule: o .nome JPseu [{egiwento_, CoHlpanhia e dia de entrada na
Eulermaria; e nellas iri'io notando di_ariaml"nle :1s ,all.era<;óes, . q tl~ h ou"'.
v~r. no .C!Jrso da mule::titja, e seus s:yJ.nptuma.s, 1Je1n cumu n~; Di .~t~a, e

.
'
•
,
.
, ·1
V I. · Os li:nft~rmeiros, ·q11e acompanharem os Facultativos nas . sua~
respeyl i v as visi!as á prPpor<(àO (jUe o f>r. fessor passar de hi!IOil para lltl•
t.ra Ca'llla, - iri1o elle~ escT~VI-'ndo, I. o numero da Cama, . 11. ..o nurl!ero
do Hemedlo,. llJ. o nu!lle.ro' de Diela, o que o F~,cull?tivo . ueve tar11hf'1.n
e~crevt~ r n_a .papPiela., -qu,e dt;vef'sl~lr .á. Ci\h~cein~, 'tlõ ; DfJ.el~le,, risC<Jda co1;110: o Fysi(:o Mó~· dPI(~rmir.J<\-r • .Fi~da '' vi~.jl:1. <;-n·çl-;• , Ep11~rm,eirctJar:,í d,,jg
ei\!raCIPs, huw das 1bções, fJU;lr{) dos Ht->·urt>lilo~; . t'~le para o"' Facul·tativo. () -lan_ç;H' no Li-v ru CO!Il pelfffll~;", e ir para ·a Butica; e aqueue . vara>se
f<~Z.Pr por. Pll~ o Ma.ppa Geral das B;açfi~s..
, ,,
J·
1 1
VIl. Se no inlervallo de fJUma a outra visif-a 'e nlrarPm Dnr>nff'S nu
Rer-id1íS graven1c',nte ~r,Jfertnost <iJ.u lwu~Pr ·em ·d~ut l··.dt;S (Jl;e·j{ e.xist •ilo
JlO +l(·lS·Jl!fc;d al~um · acc.~ rdt•J,J(e grcliVP., o s,~gu·ndo Ctrlli'Ji!i;1n, (.111. o E11'f~t.r
iaw.iro Mór o .f;n;.i im:~lP ~Iiatamente saber aos res;pt>ctivus '.Facullaliv~>s. ·
VIII. ~Ótnt:nle os I\1edicvs, e ,Cirlli!!IÕes enca!f'~pg;ulus do ~PfVIÇn ,<le
hum Hospital; uu Enft>rmaria fem dire.il_o tle pr~SC' ·reve.\ ,a · Di~1a ·' aos
~~{Jt;r~~~~s, _e, F<(.riJus, hem conJkJ"os remetlius; e p~Jr1 .lauto n~· nhu~pa Pes·
SC.>j!, lj;l,l~ri~Jilt:'f qiw. S(·j~' ;.~ su~ .fr,tdpa~(:l~,, ,e en]p~:go se .P'IJ.Ut·i'á "1l'('Ôr ;~
l'Xec~J.çat? d~ que o~ ~!lus !• ~cu·l j ~lnus determmarem , llt:!Sle x.,amu de
Sl·rv 1co.
,
,
'
, 1)(.' p ,Cura1tí;o dos Fe.ri-Jos wecP~Prá sempre- á visita. 0 Prim~'iro
Cirurgi}'ío Çl!r<!r:i, ~ OJI tJ!~IPrminar·<~ na visH11 9 n~.mero dt: veze'' ,que (J.e~
~ f.lll. ser çur.(IUt~s ;os Feridus ..<j ,., J 'I
' rf
'l
' ' ·' '

lt~l,I·JeJjus

.. X. ·

~enbum .~Pro.fescsor

horas da vj1:Úl5l <!_e -ma.nhà.
l ..

o

~ .(

.p({derá,_ sem
"

u~geqtissima · cau·s a,

T I T U L C) . D E 0 I M O.

D~~ :bietas,

a$

\

e"' das Racõés dos Doentes.
'

'
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ART. I.
MappaGerál rlas rações d-eve
feito SPmpre na VPspera, e ern· tern pu fJUe o Almoxarife po.ssa- d:1_r ·as providencias para se
nprornplar tudo o CJII8 nelle prescrevPr~m os Facullalivos.
~
,. j L ·· ;r'üqt·>S os J)oenlt>S,_; C)Ue ' en frarem para o H~~spita!, tiPp~is d .a quel1e. ·Mappa ·feilo, ,c1.'nferido, e ru~~•cad(i) !!elo primeixo lVJe,!icu, ticarilo
a caldos no dia. segwinre, sendo ft;hrís .~ e a , meia ração todq~;. os outros.
J I L Hnverá em todos os HosJIÍiaes Militares ~}Ualro espet:ies de rações or<lil1,arias designadas pelos rnlme,r<~s I. - ~ . . 3. e 4.
.•
· N : . I. .He coltlf~osta simp·les•~JPnle def;tl~los _u e Yacca., ~Je _Cam~i.
ro, ou, d.e V 11~lla, cuJo ,r.IIHnéru sed <JelermJnado _pelps pr~~f~s!;wres... '-"''
N ." ~. He ,composta tio numero ~e Ca·lJos que os Proft'ssore.s ,de!Prminarem, e huma onça de arr(>s para o jantar, e de ci.uc}' onças. de Pão,
tres para o janh1r, e duas para a f,f~~a~
.
' N.o 3. He C(lmpo.s ta de oito onças da Vacca, de Carnt>lro, ou (le
Vilella, cinco para o jantar, e tre:; para .a ceia; de duas qnças de a~rÔ$~
1

1

18ü5
e dez oriç·aS de ~ão, ·m-etade tlest~s -quantidades par'a o·,janta.r, e me.ta..--

•

(e
1 .para a €€Ha.
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4. · IJe. ~~tnpostà d(j d~.4e..sei~ onças de ·tVJaeçà, sé l V~nte > abm;.as
me1ade ·destas ·quanLidacl.es para o jamar, e. m.elal!!e pmra ~· c;eia';
ten Aalém disto du~1s ortçns tle ar_roz par-a·- ojantar, je hú·rna< parlii a zcúa.
JV. A Marmita das Dietas, istv "líe, dos numeras l. e 2. deve s.er
separada da d'Us ou~ros DoeJllll:'és; .e :óélh ~e ..dle~t:àrão;~:)p.<ua Yt ada. d:Oz~
Doen I es, seis arrateis me Vacca ' 'cde Cario~i.tró' ~ou cle ' VheEla:.' et Ottl r ' s
.tt'Qt.o.s ,, rle ·menes na Marmita Ger;~l; f>OÍS "qtre: a (·êarone, que s:erveLJ~àr.á
a Marmita das Dietas, se -deve distribuír p~los Doentes .quo ·lem ·m..çíh>
dlós l"l'Umero.s. 3•.l. e 4. Neslà' J.Warm.ita. . p~cl~ào as F-alôuhati tv<'.ls HJ<trJmü}.idei. -l.a'r . :~dg! úrna • cev!ld~~mha 1, arrn.z, .azedas '~ ~li'U ', ~ para.isso • tco.ncO~llllia.rJljj ·rW.r
dos na quantidade, e se fará disso deda~acjit@. 'fi0 Mappa: 1Gera.b 1:. ,r;/ J
~ V . . H.a\:thã ·;r àlém daqJ1l.ell:as q:uat.w ~ r.ações ülld:inariâ.s; o.ulras t.atílas
extraord:narias fl'!arcadas peJos nULll}6f;ÇS• .5 . .6 ·~ e7. -.•~ L8l.~.l~}'t,
,· I L' \ ',, ·~
· 1i ~N .lJ :;, -fi t ( He Cb.m posta t -de 1 hrtiliP'<t 'só :mão1de·:\f.àc ·a \'lne.tM!e p .Mi o
jantarr. e metade para a e.eia, e·_ <I-e: dez onças 4e fM· p~·ra ; todm:0 dla ~ ',
.N :~ . 6: Co.r;:r sisle erri quatrll> Caldos .de. ~~,:. cnrnr~&lo cadQ 1!Jl,um da
<luas onoas ~.Je nieiaodie PãG., e mejaH.mça de ~s4tGâJ1. i 11,:- .c . . ', . ,
0

. ,.lj •N.
~e . r'~'ifG>i

,;

N .o' 'iL • p .ànsiste ~e~ qua,;oAJa'lrclosr . d.e .:.Oe~af<lii:.Hh.ií';uiprlfpo~tr~ çada.
hum ele duas onças de Cevadinha feita. Jem f':oald.o.. Lia iM.er.m:h!á ·,G&.átl'. ,··•
. !. • : IN.'! :-: ;8-:- -: ~'órup:õe..tSe . cl.e sejs. on~as de Choc-okrtead>ua8 prura olj" D~.af;
.ilqas rlJil-w.rarro ..alm:(l)ço, . emdua~, para H~ ceia ·; -cr~e -oog .(l)~ásl.cl'.e J?I.W~•!L·Jte&
. c... :

,

quatro p.&Dar q f~ll.Mli' ;' e 't11es p:a~a· a .cffia P:->t l'í;;. 1. r, ·•· ,uli
· V L A ração do Official he a mesrn.a, lqlu;e ll ~.do!>.Sol!iWGI.o:s J.roslliluínei~p
I. e 2; mas no numero 3. terá mais meio Erango assado para o jantar;
e duas oncas de. Chricollal:e :P,ar.à. <I A11noc.fo: Os ,qua -~eWrh ração do nu- ·
mero 4. terão, além do que este n~1m~ro d~,t~rtni'1St, .b'l!lm quarto. dEf - ,
galinha, ou ameta.de '<1e . l1,@m • fhlil~ as§)l~ tparà ~ o"'jantar, duas frutas
de tempo. e meio frango para a ceia.
.
:
VII. .' <J:~ ·-ri'~~~9.P.f1@§ ~~~J~?,:P!IesJ(l)e~§I. j2af~'R;_ilJ'Ja~sh~~!? ~~lls Doeit-'
tes, que tiverem ração do numero 3., algl!lm dos nl!lmeros 6. 7. ·e 8.; e'

.p~rab ti>;J admfl$@,

-eJltãtl" eJ;lef;f1 líl. ~rnero~ ~~si-tlilí~)jê\<í>:-> ~m:.~n~e, it Sjf a~hJ.'éJ.à~'jlc{!Jies Jlet~m.,· ~ada : pilra : ~ , aJ~JJ~<'io ~ ~ JJ:~·~ iWJa,ÍSJ ~ u ~ u e or
'J ,é-J ~ ".:. ;: ,1"}1. ': ·l
;
· , Y l!J,.., t SPs·~J:lt .ç;t1~9~ t~~.Xl:l:'!}Jl:JiHll~P!EiJ1lf:~,l p.opg..!~P : ,~ Prqf~sglieSJ.Íi!f~~
.JJJ~N,~l:><f :t_q:fí~.J sf·J3 ~~~I Íft \)l)n 9_JI.!!Ia lgJ.i tn.Jfi.l,~tfll[}.) 9ll'l!~lJJ@ OJjot l41,\l'~\li~Ji! -&l#fU'.J lil~I ~ !ilt\1.'&
está delernunado nos Arllgos anlecede~tl.~,!!; i d<il ~e§§.§~ 1 fú-M'!J1' o,s ~rqfes~p
j

-1\eS

~ ~S!C#~~ 11!!~ 1P_§>J, ,-e~t~S@ ~a>~ Jt~h~~J!,sf)P~ ~~'U'f;t€~êJ Á;P~ec;eÍÍ'~'.

4os

.l)«,?l}Olt'e$~ ·@ q~pjl~ªC;l~ .A.Ij)::H~!nn}3qb\H i~c 1.! 1!jUJltjll cJ..<!~@ ~ ·~-l.d!§~o , lll~~m~h~\'
fal'á expressa ~e·nção 00 .Ml<!Jr:M~:? ,<;Mtª'Lf:lil§g'J1aç~esJ ,dJ.;::' c' ,Í, >ri', 1 1 n
. _.L l*~nJi fi>iS'i P2Wf~~M'e_t3 · rP~~mJq rbo~&:r. · v]npQ..J),~qJJ)a~iP PJ~t ~·QJJ?_odpl ~os
~~~~J& · Uo~nj.e~, qql}ndt?l ell~. Jg;~: l!.fi9ti'C{lldp 6.. ~ ô~.•~·.YJI~IJS~{l,-IClf'lS , ,~ §l jh"',Q!Jq>
d..ó ;:~óe6l.e ~ t;~\g:ir~~@jlj) roa~ u·B~~$~.:11}Jl§ ~~zt:~J th~~,· ~oJl~fJ~O- a!?pi!.~~ q~~,Í§
.d~JufuJaJibrfl.,_fVi>r.1diJ1:1 · -,jJ·!· .'·.Yl 1n õllOl%...' . iJl... .. :,: • u .'r' ,'·""f, ·~ .•,

: X .. ) O ~rQfe.~$1~1',.1 qlil~ :SllrJg'' :óliE~~Iü1Jl~~l4ü §l.e, 9PQ~~I· §CCBtV~f'·,~-t>o~d~;;i
.a.Jponar:. ;l_os tPe~Q,t~~ c!lil~t4.., ~fiÇ90(~g~ I~g4.m~~., ~ pj€1~~ :~t~ : qJ.Jantl,b..~ll~§
lha ~!le.sltirei~d !=l ~~ Facj.l,i;l·é;lJ;iy;q 8 :P,~§~h~l~t; ij(~,e,; t~e% ~!j!Jl~fl,lps lh~~ Q~t> P!?ll1€rn.• ..se-r , prfj.~;<lliQ. i(Ç,Ie~.., < P..m. ~:]~']q~u~ : Sfil:~YJq);r,9há Y.~W>na ~-<mrida!':.~ ~qat~

~ ihdigeslm>t). ~ :til!al:'i!~ F~Â}lir~fJi ·M\Q..f.1CJ~rn~<IHeJ?. .A~i:tY~·o. §e

forem

ln~!}r...

;:>.ofá.l' f<lO.S -se-us- t~~p.ecJi\vri>,s ,,R~plfl11~~~~1 .Ã1 <}:.4.:;_~~id,:.àde ,- d-~ t,9c;s aliJl!e,11Jt3s
-tl~v~ s~ -r~.ul<uJi;\ d • t~:9.!ieW~ n·~!W llR~, e:JJ,Ç~9~ . ê' d..esp~?a 9~ r.:~~Ç~,Q
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desde o ptüne!ro ,de. Outubr0• até"\() fim. dec Março, . e ; j'>el~s sei·s desde o
principio de Aóril até ~o fim de Setembro . .Agn.elles Doen·Le;s,, (]Ue <k es
las dwras· n·ào pl!lderem ·oom<';r; i'Se .guardat:á a· sua, ração, para ·~e lhe
pai', quam-dO" o Enfermeiro Mór ;. <m· .o .Segundo .Ci:l:urgiào detennrnar,
oà -se l·hes ministrar, na<qú.eUas · horas -que) o·rrofessor ~serever:..Jna .papeleta.
•
.. _I, ,• .I •.
<l •
.. • 1 '1' ..
.
• ·X U: O Enfermeiro J\.16r-, os Ajudantes ·cle. CJrurg,i ão, .En febm.eiros Ordin'àrjos e Supranmmer.arios, Pralich•ntes Je Pibannacia, Ü.11dinarios ,_. e
.MoJuntarios, Porteiros, Cozinl~i119s, Despenseiro'sl e Moços ter'ào .-rà<ii<~
i.npeüa. J..•
... ·' '· :..
1
• Ji,
:, , . ·
:>;11 • • .,, ,r.rl; .í,
-i l'KlH.· 0 - Almo:~Lar·ife não.·pa.gará a Vacca •senão pelo" p.e2o que eJ!a
<leirtquaFll.do 1entrar .na 1Despens.a, ~ null,.ca acoeilará no,pezo dellal1a C!a'"
beça, coração~ pés, veolricuJo, e fressu·ra.i'
. .
· ,.. :.or'
· ·i}GV ~ ·1J O Ofti,cial :commandan~e it.f,a: Guarda assistid. infam.v.elment'e á
dist;ibuição, e repartições das (rações , ·- .
r '
; ' "' ·,L •.
,
I *V} 5
0S Hos-pilaeS"' l.lnlbll'lanles, . e..:D€stncamentos ,iernotos ae .sitio,
dorh.le cada thnm não>~pessa f-aze.r •.o prdYimenlO< necessarifJ. de ttltimeil1llros .
.os ~Aiiroaxarifes,~ 011 os •sei:Í Eieis sêrão Qbrigladus a fornecer abs .!Vleilicos,
Cirurgiões, Botic"arios ·,· e" mais Empregados I!! o l-lo pilalt ração. de Offtelal·,·. cój.a c: im.po~tancTa- . safi;sfarão· .no ' pr.i.meim pagamenl ., que os /Almo:xarilfes fi7.ene~~>mtab's ditos! R'ácuhaüvos. •;r · ' •' </') .eb ~.·,no r;:,,J;!
, t!r' .i
: ·.XV\,1 r '"!Eqdoscxô.s ~t?a>cultativ.o.s,.m~~s pr~in.0ipalme.nte ,{F-Dimdro Mt>dico,
f:!SSlistinãlt> fflGll ' Jll' mai<i>r 41-eq.ueAc·ia possi vel~ t; benY cum<i>'ld r:A ~m~•X'i.r'I'Í fe:,/á ·
distribuição dos. . alimentos : palia se.·, cerciificar.e~ da . sua lle!:rl\üal~tjda~e , · 1%1 .
:prtnarem :.os .a,ffi.rrle.nlos, ' e <be•li>Jiclas~. ·l' ,, t ,• lt;k ·~ 1 I,_ v· n· 1. . i
•
rr
•
..
. lu..
Y' .q
,. ~>~.-·~ <·•
_ t~c.· e.r ''1 t • J .r· 0-;'
·r 1
<! cn. ~
i
d1 ')f~{• '1 IILS 9 Ji) 6u Q r:.~ . (Í),r>Mf~. E) R ~.G rEr· ~ ·r R.-! 1\.oi.J "fl\HlcY ~JilJh u
r'op mu
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(}; rCt>ntá<ÍolílFjS<ful ser-á .]f.Jcutnbidb •de apresertJ:ta'f'. ab:Mi.nis~
tro da Guerra as Pessoa.s que dev .e rão ser-'é'ftn'pfê'g•á lérs "r):~ rs~tlviçô à~ n:y,bllistfnali võ?d~~H ospitae·s •M ílitar-es, escõll1éli1ló Xáq í,1 ~ ~a-s, 1'-t~ela • h uma eon•

ÁRT !Jt.•J.

H1u l

lirl·er

fÍh~illstv~l. )l:Jft éón'~edi1fué1J:Il)t@Y l t!_à'~'E~crJ~~l nl· ã'4> ~urfãU:l>élr,·/~"ft.s

já· feito ~ em ~.Hdspi1aes lWNitlf.r-Efs!':IL9 ,, . -.1~11 I • .,tr.m ,, .>J9b A "
. ~oflJI> '0 •0()JD;taâôr"nã"<:f clei!XíWát-A.i1f.tlan 1 pbss'~ '"am:tAJmól~trd.f~ · , ®'0Tt1!1:ri1issa:
frios, •F,ieis l de !:w.rn'la~êns l !El'e Dêp&i~q8;1EfiJé f'le<o~:~eire;s !J -t~ §em ~)r.es · .
rem Fiador abonado, é<> dê ''iie~bhheeidcl -e~é'<filt . . . n O~>} n en1 r.w>~r~: c l"lM
~o:JJrU ío '€01fn ~e.te r:ê ~~1:1thcló 1(' Fism.tlüõ 1_pr.Oy ~ (..' ãs fl1·o~~eesq M!lli.taré's de
t:.u-cfo drp:Jarí'td!l [-M ffeéésstu<:io pa.r'a l;r traf~m~olo ! dos .li) :.épte ?~ 'i!tl'ã, u,tl~'!.
t'1ifoi dé-s- Hosp1.(1~!f., . par'á 0"fjde c0r1~ut.~ãfiü<f;Re! QO'fi!fé.lífrtt\t{} ~omh}:> }<~s•eh
IVI~r, e Cirurgíão Mór do p:xercito,_ np!'~sen.t,ará ati bM!i1 f!]i~rr6 ,da: c~ltde~ra.
h"um M.&ppa circums n'ntci.âd€NI~ · db fb qí1Wjbl!gar- b, slt1lnltr patl o .on-suino dê hum a.fma en) le1i~rt5 ~eJ. ~az,O ê.?dé Jisoj •;i Üá fnp'á'nha étll •lemq\o
dé, GL1e~ra. IAliem . dé&té :~M a~'>'r:íi ,;v~· .~etilaf<.i i jln1~to ; ··~.tr1 . que idetfeNnil'l .
e l!sp<k16que ia~ J'iõtfÇà~{ <I" SJGene•:llsWDrbgã's ~ e ,uten1~i 1Jí0s, Jque.-t.IeveFá. .
sempre"'~ haver dé 'r-esefva.. - pàtã' ~re ;vefHr tq'i:iüHpl&r' a:OeóhMd(nen.fo. l• , r 11:
IV. ' A ' Com·pra'' de' Mtló . 'os Gênerôs ...pà·ra 'o 'ab<fs'têcimento <dos HosJ1 i taes de ver á "lser feítá cô ~ ··pr'.efe're rí c'~a c&fn!!f.e;i liió·; ni·. s'de \q u alfj·ue r mo ·
dl) que se faça, nuri'ca ·será vá'lida, sein _que seja primeirame·n te ell~nyi1,.
.nada pelo Ministro da Guerra. ~ E
: )
1 ''
{

1805
V. · O Contador apresentará todos os mezes ao Ministro da Guerra .:
hum Mar_lfH\ ?era! -~as Desp.ez:a~ ~l~ cada Hospital, ' para o que exig-irá,
e determwara a: todos os A)muxanfes, que lhe remellão mensalmente o
Mappa das suas de~l~za·~,\·e d~s . ge~e·r.o~ qu~. .ha :e11 ser. Est.es Mappas ·
serilu assignndos pe los Prime.iros Facultativos dos Hospilaes. Os Almo~~·riíes'.' 1 ou 1 FI~·i~, ~n1GiHregJulo~ 4o ·,S.erv.}ç.o adminis~raJivo de algum Hos,p Jtal, tl'!:XQI;(1 ~ u,.,a,rl) !lJ~lan.te,, ·JieiliJeHerão tos . seu,s Ma ppa.s .;~ssi gna~os ,peló,sl;es.pg:ct.i ISHtJt~acul.tajl ~ps; -ao . Delegado do- Cv.. tapor Fiscal. , . ,.,. _1
~
V L . Em lemr,o de Campanha o Contador .fis.çaLpro,porá ao Mini,sLf9
da.; Que}rq-, . nuand.o. este j~lgue,,. Cfl,.l.e ~queU,e ,Jião <teve ir- p<tra o· ExerÇi.,
to,: )1um Offi.eia.l: .d~ , FéJ·Zend_a de çonh;ecid~ ac~ivid_ade,, intellig p n,Gj~, ,e
incon~eslavel ,probidade p_ara servir .de 108JI ; I}~);~gad~>. Es ~ e resi.dirá ,no
Gr:rnde Quàrtel General, para- de acordo cotQ os flr,imeir,os fa:ç_u,ltatiyq_s
do 1 E.X~!Bito 1 ~r>r-gflpJzar . P. ser;viç,o dos Has,p!t::te~~ tix~,s, e ,a!úlF.JJantes\ l '· ·
Yt.U. O Co.nléÍJ9r Eiscal. ap_resent'ará,, se.m petda de .temp{!, hum Pia~
J')l) §:ogre . q,.~ melhorr. methodo de Escritura~ão, e de tp,nar contas a todo,s
·os Em pre\!..ados. no serv'it'o adminisLrati vo, tanto do.s 1I;t:os~i taes pet:m~~~I';.:
tes, c r Jll01 1111 er,wos.
·,
.·
, •.
. . . , , ,
VJH. 1• •• J?ropor~, é\O Qllini~~JiO , da G~erra hum Sujei~q . intelligen~e; ,;.e ~p
reçon_~_f!Cld.P prob1da4e 1'ppr?} Q );~ gar d.e fi!om p~·a,d~r '• nm!.c~ . _!Ila n.dara dâr
~nt.rada r~t':. qualquer rg~p.eirJ>. uS~Ill q~e . SftJ<l~ pfl]ffieJro· ex:am.ma,do p,elo, Fxr .
.sjcif;( ~· Qif),l,.rgJào Mórrdo . Exe,r,c\to,. sendo da ~ua • cpmpe~enci,a.
~- , '·

·n' ~ (\ c1Ln r;aiJ
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Todos .os Raa~os de .A'dminis.tra.~ãO dos Hospit~e!s· iot.etio0s1 .:
assim ti xos, como ambulantes, serão confiados a hum Ofiicial de Faze~ .
da"{ e1Jm• tJ;itw•lo· de ·Deiefad?l d~ Contadcrr ~Fiscal_, - ao •q,ual_dev!:!rJo,_0,be_,
cleoed' em tudo ' p; '] u•e rfurnrelati VJO "a:tb Se·r,v iço:{ os ".AJ·m'OX1Htfe ', JF teJ'S •de ..
A 1; mn~ens, 1A rtifinesr; ~'rl'ra qalhadores,me! e-n~ geral todos os. Em pregé~dos
nÓJS@h.rç econo·nlÍoo dos Hos.pitaes <lo Ex.er.cito.
·
' ')'! •
I I. . Este Delegalcdo ~>reme.ttel-fi· ao ~ OontR~o.r Risoal tod0s os J11ezes hu.:~
nla relttÇfí0 ·das P~·ovisiiíes, ·eXIistoenltes, e hUJn·• Mapj1a. de cto.d.os ',ós Ehrq)re- .,
gail , sSn~s l H o pitaes lda2súla illeparti<ião, com hu rn:a noticiá. exacta e c ir- _
rc1 ms·taff.lç.ÍaJua .clas 1m,.u.dança~ qu:e · ouvenão n(!)..lne:t.anlecedtínbe, pode.n..:
do exigir dos Primeiros Facu.ltativos do: Ex-erci~o' as noçõ'és··<q'ue Jhefo.- 1
tre,n rr'rée.\sns.r "" _:'l i <'~.,,!? fn ,r,,dr11 •'· J11. ·P :o·,
: 'l
.
-.H} r[ ~} ~ (í:)J!Dt!'!egad.o rlo .eoa{atlor Frs€ah·ékaminiârá, r,quanto.1 J,~e . for.pos-.
sivel, todos os A.rma~erís de,:JRq'\]phs,sr1biv-eJ'es,J iatensilios;" -er emHg,enal
1btf:ascás ' artes do ·s-er'Vi'Ç(l)'J conorn~.coi dos. ·llo-spitaes; para seJceitificar da
bolá ':l0u ·má arrecad.ac!ão~ e cnnser.vaçiio ·dos c.effeitos.
· · J •
•
, ;
- inlV: J. ltx<rgirtá ·de ~ ~ooi.os · o~ AllçtJ·xarif€{Sr1Vl.a'P-flaS circumstancia.do§lf é ,exactos da sua Receita, e Oespeza mensal; 'e estes M·appas se1 Fno " co·nfor~~ ,
mGsdios·•hlbdelos dtad:os ·ndo ' Übntador·tFjs'e'aJ. . L· . '
, ~·
, &. M. '. (~bs~DI'vlll!"á s. áu.riscw , tuclm.lquantó .os Primeiros F-a:cml'tativos do·, Ex-i
- ~r~itd tl!fie ~déter fnir~arelri:{lrelativo ~UsaÍJdle·- dà:~ 1'ropa.; 'r%f ., :
li
•'
- Vifl. r 1 t.Ellle ·dara àos Al1noxarifes. d·ós Hospilaes -:Í'n.terinos 'o .. dioheiro que
fór pt~éisO..; pa·lla .o ser.v,içO' dos ·seus respectiro~ tHospitaes • . ,
1·
! ·ÁRT, J1 1!'
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Difs A~mo~«rzfe's, e set6s Fieis; cf'c.
··ú

« ART.

I

'1.

"•

1Javérá e~ C·a dã-HÓspitàl tJremanerite, e {n;terino

nro•,hu_m

<A~ilJOXIHrfe, que será encarregado, debaixo da sua responsabilhlade, d:\
Administra.cão ·e ccnnomia t':le- luclo o que he relativo á saudtf~:ós 0([1en,
"' . •
L
v .I ".
'
I I.
.
',

e-s, seu ~ust-en o, e~c.
·
··•· ,
.
•
' U. 'Os Altnbx·arilies' _tedré para os' 'ttju·darem e1;p os dififetr;rlles':Ram·C:ls
'da, sua Adii!Íni~lfaçào/ e· conCabHida·cle o nt:i'rnerb de' Fie'i.s1,, e' Escriturario~· que fc;r -·pr-eporciõ'n'aí:la a · serviçb 'de cad-a H.osp'it ~I, o qu( o GonL<!>dar Fi's-ca'l determinará. '
' · ' " '
..
"
· •.
J H. Os A'lmoxar~'feS" serãb obrigadôs a fazer l!rrom pldr para ó 'S~rvi.
·ço\ Ios Hosp;ilaes os :Aiimenfas e Bebidas determinadas neste Regulra'nlen;.
1'0, e ·assim mesmo a conservar - com o maior cuicl'ado'·e aceio. s~m toda~
· iís •pa les db Ho.s·r 'itaL
• ··
. •: _ 1
'
I V. Se a pezar de tod~s . as providencias ~contecer• , ~:pie 1 fâlt~ nos
-.• qlfdspi·CMs alg:uhi•· óüj'ec1~o necess~uio, o A lt:ficliHir idfe·, , o•parlicipattí ·.m~:ial
. in nte no Mifiislt-'0 jilfifl'cipf&l ~-a l"iwoaÇãd~ e'm que esliver 'O 'H>o.s pllal,
·. &Jl áb da''ma"is' tJrt>'Xi'tíià; para qLue ·éHe immed·iata'me,nte dê .as ,rroviclen. ·.cias neeessàfla-!o, clande l-ogo parté ae Contador' Fi-seal, ..ou a'O seu· DdeJ.
··. gado .em tempo de Guerra.
.
·
.
v. Os Alrnoxarifes n'ãa '{>fHferão comp ar coú§à alguma púa o serviço dos Hospilaes:, sem que sejão pMa isso autorizados pelo Contad(.•r
Fiscal; e <a~s<!Jm ·me'!Ímo ~cohrarào' rootbo d~ Ven.de.dur, qll·e será ti1ulo bast;~nles par~ ,s~ . lhes a.bon_a.r, send9 pe~ss_oa de cre?ilo_, e recon?eciJa pro-.
l1«llila(l'e';• éEI;iias •'SC~vá pracasç {'ll~e , o MtimsL.ro Ternl0na~· o, venfitqtJ~ f attes:te. ·t
~ -·
,•., " I
' · ·•
,·,
•• '/.r!ai•·:t
.,· · 3c1\/L ·iNers priruBiros !djas de. 'cada mez os A.Jm(i)xari(es 1 oos ·osp>itaes
·.:permahlentes. ll'eme!lte.rão ao Coolatw.r Fjscal ·h·uíb M,appa e~actú da ijes.;:-·
cpezn. dÍfii'.'.Í~ &e Lodo o .mez pr(i)ximo passado; assignad.ó, e. rub1·i«*!.dq, pe: lo pt·i meiro Me di co de .cada Ho.Spi laJ. O mesrno f<u:ão os.Alrnoxarifes do,
1
·. ..JlioSf1Íka;es inlell'inos a~ . Del.egado do ~c.ontatla.r .F·isc,rL
· ,.
VIL 0~. JL\l•m_wx.ar.ífes Sarão -veir fi:car, e àgsi_g.oa.r' ·pelo prim_eiro.. M~.di
. .co..., ~os' ~micapws rolos :u!lezes., -o ,r:e.gtsto· tlo'.s dtas -que· e>s Doente$oe§tl>IJe~
·-r.ll:o no R0Slpitai; a·ssi:rn .c~'mo locla 1s ·istl'ojh<!-Sl de desp za, e 1pa.g~mJ:;Oldj;
-fll•OeiSeJjz,~ tã.O ·tw mez preoeuénte. · ,:, ''~Jr.·; Jilu
·
••,ll~ oJ
VIII. Os Fieis dosHospitaesambulantes terãotodo cui.da<i19 ~~.m t<VJ~
· -haju sempre !~tl'Hlillplà ·h-mima l 1 ToYtsão suffic~en'le -de Pão, Vinhq,,, t;1Qarme p;u:a. sacc.auer os , Ii)oen~es que ch~garem. .
E
_
~ 1 ·oi r ' _,"'·}
1
11\i . . Tod.u.s os AJmoxrar~fes, e , Fiejs de_ Arma-zens lerão o •~ipr; , ~ui,
dado em conservat· na :Hiaior e.xaclidão1 e· sem p!l'e .e;;u dia , a tJJa es..crilul7
-ra.ção., )tn:nto .red:aLi11a .á: r~·ç.eiia; e: •.desp~za i cmoJo pe.rtencenM~ á ~~~ra-da, .e saJncm4
·
. ·~~ · · ! •·•. · 1
• 'J . ' . ,
... E J :"t
,;
X. Nen hum 'f'iel dará .on1-r.a1la nos seus IÀ!lm;Jzens a..tp.!ahpl~lj~E\Oftr
-r.o; q~e ':t.eoh-at m•e~Ga.1:r; · .{i)itl! immed.i;~ta .connexão. co.rni a js1wde;~ da, Tre,r>a,
sem... que seja examin-acl:o ~ peJos Pr.imeiros Fa.cu.lt~;tivos do~ Hospit·tl,oê:1ue
:ltSS•ignarlló -o 'D.ermo .d:a el'lir;o.rln. E~ta formalid*lde terá ain-da :lpg"}u, fjQJando taes g·enero.s- ·1j'Ve.J!eiD ;;si.do exnii1inadas pé.lo Fy,sico lV1ór 1 ·e CiFurgi,â~
lVIór do Exercito, ou por quem suns 'vezes fizer.
XL Qua~do :lconteça que algum Deposito pnrticular esteja em Sitio,
.onde não h:~Ja H~spit<!! Militar, o Fiel não tlará entrada a alguma reme:s~
1

.--.:::_
·uv....,'
3.........
sa ij~ , viveres-, Oll qu,a t).squ_er , gepen)s;s~m 1 ~a ·r · pi}rle q.p , Minis.t ro da Pcr- .
vóaçiln, para ·lljue eni s~11a rrt>sf'r(ça -:v~F,ilili)t·re se1são ,ou nfip .as mrsmns
(jtléUI'f idaUt>S; e ' qua.lida çles .tf.I!IS gt>Nt'fOS, que ~ohslão da Folha, ou R ela•
ç:i,o / L.1 r.emessa; e, d.~ ~udq Slll fa.r·6.)-huma decli(raçào p.y'r ~sctilo ,assigna·..:.·
~la Jlf"lns que •ilssislir-:l o..'~·
"
. ,.
,
;
<, X I L ,' ~.enh um .t\ltuOXil.llÍ fe~. QU ,P,je I po,tlerá ,fa ~e r . remPssa ~;lgp n.1a·sPrtÍ
que leriha p·a ra i~>so ,orJem p_t)r e:j:crilÓ du Conl<,~.uor ~iscal; 011 de seu Pc~
]t'g-:t'do . .:

l•·;.
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"'f"..:.~,_-·~
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·'
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,·

f.

••

~

•

. X LI L ·-Os l,7 ieis1O$ls·· D~p9§Ít!o~ IS!olo GeraPs; como J?~rlicularPs en,vi~h
ri'io menslllmenle, huma l~elaçào do que contém os s·e us ~ rmazens. aps.
Almoxa.l'lfes-,\lps Ho:?pit:a~s.~ mats· ·. proximos, , a 1iql de que estes dem 'as
'
..
Jl 'I'ONid-en, ci_as ne~essarla~: '· · ~· ... l'
1
t..
• • • •• Jl ... ,""'\ ·. .•···:;H; • 3
-;·
.I o
u
,T,JT.UJH>.· Ql.i; A R T 0 :
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t
.. _l

h

-· ..t\f{1".

t

·

'

., '

·.. 'l !

.,

llos_: Porteiros: dos· Haspiíaes Jlll ilitares.'
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r. ~

J,_ Os · Porleirós elos í Hospila·es · l\'Iililnres niio deixarão enüar

a

qualqut>·r P:tisiano; 'U ll ~old,mlo .fiaJI.ar C'Oill os D~Jenles, sem ,e .xprt:'SSil li ~
d•J'!'ça dt•J Priuwiro Medtct:. Os .mesmos• ~olda<Jos tia Guarda do Hu;.prtal
n,i in jio(!'''l'àt1 t->hl ~·a.r, s-enão '! i)'llandt, h.irem :•te'nder os seus Camarndas.
J
·'·.JJ. Tt>Tá . u'lll Li vro ~ti'H · Í:Jue rt•giet;há ·<ts· B:~ix~•s. de lodt'•s os Dot>nlf's,
qne diariamente enlmrem para o Hospital. Este Livro - St:!r:i rubricéú.lo
JWii!

~ur.lf (ad"r < ~ ·

~

J. ~·

•

f

·

'

·

<

.

.

•

111.. ·Rsl~reverá nt~ reve1·so d·as 11hix.ns ·o dinh·e iro fJUe cad·a ~(lldarlo ~ i ~
!Vt•r, ~•s,síg na rá a di·l a ' Ha i x:a,i -re-ceberá d di 11 hP'Í r o, que en t rt>e<l r :i ao A 1·-T
moxaril~·. para fJ!Je e~te o reslittm ~o ltlel>mo Sol~lmlo; Óo dta . eJJl qu~
elle der Alta; ·c~·fJ ·

si:>us .' Pa .re·~Jh· s · no 1 cast) de, Ob1to~
NLio .)d.t>-ixará• ~a hir li>m.• nte .irlg•~m ·sem lhe apresenl:ú
iii•JS

··r

· · JV. •
n sua A Ira~
ou licençá p"r esc ril d dos Professores ,.n•s,f'lt\clivos O · mesuJo fura. a rc~r
pt>itu dt> lodos os E1nprt>gados menorPs do HospitaL

V. Quando alg·um Amigo. ou Parente, dys Doentes oblivPJ' licença
par.a os visitar, e o J~lirtei~i.J tiv-er á ntais )eye suspeita, (jUe Jlws Ít'\•a
algum g-enero de Alimento, ou o exporia, podPr;i em taes cas .. s fazer
tudos· .us · exames;. que< quizer, · é . ádlé!.r ult>is; , e em ·c:rso, de.rt:>sisJ't'_nt:i ;:_,
, a ~entinella, que deve e~tar s~mpt:e á Porta~ia, lhe prestará ,tydu o au1
cJCi·Ji(l) llett:'SSa ria,
') .. '- f
I •.' . "
' ,
r-. ~.
t·
"
·v.r.. Qualfjn,er 9,missão, .o.u-rfa)t!U ..,qu~ houver no cu.mprimen!p ,;flQs
_Art1gos de:ste T1tulo, será pela -·p,rjmeir;~ v~z runida com a perua do Sol;
elo de hum mez; ·pt>la se~unda · S:e!á d~~pedido do H.eal Serviço, ao qual
nunca 111ais ·será aumíttidol , .,.
['. e . . : ,
'~

l

··
:.' .•Dos

TITU,LO. .QUlNfo,
' )
..
'

~
'"
.
FJespens.eiJ:oLdosJ Hospjtae§ ~ Mi{it.azes.J:

(,. -~ii'T.:

-

,J;- :. 0 - De'Spe.nsei·JTa, - qtíe :dev·e'.ser home.111 de re.~o~"hecicl;t r~_ph{
~"'dade,.·· ltká·•dais bvros •Fuhricados: peJo C'.:mt.ador, -hum em q uy d~rá en.trada • diaria.menL.e ti~ lodos1 os g.t>bec_(;)s 1 •.<p~y · n·ceber, e da~ s.~a~ qu<)nti dades·; outro em que lhes dará sahida confurme o consumo dia rio, e que
1deve constar do· Ma1>pa Géralr dns Raçõ~~-r ,e ·do_
s Vales
d•> ~,...nfermeiro
,
• •
•
>
M or.'
~
:. . ..
,'r
·~
• .....
, ..~
,.,.
·J:.t.l t .. f~., J,.J.J ~ ~
•
.
•
•
1
H. ' Tod;rs ' as qunntidau es.; e qu<lHdu.de./3 de;.aJ!men1C?s de ·que se com T

põ;·ns =rá=ÇcJe.'l •o/Ui,Hir a s; ·c ' é>:c•t ·ab'rtd~~ati'áSJ dcvt:Hn c.~ n·SÜrli mr Majira G~-:

i'<íl f~lf{.\ d éii"Í'?I !}én'l.e ' fH.: Ié E'l'l,~i'.íh&ir@t ' Mó.r;· J <to-r'Jferid t>, •·e vu bri 1'ado pelor"
P 6th e i rd ·.LV] ddi t'h. • Es't e M tif) r~h 1 'de v' e ··setr<'fe Ho 1dr~ In)·~· iil &:itH1', ~<J ue d" 1); ,;,:,nJ,ç;.
ru !Jdcà<fp pe l<:> -.1?1:Í·J<rYe i1i6 ' Jl.tl thHeb 'h <1o ·ross1i :rd m itt~ i •r é'~!l'endil ; e·<] ua l(l} tH~.r.:
borrão, ou r.aspaJura, que nell e se ache, será 11HJ•tivth hatJla.nte f-la1 ra! lil.o'~
tlhf (.J.d m~z se ~i<1 6· leV'éll; .. eh 'ccJfiiÁ h~· ÜesfÍ~lnseii'cil 1 l<l\-jttt.dle IA rtig(,l~ ~l;ue
foi eme'ndad 0'. E~te·· l\1a·pp'a.J~~é\v-e fic..:a:r na·i.hiàol t.Jo P é'sflt'ns t; iro•. •' t-' .
< ""
111. Todos os !ll C Zf' S se dará hum Rdanço exaclo á Desrensa, .esta.n":'
Jo''·presé'n l es ô • .l\> lftl t&tt if.é~ ªit J.!lsé'ri'vãv ;:••f'!1 nft:irtÚle itré} ~ .Mór;; J»{esper1 · e-~ro,
-~ · o Prlín ei'ro Met!i'e o.' )
' I . ~ - i ll ( I . ' •. i n'l l.J!Í r- • ~,c ~~ U"''l ,·
1
r"'JV. Qu :íficlt~·' ê xtt::~ór·dinariarnei:l t ê fc fr • Jiret-iso Âllt? Íte ,' .V~las'~ · efc. o
DespenseÚ'o ns da-rá por hum simples f/ale do Erdetméi·w . Mó.r;;l fÍtitsd')i .
go que <.~heg-ue o Prim~iro Med1co, aquE>IIe Vale lhe · será ••prt'St' nlado
para o verilicar, sem o :qu't'! se nfio !Jevai·á' er·n''conl.a ao DeSJWOSI'Íru.
V. Quando aconteça que al g um genero se corrompa, o DPspenseiro
dará imll•ediatam.errt~ .. par ia ~Hl P,r irnei :J\d ·, M'c·tl·ico~~qu.e"f. xaminando-o juntamente com o A lrpoxarHe ,. e Escrivàu se lançar;Í fora; e o Escrivão la
vrará" húrn 'têrmo •<Hn quet'C()) Os:ler.tJ generu, e a süa qúànt ·Hbcl~; d ~r_= se
lhe-lta. ~ahirla no .bivro oonrpeliente,. e: ~oJns •a s sigoari~ v ~ o, dito f'ttFillú• ,,
) 1L• _() Ot?sp e nst•i r o t e ra (·o dor. CJ' ,ctúda.dO' Je,l hãd !dh'i xa.n ·<I é à ~~;;Ir .q:u,a quer. gener@ ~l a Despe nsa; e ~1.o:r. 'tSS@ <.Jad· amt.ii€Jtf1!l'Ua1il~ni@ hu1n(l lh·lação, ~o que he p-Pec1so., a ~ sigml'dà . pek> .Hrin-uÚ.rltl; Mt!Jitco, r~~ :Ain~l.i'xa4
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Nã:o rece be rá genero 'a lgum na Des pPnsa, sem qué
j1

i

•(

J,itiJHÇte. seja pri P11êiramente é xnmi10ada

.. _,f~· •
(
A tS.Iú l q11a·

,Primeiro MeJ,ico; e quàudo

~Jilt'-lu

t>si~ por si' só nilo q_u ei r a-~ tlt=.t c•i di~~- c lia m::all'á, i'a. .e~Je e!Xatil,l~. qualc-1uf;!r ,.dos
Ptofé.sse~ rcesJ uO. H·ospl.~a~1 ou Jvdos) JUnluS . . · <
~ ' l i , • ~ . . --'. ('
~'
V Jl I. O Pão 1.l.l!lve 'S'el'H ia me\bor qtm-li.d'é\Ue; b..,m h~vado, , é behl coziilo; sérk. di_a'}:i~ríl ~nle ré\XMHi:rurmt?'\ Pel~wP•ÜíÍleird tM't:di~~.; e ,sé-~ isst> se
não potlera ~J.ts·tnbulf. <lOS' :Dven te~: 'J ' · , , 1 1 , , ~~ · ,.
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·Dó Payt:ànént(J aos E mpré!Já'dós "i(J(os1 :fhlspit~es ~trz:lit-dres-;-- e seu Uni}o;.me .

"'
.'
•
.L - ~' /. . ,..
~. '
J '
Todo$ os· Empreg<!i,lo·s_ dos HospiJ.aes 1\'!!ili.tnr~s ·~ lr~llil1 1@ €f!I,.
't,g!;l'lJiO Ue Paz, .(:(') mo t=>irJ'ttHn pO <i~ Gl!l'etra,, •serão vp·<lg lS pe.lo.s A lmoX<Hl~~~r~ respecti~~s. 1E ln etHíS'eqüe-hctitl o é_t~tlddi?r pnrfic\ pln~ a cada cAltnó·.
:hth fe -o Orden;'u.l 6;- ' lHé 'eaftla! ~~u~í:n; <Jos.~Ettlp•ll~'a<•l"s v·ence., .,. ~~
JI. Os Ordenados ilo Fysico, e Cirurgiúo :1\llór tJos i.(:x·ercjtos ··set·ão
remettidus na F',olha, ou Helnção ~e despeza do Hosp1tal M ilihr Ua Cor'le; e no tempo e;n que, ·pelo ~e:u "largo., r..rern visitar os Hospitne,s Mi·JltHres das Provincias, cc,brarno os seus . Ordenados nas Thes'vurari'as do
Porto, ou Elva:s, ''ás .'(ftlaes o Ministro >d.a Gwerncexpedirá as n,ecessarias
orde ns. ·
:u UI., . ~s A'!'môxárií#1s mr~1o_ lr.tdíf9 õ ~ui~::1do f'·~ f~~er me~çno ·'n~ 1-f,o··lha,
o,u . Helnc~ao ' d:~ déspeza ·ddsJrseus respe·~tJN(~S H0s.p1•taes d-a·S ;muHas, ; (file
·naq'uélle óíe'z houve , ~.p áofá 'se ·ln'eS ,dar. & ·applicação ·clel:ermmaaa •lh!Siie
I "• , ~
.
~
.' ,.-r,)
J.'-el!u·amento.
• • '
. ·~- l 1. ·1
•'' · " · ' - ·· , ; ·
llJ,:-~. ;:·1
• t.

ART.

I.

1

'

•

.., .I V. · Qua ódó nlt um 18tn~'re~·à~lio de. -qb1lléf'l!ler·· ordí9m, GI~ " G.:radtJaQão
qu e seja, for manJado de hum para_outro Hospital, exigirá do A liJI,oxll.-I'Í'fe hiaHa C erti'dao eTm
··q.ue cor1s!.e
· até que· dia rec:ebeo·alli o -seu Orde•
I

n'a(l·o ·; e sem ~·11a o. ~A.lnroxal'ife,.iJ)ara Plljo .Hospital ftli mudado.; .l)· ~ :l lil.~.
págará -co usa algum-a. ' "' ;• . _1, .. . ..
•
•
, . 1
•
,.; ,
- v. Os A lmoxanfes nao p·agnr<Lô âbs EnferQ.l811'0S ~1QJ1e.s, e 1)1-<HS,·En-::
fer'r'õleiros.; ele. · set•n estar c.onJa·lt~i~Lo o BalanÇo rnen~ah !'lt\l,er,miriatd@· nQ.
AJ'ti!Yo IX. do Titule :VHI. Secçi\o II.
, . ."' . · ..
vr. o Ministro ' da Guerra) de.t!errni·nará a todos bs En1p'regadqs !}OS
Hospiraes Mi li~ares ,hum Unif0rmp partictil,ar, pelo, qu;~J ~~ ~ Pir~ t1!1tr.ça 10,ã.9
s0 a q~Haliclade do:Ern F~'~':ego, mas tambem ,a sua Tespecti v·a Grad4-ae:Jo,
j'
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Haverá erh ' eada Hospital hülna .Oüarda ceiíllr;ri<i.ííllada, twi
hum •Offi-eíal, ·o .qual prestará todo o auxili0 . necessario aos Primeiros Far
eu lt.ativos, e _bfficiaes âe H'azenda, . em tudo o que teric[er, e tivei· .erh
vista ·a execuçãó do presente Regulatnento.
·
.
' , , · 1 ~••• ,, ···.t
U . ... O Offici'al Cotrnirandante • da Guarda assist irá iofallivelm.e nte· ao
pezav<!la Carne, Arr0z, · e mais g~bei'es, · gne devem s:rhir da Despensa_,
..tanto de manhã, como cle tàrde,'·le os lmaqdará aeom.pan:ba.r• .pror· .liurii.HI.
Sentine!la até á Cozinh·a, ondg ~ficaL-.1. te .será réndida, e , doó â~· nãoc;dei,.
x;ar<Í· sahir ·cousa alguma ~le adimento ;· ~em ordem vGcal do ,Enferme!. ro
M·ór, ou antes :da ho1% da 'dístribui:<fãb Ldas mç_ões. A esta ·,distr,ibuiçà§í
asSÍ'sbr.á" tatnhem o mesmo Corhitnandante. ·
· ·, ..
"'Ill. .O Oo·mmandante mandará 'pÔr. huma Sentinella á l?ortariardo
Hc.spila·l, outra na Botica, e ha Prizão outra.
..
. , .· 1
' r} V.: . Have1rá .em cada Hospi't·al• hnm.. Liv.rh de Reg:is~o destinado ttni -=
•camente rmara os Officiaes • da.'Yisita.
escreverem rielie todas
,
, .a~ observ~.~ ções, e representações, <'}Ue , a'Char.em dtil . fazer, · e :dl.nigir, c. o_u ,_s:eja ç10
Co.r.mman1danle da Pral{~a, . ~.u . seja)l ae> ·(;'eneral • da Ui111isã:o, ou da· I~r~.vim-.
oiç:~, ·óu seja aos Priiineáros ~ ÜffiG-iaês l da -Saude, e Almoxarife!3 dos Hesj'>~
taes' r,espe-ciÍ\'OS ... , r_ 'ic"' 11: , .., ~
·· ·_. · .
,
, ~
r. 'N. , Em . to·das . as. E 'rillfiet márins•·haw.erá cand·i·eiros cúber,tos com ,hum .c.il;:r..
.pitei, qse termine el'lil' ·hum T :ubo particular, 'o u commum para ccinduú.t.
· < •(
o fu-me fóra da El'lfermaJÍia · i i'J 1'>• ~
Jlt; V·I. • Hawerá e'm ' cáÚa~ 1 1ilosd:t:i1tál 'Militrar ..huaJ -lBG\•111ilmet!rO; e !num T Jner-"
mo'm e1r6 para os Pl'm.fesSO!res .fatzere.Jli,r?SI smas .Ob's~rvações, oti ·.Eph.emel'idesl.M·e-ieorol·og.ico-Medica's. <'"'·w .. ,
!,,;,-, ~ : ·,
·· 1
· ·'VIL " As Bnler.mar'hls,,d® févvés;rsei•ã·@·s ep·arradàs olas.. óutra's.,, ·a ftim: de:
!-Se' ~vitaT quanto rJie possível, •cfrre,19s Ooe·fi•tes cleCJiiBles ias Cirurgicas,.
cVene'reas, Ootnneas, et~. se cantagie:rp:• .
· · WlJ I. l As Enfet·marlars clle mol~sLÍclls-' Cutaneas.., e Veriêreas ~ estarão·
.':co.ristanlemente . fer.h1Etdas, ,p·ar•a, qu'e: os Ooéntes destas nã0c v.ão conHl!Hi'J?.Íc<-n' aos outros taes mplestia.s; ,, :."
·,. .
_
,
IX. Nas Enfe rmarias de fevres haverá, enÜ'e húrna, e ouff'a cama,
<a disbancia dre quatw·. pés. pelo · memos f' n-as outi·as poderá set; luenol· esta
distancia, conforme o númerrn dos Dt:>en'les, e a capacidade do Hos.:.
pita!.
.
"'
~
~
.
X . Tardo nas Énfern1a ri as cfe fevtes. cdmo em qüaesquer ouCras, .
cujos Doentes não possão levantar-se ,- ~ -ir ás lat:.:iiws, havérá entre' hul11a, e oulra Cllma, huma caixa de re:treto exactâmente fechada, e sem, pr~ no ~w•is rigoroso ac;Úu
,.
· ~·,,o,
•
XL ·Tudas as EDferm ur·as, e mnito r.ri.r:iópalmente as de fe bres, e·
Vv
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as :la tri'{}a s ·sérão' cai a das )lU ma y ez, catléJ se s1 m ez.es: co'm hum a tpi'sturaAe cal viva, ,e 1goa, em CJUanlo dura a sua efTer:vescencia; e po.l' is"7
so deve ·SÓtlnenlé· preparar-se. aguella ' pot<Jío, que ·se póde .emprég(H em
quanlto está ql1:en!te:. Os. pa.vimen.tôs, dep'ois de esfregados,. deverão tambem lavar-se com .agoa de cal.
·
·
·J .
·
•
.
XH. Todás as tina's ser·ão I'nont:tGla.s • em carretas · pa'ra maiot· eoohomia, ·e faói-liJade do sétviç0; l'wved.. o maior cuidado, e escr-t.)pulo .eni
qtÍe andem semJ<>r~ ·t:l@ mais e.xac'lo., e perfeito ace~o, sendo esfregadas, todas as vezes; C]Ue se despejarem: o que se far-á logo que o_Doente acabe de tornar o seu banho\ otÍ d~ se· iavat·. As tinas, que per.lencerem a
h uma Enfermaria, nonca súvirão em qualquer ou~ra; e t~da a Omissão,
que houver a este re'speilo, ~er:::i pela primeira vez, ~ punida com a perda do ordenado de hum 'mez, e pela segunda será desped ido do Serviço
aqueHe -Empregado, CHl •fJJlil:!1nr sé. vereficar "aquel·l a Omiss1io. 'Tomar-sehão todas . ·a s' me-di elas necessarias· pa•ra ~ ue vá 'tm·, ás la t:ri•lilas~ leoa a agoa
dos ·banhos, ~q·u,e diariamente se ·derem r.JO' lfospital, . para'. qoe d.iaria.m en,te sej:"io lavadas.
Ú!
· ·· ~--<, ;
t r
Xlli. He i prohi'bi<!lo ·perftima.r a.s Enfermarias com · A lfaze•ma.; ou
q~aesque.r outros perfu.mes, que~ s€rveqJ sómente de fazer huma ávlJI!Ia:da despe~a;, .e €scusada; :e ' qn.e L·ã o lon,ge eslão, de .serem •uteis á saiu bridade · das Enfennarif.ls, que pelo .• coolra1:io só, se·rvem , para fazer o seu
Ar meôos puro, menos respira·v~l , .e pdr iss·o mais _rrejw.dicia.l, Em lu:g:ar destes - pet:fumes se ··us~rá 1 do áai·do Muriàtico, , Nitt ic·o, . OU J Ar~e'tico
em vapores. O Fysico Mór comm,unicará por escrüo aos P~·imeirós Fa'Gul,'llativos dos HosJHLaes das :P·w vincias todas as instrucç·ões precisas .a .este
res r e l. t o. .
.
. :.t
' 'I . . ' I ,. '.
I
,f _.
'
.r ' - . ( .
,,
XIN. Todos ~ os Doe.n.te-so, ~ ilep;(!)11is de .d~IStrihuidos nas iEnfermar-ias,compelen.tes ;. dispir,ão 'a :su.~ roupa, e se .J.bes_flarào ·Cam1zas, e ~;~rueJte:s do
HospHal •; e quando est1ver:.em em eslad0 des~ podél:em · levant~t:~ ou de
passa•r para a ,tEn'fe{maria .d€· Cõ,rwale$cençil, - se l'hes ' âaril~ ' Calça•s,.( e
·Ca·zacôes:, . para ' que possão_.p1assetrJ pehtis .suas lU9 ferma ria·s, •e . a~ nda 1p'qr
fóra do Hospital, se os Professores assim lho 1permit1ire-.m: :!nqu.et üuii;o
:ror escrito, a fim:'de qt•Je o'·Corn'm,a n.danter daLGuar:da .desl·aque hum· Cabo com d0i:s Solda.dG>s ' para, os aéom(l?anhár,
.· e.v'ltar ~ q_ualquer de~nrtlem,
1
e conduzi-los ao Hospital nas hora s determinadas pe os Fa.culta't i.v.os·; '·
• 1 N.V._ ~~od_a '·~ wm•r)Q:l~~anca u-!b ! So'ldath9·;~~ cuj_údo:e ~ç· a PJ_'Gmétler. ifan·de dut:açao, se:ra. rnaod.;lda ~hu'am tpeJon~. lma.x=;unfe -)tlo, :Elos.prtaJ, e •a pu~(na
será perfumada com Enxofre, ou vapores .<<los ' áé'idns ~ine·ràll)s" ;•' depqi,s
·atada, goardlada e.m <1rnÚma 'C'asa. CBa:mad:à ·d@S1. JJ.'ard1amento-s ; e . se • lhe
•P?rá o nome· do illo:erúe,< ~N'<}.;H~a·fi~ação, , R.eg.ímenlo, e ·G;8 m~;1nbiJ\; -~
dia de entrada, para se evJLar engano.s,l ese lhe roder facilmente ~:~.,c·h~.r . r10
·di·a em cru e. se der Alta ao J Doe.n\e, i <OU SeJ entregar :1' .q ti em pe..'d'encer
-no caso · de ·obito . . P -a ra m[tioí· facil.idadie. a {casa d G.~ Farda'~metliO~ . tl'<.r.á
tantas Divizões quantos são os ·~egimeoto.s_,' que mandão ~oerites ·pa,.:
ra a.fjnelle HospitaL ,· ·• ' ,
·•
,
'
..
.
XVI. í 'Faota .os• f.)oenfie·s da E.nfe.tmaria, de Convalesceroçn, como,. tlS
das Er1.fer.maiía·s de .Cirurgiar, J: d'~t molestias Yenereas, Cuta,nias, e~c ..
nunca poderão entrar nas Enferrr1arias de febres, .nem os des1as e'otr'\rão naque.l.las. . ·
·
·
XVÜ. • Nenhum Doenle se poderá deita1· calc11do, nem aind;l vesli'
Jo sobre a sua Cama, ou dentro della; he igualmente prohibido jog<tr,
fazer motim, fumar, proferir pal~ vras indecentes nas .Enfermarias. Os
Facultativos, cada hum n as suas respecti\'~S Enfermarias, poderõo cas1

.
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fig;ar, JDela f>rimeira vez, . as Tr.arl&g-ressõres deste ·AJ-tigo, diminuindo·

Jhel; a r<H;ão; pela segunda os mandarão recolher para a .Prizão <lu Hus-

pital•; (l)·mle se c;onservatào a ·meia. rnç.ão ,à.té 'que ·o·General, Governador
da Prar:a, Com mandante do Corpo; etc: a1quem .o Oflicial .da Gu·arda o
d~ve ltJgo •pralicipa.r, l.n e arbil1rar un{inr rcl;csligq. ,,.

XVlll.

.

1,

.

As Enfermarias :;erào arejadas antes, •,e depoiLdas visitas,
e curativo, a ~.sir(s comr~ dt;p®·is ·do janta.r. : serão Véi!'tidas duas vez~s no
dia~ a _saber: as das Febres,' ·e Sãrnbsws rantes 1da visjla de- I'Tlqnth·ã ; as
tle Feric.los, e V enerees depois do Cural:i1•o ;1íC'i.udas úep0is du jan t•a-r.
XIX. Haverá ehl cada. Emfermari·a,!humJav·atorio, ehulÍJa toalha pa.ra uso dos Doentes; a ngJUa, e a toalha serão G!<iarianse te renovadas.
XX. · · A palha <llus. Enxer.gõe.s re~ovar-se-ha quando esti.ver moída, e
além disto quando os Facultativos o j~dgarem necessario. Os lénçoes renovnr-se -Lão toJos 0s quinze dias; as Camizas, e Bari·etes de cinco em
cinc·o; e além destas vezes, todas as mais que os Professores determinarem.
XXI. Feito o Cura! ivo dos Doentes, e Feridos; se juntéirão todos os
panrJos, ligaduras, e! c. e se dei~arão de m0lho em hum a bacia, , renovando-se a ·agoa Ires dias successivos; e antes destn prepara(Jio, se nao po· ·
~lerãq flJ:tnJ_;ll' l~_ ya)\ O. Alm~~~rife, terá o maior cuidado em qu_e estes

paHnPs ..p~JS,SP.U.pO~ · Ol,l.as . lex.Jvla-s.
• .
, .
.XXli. Tod'!s ·a s ,Mar.mitas, e Ç.assarolas da .Cozinha serão de ferro;
o cobre deve ,ser p!jOScr)glo, ~l~O ~Ó p,orq,u,e he rpais dispendioso.á .Real,Fazer.Jda, como tnmbeg1 porq,ue s_ póde ser ,muito prejudicial, e a~é fatal · á
vida da Tropa, e Empr~gados 'op,. Bospita!. , _
.
.
• ~
X,XIII1• · No~ Hos,pi .t~tJ'~ perp:pwf1:ples os bao1cos das barms devem ·s~r
de ferro, não só poL' serem rn[lis,_.;:~c~.a~Rs;, U}as lambem. por ·sererr! I,naJs
~conón.Jicos do ÇJu.e os d,e j mp_d,eh'!\. 1 A. 1s 1 bprra~ dos Soldados terão tres pés
de largul'a, as dos Offici~es . tt:.p19 gua.tn;) ; o comprimento .de h~. mas, e
de outr;~s será Je sete:, a , uitq n~s; .e a. sua altura, pelo menos,
vinte
e quatro poll~galdas.
.. 1 1 1, 1 •
•,
... ,~
XXIV. Todos OS:-Cqber(.or~s. se1·ão tecidos ,com alg9dão, e linho, q
terão lant~s çôr~s . d,iff.i:!J·e,n~e~,,. guanta~ forem as Enfermarias das d_i~er·
sas molest1as; a~ . Calçq~., , . . Cjl.p pões e .B arretes serão dp mesmo tecH,lo,
e das mesmas côres, ~ bav-erá 0 maiqr cuidado, .e vigilancia, eín que
a rou1~a pe. hur~la En[<~rm1aria nàp sipa_ e_m_ qu~lquer ou~ra. J'oda a rou~
pa hrapca ~era 1 JiTiarça!J,a..1 9om ·a jetra imc,J,nl ~las moleslla1s., v. g. :_ F. C.
S. 17. .islq. he F-e.bres~ .Cir:ur;girz, , {'ama, J7enerea .. ,A roupa de cada En{.epl~. a~ia, ·1será . ln~~~~da, .se,pa. ·a~lamejnte,, , sen~o possive!. ' ~ .
.
.
.,.
XX V. O Cem1ler1o: de qualq~ter l;lospltf\l,.devera ser murl;ldo, s1tuaqo
ao ~ul, e disLante pelo men~s duzen[o.s p(assos i· haverá n,el(e hLfn1_a pecJI.le·
pa casa,, ondt:t se.deposit~rào: os .l\1orlos; e onde se conservarão por v~n
t.e e q!Jatro horas deslig:~dos, . e só ·por or<J"~,n expressa. doPrimeiroMedicc;> se [lOQerà(J enterrar 8:,0tes ,d, Cjllelle témpo, A COV;l,, deve l.er, rel9 me·
JJOS, .cinco, pés d.~ profundiJ;,1dé; será e,~ ~~Ç.tamente cheia de ter'ra, . e bem
calcada; e ,h a vendo cnl, e~ fa fará a rrim.e~ra camada. .
.
~ ~XXVI., Lo.go que p Mortp .ft(ÚI;a. nsP;.~!·tatlo.faraoCem iferio~ . o.q!J~~e
nno poJes;a fa~er sem qu~ o Cll'\J/glàp <)e Ôla ven!ígue a suá Morte, e attes·
te a realidade t!ella, o Enfermeiro .Mór· recebei·á do Enfermeiro respectivo
.Ievan~ar
.
.
• I •. "
l
l l
a roup~1, mar.J(ara
~ ,cama, vaHer, ,. e . avar. o ugar em que .e sI
tava. Se a .m<VIes.ti,a .for cont::1giosa, a palha 'será queimada, a lã cf~ Colchão
ser,:i .. ben1 lavad?- me _ça:.dada; e o panno .do En~~rgã9,' e .Co!cJlão1: · d_eputs de, passarem Bor clu1s lexivias, sertí'o perfeitamente lavados·, âe!u-
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mados depois c0m Enxófl.'e, . ~ciJG Nítrico, e-tc. e ante.s ,de ~uruo i,s to não
pod ~ ri\'o •servir:.
·.•' ::: :;1, , •
•
"
,
1 '
· ,.l
XX V J I~ H à verá .em. cad·a lHosgiüd h_u m 1Li v.ro .de, reg i ~to • r.u hri.cado
pelo Co.n tado n Fiscal, n0 qpal Qd~~scr.i vão n1ss.e-n ta r á o rw'rrleJdC!I. M ort,o.;
s ua Palria:, Filiação, Regtirnenlo, CompabJh,ia, G:ra~uação,- dia ;,de Entrada; dia. tle O bit@, .e a •molest.la. , •
·~ "
'.
'
• ·
·X.X V IH. . As Oertidõ.e s cle Qhif.es serã<J> pàssad<:~s ·Jpélo E ~ ct; i· vão do
Hospital, assigmadas 1por. •efle,-1p>.efo 1Capellã61,' e Pr•irne.iro Medi:co. NoiS
Hospyitaés Ambulantes serão •passadas pel-o l.Fiel, assigmaqas pot· ,este, e
pel,o Ciwnrgião, e Rabri.cadas pelos I?rimei·ros EaeulL-alÍNos do Exeircito,
e pelo Conladot· •F·is·c al, 0u séu D.el.tl!gado. Pala.qio ele Salvalerr.a l de ~ Ma :
gos em ·27 ·d e Março de• lrB05...== An.t<mio de Araujo 1de; Aze\'.edo .. , '
- t
, .. ) {
I
i . , ~ I
J; l
I , t, I'
., 1
rói
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1J!1p9·esso na, )Imp'Préssão .Regia. ·
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Eu':o ~·Rt~ÓrPB REGEN~'E ,~Fa'ço )~ab~; ~os ~q ~e ~~~~ ~A~í·;~;étu~.~~

força de Lei vire m: Que Tendo tomado · em cbnsidemção' 1qüan1to"' he ·o p·
postá ao bem do Men · Exercito 'o :Cor'pt1 c:I-enorn·ir:m·do P11i/neira .PZanada
Cott'e; e. A ttendendo a? mui'to ·q'n'e ~ c'ofl(l irá es'tabel'e'c?r ' subre este objecto . ·d e t'arHa imporfancra .hmna Legisla~tão CiJÍle ' reg_u ·l'é '@ . mod r~ · poi·l CfiJ'I~ .
se hào de, considerar para o futuro os Off..eiaes dé ' re ferido ·Q:u rpo, lq tie se
achão ef.llictivamente empreg·:ülos ho sérviço Míli'·tar·,J-e de~ trua ' ao mesmo terb'po os abnsos, qué''resU'lt'ã9 1':d1a'éj uelles, q~ue ~ por ' est:e méio •fl't:ã0 . H~
vl'es dós' tr'a ba'lhós do serviçc/s6·lié'i an<Td sem • u~Hid~d·e'la1g· 11r'll'a:'i.tlejl l e) 1 e
cofn 'gr:,tv.a rue tia Minha Real Fa'Zehda in-tere·sses ·e·-gF-a·du.,rções,t fJI'Ie sómente deve'. m netlencer
aos OffiJiaes
efTe.ctivds' ··do 'Meu Ex-e1rcito:
Por
'.
I
\
.
.
todo13 estes motivos e o.ulros que Me forão presentes: Sou Serytdo ·apoJlr e ~xti'ng·u~r ?orpo denominaqo /!:riníeii~a Pl~n_a ~a &orte,. Declar~n~
dro !-]U~ a Of~cJahclade d? Meu,.Efxr rcito_s t;~a "~dl'vl~·!-cl·a da manel,t'a seg-utn•
te: ·1., Offic1a ~s !]eneraes: 2. Irrspectbres Geraes ~<' segundos lHs peé~ores das·..Ar.t~as , (quin~o não lforeill,., Offi'c i;es <?~n- raest ,3 ~ ~ Go ve rr~a
dores d ~s Praças e .Fortalezas do ·Re'tr)o: 4.· OftJCwe ~ dos •EstadosM'ato :.
.d ? s '.Gé ne~'ae~, dos' !~~péttore!,l ; d~s ~ ?.v 'e}·nos: d'~: ·~re>~i,~ cias, e ' \r.a_ças: 5.(i) Offic1ae1s do Real Cdrpo·~c1e EngenheHds: 6. \uféc-1-aes d0s. t .or,P,?.~ das ui ye.r~a s .Ar:nas. ·E' par~ "-que esta sauda v:t?FD sposiç·ã o · ~erdut o
seu dev idó ' éfT'e'i'to. 'So u Servido Orderú1r ·o ·se'g 'ti'i1n'Le :Jl ' ·'"" , ' ,.
·, I. ,Os Offt'~ié'íes G é n'e r,à~s, . o'~ 'Irls·p~,Ctores Geraés·~ e segündos ~ n~pe·,;,
ctores ' da's 1\. rmas, .Jos ·Go·v'el-n'ador'e s dns Pra<tas I e FortaJ:ezas' do Réino,
os Offi'ci~e$ dbs E~tados j.\1 ai ores dos Genera~s, dos I nspe~.t'ores, ~ e dos
Gqv,t)r'n9s · 'd'ãs Províncias: e ·~ r i-lÇ,as; ! de q\Jalqu er'1 gradÍlaçà<'\'<ju-el' : ej ào~
que· até' ago ra se de nomi'navã'o 'da P1·irnâra Plana' · ertrpT eg aq'a~ '· ficar ão
daqui em di a nte con s id~I'a'pts (m~i{o 'Dffi'ciaes do ' Exerci lo' ·hi\o' aggrétadós' ~ 'Corpo a!'g um, }e com ' o·'seu " Ass,~htarberlto has 'F iwsoutià"rias em L i. v'ro$ co.~1p~ 1 eP.tJ~s: distrib.~i'd'os 'pélh h)'a'nei ra ' que ina·ls.' ctm'venlente fJr
1
p;:ll·a-, f}/~ciJj <'\a~·~~ O ~Íi;\rez.a ._de ;~S~)~íl U/nÇão. :: . . 11·': .
'''
' '
1
1
f l.L:, ,' 1odo1s. os . t~at~ OfftCJ?~s ry~íO com~p'reliend1 d~s n.? P m·ag rafo p-rece~
d e nte,,,, e qu.e ádualrn~nte ti ,v~;J re't'n r.praça · D, 'Prllnetra' Plana; fJ )le ate
agor~ se chá ma va nâo emprêgdd'lf_ , seràb ·sué·céssivi me'nte ; e q ua no·o •a
ocê~~i ão 'se ~fferJcer, Óm}ú-egàdo~ nos divei:sos·rPostos 6'tfectivos d0 Exel'-

.o

fef

..

• :,..'

cito, conforme o seu - prestimo e se rviços, ficanJ'o lodos elles na int.dlige nc ia de fJ" e , em qu,a nto não entra rem em nctividaJe no mes mo E~er
cito, não poderão pertendcr <1c_cesso alg"}-!lll de Patente, e haverão seus
Assentamentos em Livro proprio, com este t.ilulo: Dos O.fliciae.s da ex -

tincta Primeira Plana da Corte.
I} f. Os Offic;,i ~le s~ flUe aç,L!Jalm nte Me se.rv.erq . nos Domínios Ultra-

mhdrJOs,

que,

~e achllo a~17rega(,l os :;í ,extine (a 1f.bt:Íf!J 1i r,a ,Pia~~ · d:1 Cor-

te, no caso de volta.rem a este Reino,
ficarão
com rehenJidc)s na Dispo•
J
Í
'

~

i

'I

I

1

{

t

'

I

., •

I

)

•

}

')

~

sicão do paragro.fiJ precedenté . ,·
'
_ ê '
•
"
. '1V . .Aquelle~ Offiéia~'s MÜ it~~res, qqe desde a ptibl~c:lçtío a~ste '.A l.vará em diante forem despachados para Capitãas Gener:-~es, ·Go~ernado
res de C.apitanías, e Praças nas Colonias, ou para qualquer riostc/dqs
diver~os Estados Maiores das mesmas . Ca,pitanías, a quem c'omjJe{[~ ~o l
'1~ · ao Reino, serão consi-d erados, guandJ vo ltarem, corp9 Offíciaes do
,Exercit~, na confo,rm1d<Íd~ da d istribüiÇãq ·u~tt:r.minqda nes te 'Al'vnrá' er~
'os nu me ros terce iro e q~rarto, e · terilo o sé!-1 Assen ta ,n entü ' ern t LivrRs
1
· c0~11clefltes · á referida t d i ;t rib~i éão, úãcij ·p.o'd.e'ndó
se~ 'isso· ~'en• ~er
s~l'~lo
T ~ t l j) ~ "i '.
)
algum .:. desde a data porem çle seL! , Assenlaml!n,to v~.nçer~o , ametade do
soldo que corresponder ás suas Patenl(;l~ ó~ste Reino ';"ma,~· não Íeri't~ pC~
I'
d. os em
. seliVJCO
. •.enect1vo
"O' I
) 11
E
'
c.e sso, em quanto
nao· ~ JOrem emr.rega
n r xercJ...
< ' · '- '
'Jfftr,,t
" ' J
l
t
~~
to~ tudo como fica .d rsrosto no I?aragrarq, seg"unõo. .
.
,
1lei por ]Jem excep"tú"r os
V
.
.
,
Dest~
.M
inha
Renl·
Di'
s
posi~fo
ao
_
'
tríenté
....
•
·~,'11 ! I
"'G _lj,
'
~
,r, . ' ~· r -~
~i ...,
(1J 9iaes -Gen,e:-aes do.. Me~ , ~x~r'.;c1 tq:,,.r9 s ,(lllf,e~.~~ a~SI.I'íl Jlara , as_ ~u;~s . anI.JguJdades,
como venc
y Jç'.r ~ s·
,,serao
J g,ua l roen.~e
consld~rado
,
1.~1
I.') . ' imen.t,os
'· . . . ~ · e,p~r
·c 1 lil
3
tJ )UT:
f
l) t ()l·
J n
_ou Me ~ 1r rvão no ~ ewo, ou na,s ," .;,?1, !)lq~,.~" 1 :; •• -~ 1 ,1
. 11 •
·,
..
1
Vt. Os Officiaes • . que 1se .achao
.nri.;l:J,;~'m~t;~'e
na Prirneir:a
~..
, t1 L,. 'l.)relórma9_os.'
t..i
':J
•
,
.. { •
?, a a,. t~rfip - seÍJs As.~ept.a.rl)en-to~ . :er~ h.Ji~t iv,ro pr.oprio. cor-r:' f~l~ titulo , B r.;/o rmadof df! r:xt~n.cta Pr;.zmé~r.~ /!ta?~a.. ~.(l _.Gort~. E_t~qo~ . os outros Of6ciaes dos des.rg·nados no Par:;~.grafo
. prlmel!'o, que para1 o futuro
I•
se houverem de reformar,
continuarão,
a
Je'r
seus
em Lt'
'
..
J
I :J
f-~
qA'ssent.amentosr
-•
.
.J
Y:t;os corr~sponyen,tes qqt!ell11s e~J g.u~ o~ Jinq.~o c0mo .efl'EiçLtivos.,
.
r' ' E e.Sl<f ~e ~umparrá., tã~ lP\elra.m~n~e, .~o~oN .ncpe. s,e cpf\t~m, Sl1m
et!Jparg:~ . de, qu~e~q,u~r.. Leis., · O.~dens, 9 .~ . R;~o}~.ço~s. em c ntx;apoi • .q_p:e
toda~ ~ret,. por; ,d.e rqgfld.a('l parél; ~ste efretlo. spqJen,~e, como J"ie 9.e)'Iasl,se ,fizesse expressa menção. Pe1o <JUe: Mando ao 'Conselho ·de Guerra, Pre;idente ' do Me.u Re,al E~ario, , qon's elhos da Minha Real. Fazeod~ ,e do
Ultramar, Governé,ldores de Armas e de Praças, Offic1ae~ Generaes;
Ínspector 04 Th~('l.ourei ros Geraes das Tr~pas, ·e: ma i~ pessoas? a 'q uem
o c9~h~p i r~l'!nto 9e·lle pertencer'· Q, cumprão e guardem . pel~ parte g~e
1pe~ to?a ;·e, est~ ~fl i (F~ como qa.r.t...a passada pela . <;hanc~ll~ll;ia,, posto q e
pór ella n:'io ha de passar, e am,da ,q uç., o .S.~':J 1e(fe)to ,,h,ap d~, dura~)14 r;n
9U ll)ll i. ~?S anrofl? s,em E1·m bargo das Ordt=;na,çõe~ · em contrano.;
a do. em
Salvaterra de Ma,Q: 0 s em o I , de Abril de I805.=Com , a Assrgnalura
' do Prin~ipe ' .Rebo-ei1'te, e a do M i~istro.
·
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Regf~t ... na Secret. de Esi . dos Neflo~c . ÉStràng. e da
Guerra a fol. 11 o do Liv.
4-e' Registo das Cm·1
,~~s ,, . Le·i~ ', •. ~ .jflv~rás1 , 1 e 1.z''!ltp1r;esfo, n.a lrrLpr~$áO ,
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i sós
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J~;u ·n:·pJif~ÇlPE,' R'~.? -~~:rE FKç6 ·8~·~er P?~ que -~§~~ ·~ I.n1r~~ ~i-

retn:1 Que Tendo éstnbeleclllo pelo Al,vara de tnnta e . hurn de M·aw ile
~ilocentos 'a ~~ lineir~,· r'Júr CJUe' deve pro'sebo-u.ir ~ Aliwrtização da;;
)
1'1
•
• 't' I
· ·
t'
Apoli~e~ pequenas por_hum m<_>do reg~l<)r e S9Ucé~ssn~a;e · os ~nelósdese
fazér o p.ú gamentd do se·u·juro ;· -acaulelando:se''.o casó dn's in~smas A poJices ·virem
dilecer<i. r-s~, al'!.tes de serem legalm~nte ahJO,rtízad;~·~. ~Vle
1
lém .sí(lo pr ésente, ' que . á . f!Jaibr 'parte d~ -4\p0lices peqpenhs dé '_md ,e
duzê 'n tos ~
de ctbis niil
quatr'oce~tos reis sfj tem dilhcer.a d.o t<ii1to'
cp!e 'fa,lti'i,~f ~nar <( b ~iró~ .caus~??o :·'!~~itO'; dam,n~' b ~1i'lo ha~~r to~a ~ \ s . :~~
céssnnas p< ra se 1nte1 :ar nos pagamentos aq uella quant1a que se pode
' ,
tT n
1 ,, ,
O '-). •
c?
ll
I
.
'V
.. ,
rl? g;\r com' A'RoHces. ~ 1.SSIJ?:l ' como Me ' lem sJJo presente que,' ó ,) lHO e
A'hnJi1b8e ~ ü·e íN.Gndei 1 ~-tl~r i e1lii' gf'atlfl~a~c;ã~ ''ads 'sÉnis pÚs!:iuidores ;"Hr{b
'/ f
f
('\ .1
''\f'l,~ 0t1l ií.f'I'J~ ··:
s~
) ,, fi
tl
·,ft!_J j l•
somen'te ti'e -é'xcesslvo. li r se ·na·o rev~rter . em· D'"'pe éio 1g"ua r.al"a tonos
o's ' s·e*us pl·o'pf ie l'a rib's , .- J)ois · frJe'e'st~·s ~ó ás 'i,H.lquirêm e consel·vfíd phr k 'à
t b1branc1a 'do jur'o ' nos uÍt1mos~1 nfgú~~ · ilo, s·e't ~ v n'ci'mehto; mas taÍllb e'n'í'f>e:..
1
,la .ql),aiida~e~:9·~Je.j,
~er?"';~!~ l I?~ r~r··~ ~~~~!1'~·J·s,)d~.i'v· ~j 't?do o tempó' não
1
' d ~ ve_~~· Ç~m ;\fsllç~L ~~~~ 'g:u?l.aü; s ~ : lO,_t~trt; ss~ as A pohces · g::andes; n~rn
ser e·x.ç7JÍ\~I~ll:bs
D~sj1os1Ç~o ?~ ~~ ,~e.IS ·g~r,a~s :sobre os' Juro_s.,. e , Du c:1
t Í't{a ; ~b Jo ·fov ar sume'n te podep, ~e'S1 ~~ / ..c,o n~ J u~i a C?a_usil nas A pul ,l _~cs gm·t~
d.o s, por .serem
Fun~os de· Ernórestnnós '-Reaes. ETen'do .re.speit6 ao .pret :~.#-,l,..
""\{,..,.,..,r , . .
t)r,. ~J f".,qt· )"lrq,
..... ,~• .•.
-- ..,
..,,
H
)'u'zo ' ~ue ' se seg'ue as oul as ~n'';t1-spensave1s "PP 1ICa(;'õt>s', e ac,) nes.mo pr ·:-
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gre~§6 cta '{\ níot~iziÇãb.~,·. <J~ ~~~~l- &i:i6~~~:ã1:i, ·é1~ . fi11'é ··~té

agora ·t- \i}ç •b$Wéc.o

,, • ) !>(' r.
d . IJL) ' \ " r \ , . t-<, ;'-il ' I'
, E ' Q '' '' d l ,, IJ..,; • )/
. ~ s. ~~Ç t~ r~~~~s ,...,.e ·r~ ll/l~.a,s : ,, ~ ··.R,~~~~~:-~· .'!' P? _JCe.s1: , : , ue;e~ :? ~m:~ u.e.H; ·q ~.e

~·

~~s'~s,. 1'nt:~.i;t~sses <ru~,., t~~n~~S~J<fO~ s!.:\~.~~sler;tbs c.?m prom_pf1Jao, ~~ -c'0~1modt-.
ôade )d'os 10 l.eressatlós : · ~ou 1Sen lêlb' 0rHenar. ·o segu1nte. · · t
. r
. L ($1e' do d'i.a p/iiiléttb -~d~ ~'unho dó cortehte anno en1 diar~te ')se não

~dê ~ai~.~~~-?~~ p~r ce?·t~ ·~a: ~,~ny~<fade_ás. ~(J01i~'e~, ~~g1 ué~'ils 1., mas .se

(h.~ ; J:<~g~l~ o ,JUI:o, na ?o"'~~o~m1daie da L~1 ~ a ~~o~b pór Çetil~. E do '.mes,mP, ·d;.a :1 ~ ~. ,2h 1'n t~: .o. ~ef\:lrJ~d J pr_
q dFls ~ poiJc,e~ peq ueons pa~a.rá ~?e~·mü1_;
e ' a J 9~n.ta . ~os , Jurôs, tle~,c.ontan~o:ia a,o,s !'nt~r:~~.~a~dos ~o's. r.~g<rm\ ento q~l.e .

' lhes fizer, reme f:\~ra 'to'dos os 'S'él's ~mezes ;f sua- nnpqi'ra·ncl,il pab 1 o M'eu ..
1
~ é'J l :~·ra~·-io. ··_o~.c};~ rahdo ~~- sófr~.e-nté . ás . ~ ~P?Iic;ék1 ~r.a:n,de~( h e q ú~ f'6>,nl~
peté n knnuldatle, e f:)" Pnvli·egJo de nãó p<lgar D. if ~ ítla, cÔm ÔS ou'lrds
''P1ii vil é &Tos ';qu ê ' Ih é ·'T enho '• 'con.cêdido cbmb '",a . Et 're~íi [ hs1 Reaes ',
p· & ~ ~·e tem os rf. fe ri'do~ i'nfercsses· bul'na Dív'idú; ~ " l:ÜN) hÓiba'Grat'fica(; rtb
"t:btnJ' he' à ' j_uro .das Apo'li{!es pe~u1enas. · i' •
"''·'· •. • :' l f\P 'i ' ·•
' ., fl. ~ P_a'·a ' que''~e satisfaça? 6qm ' a meJbor''ord'em~ e ',. rcl'm~fld'ão ' qtÍo
_·for posiivel : 0rdenõ CJUC na - Jun~a ~dds J .üro,s se faqa l0dos l:Js ·il.!'i'h'ze d1as
n Lista doá Capitalistas que concorrerem com Afl'c~lic'es'' peq'nemi \1'a
b.ra~ o ju_:o, _p.ara se regul ~lf _rel.~s }Í~rneros da nle.~n~a Lista a prefer e ncw dd ,r?aga·men(o·.(Qu.r r~e L1s.r,a se não a ponte 'm'alo1·: )v:dor do ' que l-lq uelle q iú:l -trv·e \eúl· ~às~~j~~'Ji;~.~s ·.~ et~y 1naquel'la Sess:fío f.b'rem effectivarne~lle
aprésentadas ; E nue prl.d c\lpia.f)a·o-se l logo o JSagarnentt), este ficará concluído n~ sobredito_ termo.. No caf~ que não comp~•feça algum dos Po~ra~
d o res, a lmptH!ancla do Juro (jc:lra ·separada em hum Cofre de tleposJt.o,
pllra a poder receber o Portador sem embaraço, quando se apresenll-'11'.
E aos. Po~latlores de_ pequ e nas q pan tias~ que n;Ío excederem q ua lrocentos m1J rcJ s , a re sJle:to dos quues niio ha a precisão de intermedi•u lanl
.
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t-6 · tertlpo pai·a se esamJo;üem, e sell'are.m h-s su'a s 1Apolices: •·se pt1der::t
paga·r 'log-o , sem depend e n.ciá de ú e m á ~ist:a~ como parece r nútis expe.:.

(!itó aos· Deputados da Junta, que esti~ei"em em Sessão no di;.\ em qu{1:
' '

êoinpat~ecere!r·n.

lJ I.

Por· G r~ça CJUe H€!1 po'r hem conceder ;.Í. Jnotil; .eril att-enção á
i m pàrtilncia d ~t Com mis!;:\o Je que está er1carregad11 1 :' ·Sou servido' que
1
íóda 'a bohra'nça"·é an·ecauação dbs ' Rendiménlos applícàdás pa·ra os Jnr os·, e A moríizn·çàh ·se faça direitarhenle para os seus Cofres. Qne o
Pre);idente do Erano Regio, que o he, tamb.em da referida J oh ta, possa commetter à -q-ualqller Mag-istrádo Te_rritorial_, quando isso for cor1Veniente, a cobran-ça ~e rem~ssa de qualquer ramo dos referidos H endirnentos, nii1da q·ue seja fál'a do sen Districlo. Qne as Arrema!a-çõe's dbs diíos Rendimentos, ·quaf2clb se eptenderetn n·ecess arias, sejão •fejtas perante 'a '.J~lnttt, ou nó· Heal Erario. E para as,Execur;ões possa o ril ésrno Presidente nt>rtJea~" por Por·tatia sua qualqnet M;tgistr<rdo Civi! ou Cr;iminal,
e para Sollici~ador qualquer Pessoa que lhe pai'aéer,- horneando'-os rjaro.
<~ad'à htl!lia das Qausas 's epi.dadamehlé; ·P<;>rque' se não tleyer~i entender
nem ctéadd ()ffiêio de Soll'i'citador, nem est~t beleêido riovo J oizo; de Execut,o'ria, em r_Hzà<Ydas homeaçõ~s ern hb ma só. pess~a tm J uizó, ·pois 9ue
devem ser fe1tas n:Hluelle MagJ's trado que rnms ácttvament(? as f1ossa rtXpedir; e poderão Je·var bS seis por cento ·á custa dos DeveuOÍ'es 1 na iÕrJ..
, mà coí1cedicla :'is -EJ.:ecutG~ias da· Fazemb. ReaL E quantó ao premio da
cobranÇa; ou nas' Admihistt.a<;ões, óu nas Arrematações·.pod em o mesmo Pi·es·idenle de J.\•1eu lReal :EJrãrio arbitrar, segundo n difficuldade dei1a, até á güanlia· es~abelecida. ,no - AJ.vMá de dez de Dezembro de mil oit o'cehtbs : e {rés ·~ HaveÃdo assin1 p'ot 1decla'r'a•d as !ls Proviclenr6·i as indica ~a1s 'ti·esse mesmo Al\':Há; e ampliada' a D-eterri1inação dbs Alvari:is da
Df-e~c:"í-G> da'• m'esíha' Junta.
·. · " ·
Para torisblid_a r mais o • ctedito
-de-vem ter as ttiesrü as A polic.~'es', ac-autelám.lo ás negoc iações que se tem feito a respeito dus j1iros;
Sou Servido: Qúe~ a·s~im córno no Real Era-rio, é na Junta d0s .Juros se
põe se ll0 nas Apolices ao teth:po do pagamento, em todos os outros Co-~.
fi·es em que ha The~oureiros ou Admin:stradores nom eados por Mim, ou
por Minha Authorida·de '; q·u·ando se fizerem . ·pilgatnentos eom Apolices
peqüéna's ,· qu'e •tenhão mais de tres mezes vencidos, se àverhetn no Re. verso ao pé d.o ultimo sei lo, ponde-se o .Mez · e A o no em qúe, se ·f~~ z o
pagamento, assignado com · a sua Firma o Thesbureiro, AdrninisLraclor,
Escriviío, Ministrt1, ou qualquer ouúa Pe$.soa dos qtre tiver em' in specção no mesrno Cofre, sem mais escrita .alguma do qne sómente' . a Jata
e a firma. E por essa data se contará o vencimento do anrw Üo jur.o. E
Mando a todas as sobreditas Pessoas que sem demora, nem escusa se
pt'este.m a fazeltü',· pena de suspensão elos seus Empregos : Pena em qüe
incórrc: rão' lambem 0s que contravierem a qualquer das outras Oe{~rmi
nações aoimn estábelecidas.
V. ,Para s·e · ren 0v arem os Exempbl'res das Apolices que se achão dilaceradas·: Ordeno, que se estampem até á quantia .de duzentos contos
de rei's novas• A po~ices de mil e duzen!os rei·s ; e até á qurnlia de tre- .
z·en·{(')S contos de· 11ei•s novas Apolices de dois mil e qnat.ro ce·nto re is;
âs qtiaes, corno sfío destim1rlas para· giro e troco de pa game nt0s miuclos,
llão t_erão vendmento de juro algum. E (odas as Apnlices antig-as do valor de ·r'nil e duzentos reis, e tambem as que forlio fe itas do vnlor de seis
mil e quatrocentos reis. s r ào supprimi <bs, e recoihidas no Erario R e- ·
g io dentro de se is mezes cont~~dos do tempo em que as referida.Q nov:1s

.;nr:

'que

1·8 05
.A pólic-es se ac,b:;11:em ~~r.t;omp;la~ 'pm-.1 emitlir-~e, as. guaes . mandaç.<;\ 1 fro9at-~:

•e recoJI.H~~ o PresiA <~n:~~. do ,.J.Y{fl );{e;r ] E r.<.ll:iç ne1ÇJS Miqisl,ro~ q~Ie l10JT!!Cl?L'
p.ara ,está J;hlig ~.~l. C.i_a. ;. ({ 1r,) as~a do, 9 .l·_eferid,o , te11n po, que será publiqlçl(j)
j )O l' E<Ji'taes, nàu terão as sobreditas A polices- antigas de mil _. ~ . du,zenlos

c

Féi-s, e de sei~. IJ~·i.!. eí_ qitJa,t rQ c:;en-tos reis -màis venci1~n e ntq de júro. E te-r_ão as re f.erid;lS no.v:as Apolic-e s 'i,guaes forrha, ,·s el los,; as ~ig nat~n:as, e ru,;
ln:icas, com -que, {qrliQ Jegalizmbs1 as antigas, pondo-s~-Jhe igq<JlqJ((.n,t€1
Jwvo s e-Llo-,.qoançl·?- {9~~111,< df1da-s ~rn . pagamer~t.0 ou na .JunLa 1 do~ .J uros,,
·ou r:Jo Era·r'JO Reg19
'
. :,
.
· . ·
...
, .
,
,
.
· VL Para se t CP!11'.er;var a_..F,é, J~ubl.i~a da~ ~po l ices, ~~~ri. tos . ?a Alfa_n-'
<lega,· Letras Jd :o . RiJa! ,Erllt'.IQ, -Cautela, e 1 B ilhetes, ou do Era.r to Regto,,
•OU cla ,J ~o~•n ta d-cp,s.J U,WS : a~·j pm· pem ést,a b,el_e.ce.r a lll ~ !')m 0rS, p,~nri:s. COD.lra ·os, qu,e ~as.· fa. l~if.ioar:em., q,1:1-e ,pstã:o.,de lerm inadas p'e la ,Or.denação do
Reino, e Lei-s Ext,r;;tYJaga-Htes ,coHtra 0s, qy.e Ça!Z€.fl1J J,VI1off.~1a (a l ~a t; , proces
sando-se , e. sen:t'ênpea,HdQ-Se flü · rpesmo J Ll Í1W fiJfÍ.v·at.j V,Q 1' e pe!n flil,es.çn;a
fórma sem ditie
renca,,a.[2·u-rna. ' . 1 ,
1 1 ,,,f .
,•
. 1. ,,
·
• ,,
•
E est·e Alva.rá S(! qumplrí·r;-1' U'lo ínt,eiíra,s-'§l il):'vriolaveJ•menl,e, corhq.
ne-lle se eolilt,é.m. P.elo,, qLJ·e ; , M:In~o -~ .M>e.z,<t ic<1'iJI ~)rt setnh?.r,li'9' ~(l:';~~ l'\~9, Prren
sidente do .R eal .Erario, .Reg€Jdor: J,a. Cas.a fl.a_StJpplir~aç~o, Conselho da
F az€nda, 1 ·e d~ 1U.H ra-mail, :t\t;.,a l ·Junta ~10, C..omm.~rc~Q,, . A~grícut( bll'fl , , , f.~1
bricas, N avega,ç ão desle$ R-eitnOSJ e seus Oo-mi:nios 1 .,e l a .t od os os, Tr.itbunaes e, Pess·O<lS,I ,a . q \l~rn o cót'lqeçim~nto e~ ex~c.:.~jÇ.~o de·st,e A~vará ~ 8 mr.~-,
ti-r, cumprão, e g·uaJJ<!lem, e- f{lçào ~~.) mpti ·• ·-~ gua,rdall GORlO .oelle se, c®.n;
têm sem dúvida ,çni , embt;~rg0 ;iJl;g;l:l rn , .;ni}qf~o· i)Js~~ptes qua(€S(j)Uer Leis: qu~
se en lenl1làfl ó1J possão ser, ' contraria~ ·as ,q t~a:es todils Hei ' por de:rogr. d.as
.p ara ·~st~ effei,tp .~>Ó!Jle!':lt~, IJ.Cprlg~~~aH<\~ S;<?-.lifl·pre , em. seQ 'vigor; E ·aqQo,ur
tdlr Dwg:o JgnÇlcto de rfma·, l.Vf:apiHUe, do· Meu Gt.) nselho;r DeseFJ;lbargaÇq~
do Pa<(O ·, e Chanceller Mór destes 'Reinos, Otden6 . q·u~ o fa<;fl. ,p;uqlifiia}"
na Ch-ancellaria, ;reg'i i>IIalíldd'j se. ern . to-dos os lúg<~res; on-de s~ . cosf"-'mão
regista1; sin!ilhantr-~- A lyal'á , ,e g;:twfd~ndq-se, li Orig_inai. nq (R;) al.,,A~cJl~
v<'> da forre d•0 To.~11bo. ·l)adó e1rn S<:~tvaterr, a de M.ngos aos -~ QEl ....~~r:Jj
de . 1805...= Ço_nv a_ A_ssignatma ·Go Pl·inoi,pe v~eg.en tp,, e a ~dq Mi~istrp;
~

1;

~

"'~r ~

.• 1

~

- J'

i

•

•

..

"

•

i,

,

I

"'

,

•

,.1

•

t

\

c!·

I

'

~n ' ~.-;·-1

Bq;is.t, 'J}Q, $ ecret. d~ ,Est. d;as .N~r;oc. ~ Fpz.J a.fc?l ~ 5f.l 1 Hl'
-vers. do ~iv. }·0 de . .Ca.r(as, -e Alv~rits1 , e 1 irniJ.rep~-, p· ·f
.so na lm.pr-e~sao ~er;za. ;
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zem lndtspensavel .o continuar com for(;as. maJores a Guerrl\, em <!},Ye e,~,
tá empenhada a Coroa destes_ He j r~os contra aJgurna~ das Po, e,ncias)~~·~;
b,a reseas; e que para a contmua ·,ç ao della, ·em que Interessa 'fl ·s eguran-

ça das Pessoas dos_ Me us F ieis V assallos, prjncipal·mente dos Habitantes
Jo Rei no dQ Algarve, e a segurança tarnbem do Commere·io Portuguez,
e ainda mesrno de algumas ou tra s Nações, que fregu(i!nt;lo osPor tÇs, d~
t os Ro inGs; he .necessario provid,,ençÍ•a r, que ru Contrhht,liÇã-o applicnda a
esse .fim, denominada . para as Fragatas de Gw~na, seja· r eg~;~ la.da de m~
neira, que pQssa st)prH·i.r a esla Despeza :, I-lei por bem qu•e em -todas as
.Alfandeg as de'stes Rei nos, e Ilhas·Adjace ntes se corno .para a Conlriqu,i,(,i flO das Fr aga tas de. Guerra lr e~ 1 por e_entc>, em. l.ugar ~los dois por ce.n-
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io; qu~ at~

agora se cobrâv~ão. E q~1~ a ~s:t~ _ p~g.í:n)'Jento. ~.ejfio ob.ríga~qi:
toJos os generos, que enlHto, ou SéliH?m pela .h·~, .f! qu~ v~m il D~$pA
char a q u.a lq uer da.s Alfandeg.as,~ ou. Casas -de Ar_r~cnd;açito; f3€fll · ~·xç~p
ção. d<l(jUe!les mesll!os, q_ue se ~bH:J ltv_res de 01reJto~ p<)T ;dgum Tir,~;~Jp,
Privdeg.io ou Graca; _po.l s nesles mesmos sen:1o €nlenderá remf'trh.la ~e_s.; ·
ta Conrrihuíçno. u:ns ser.npre set•á .cobralla cpiJH) hã·o -~QrnpreheQdi<)a na
Graça:; ' pelo_ Ohjeeto neeessar.io da sua nppljcação. Exceplc~a.lilqp spmel'il.:.
Ie deste .pétg-amento o Pesqclo, os gente ro.s de Trigo, MilJw; C~nJ eip,
Farinha, e Legumes, e tambem agueHes, lf)Ue se Des.paci.Jc:jo pelo PM:rlct
Franco, p01'•llle des~es ·SÓmenü;!
coJ)r.aráhu.m porceolpp:ir~,t~1)'1C!1l).ll ,i.,.
buiçà{)~ eü1 a\lent;ão a~ Privilegio, . qu.e a esta A:lfa.lild.e.ga Ten.}w Co.r,1 ,~.~
dido. ,g a twhredi1a Oonlrib~nçf.io ser.á ar·rec.~ttcl.c'H.Ia riieJo-s Oflic-i,(;l·et> d<tf:i respectivas A.lf~tndt>gas, sf>m d~Jin :Se re.du.z·i1r emvlun~'e.nlo <t'l.g tn.n; :e ·St>r~
remeti id-a .a'O 1.\l]eu lleal Erario para a svbredila ;}.flp1Í,çl!ç:Jo, p;r.i.n 'c iJ·lÍancjh., ·
a ,sua cub.~ança i 'IIJU m-e7. Ut~ro:i-s dH da-!~a ~~ste Meu Btttd Dlllçr~J9,. ~ ço,~+- . linuando em ._qiJanl-o _ Et~ A/lu J.Vl"<tnclar· o Co.l'.ltraricJ. O .(]~Qs~.lh.o (~a F~~n
ua (j tenha assh~i ente1Adid0·, e G· fa~a [llarlicip:a.r :á:s 'Est.•l~t"iíes . )::u~}jlJr),e,t~J]r
tes~ expedi odo os 'n1a1is Ü€spae·h ps He.cessa•rios par:il a .s·~<~a i·n-t~~-.ra -:C;l~S~Ij.:
vancia. Salvafe-rra: de JV11lgo§ ,em .3 de ·A·biiJ d.e 1~0@ : ·"7""' C~.m ~ ~-u 1t>fJ~
-~~ J>E:incil'e -Rege11te.
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Ty.ptJgr4fi.3 Si.Zvidnr:z;:
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· Ar:~--~t1d~-~e al~ ·a~~ra o Cot•re<i~ âit'ig·i~o p.or liuma Legi~iláçã.o-Ptr~~:·Úi~-'

-q al; -que désse com o te·m.po -occa·s·ião. a . ~Xf!eri~n-cia; .das :(ij'uae.S r~~ul.. · ·
t.as'selil con'hecimen'los práfic0s"para ~>e .(91rganizar ~hruúrua .RegAJ~açã<i>' oon;yepi1e nt'e sobre este Esfabel~úrnen'ld Jtào ,Í!!Jier-ess·an.t.e ".pa·r.<i ~os.Me!US Jeaes
'Vassa·J'Ios, oorno ~ ui11 -á M1riha , _H eal Faze•Ada ·; e lenr(ilo-s.e ~dwi:lo *lor ~ ~s-te m~i<>, f)•te e~ão ilnprafi.c-áve'i·s l'l'lgqJ•nHtS dais :flrwviil-eJ,J;das., t(jj·ue :e:nlfu1 ·.
,pare~·êrã:O vantajosas, e que se 1faz neoessarÍJ>> dar ~lUirtis ,d~ hovo ·pa-ra o·
nJelhu_r;únento desta AdllliaíisiNl'ÇâO: t>or 11<-lnfo, Q~teremcJ·(j), ,dt>flpl$ ,(J!.cG~
e':(arnes a que m:1ndei proce_d er, Delenn:i·nar huma -Legist-:~r;;J.o ' s_o:bne~s.1
-te übjec'to : Sou sêrvido a pp'r ovar <> l:{egi ll'ltinl o GtHal para o Gor:r€io., f!.l:l~
bai~a coJIÍ este etssignado por Ahtoní0 ·dk Araujo d·e _Azevedo, Mtlll l\lí..
nistro e Secretar1o de Esla\fio -do!> Negoc·ios Estra.r1geiros 1e da ·GvtlTT~'l, :a
guemJoi comme.t iida_, peloAI'va·r~ de de-zese•i.s cleMar~o .cle m~J~e.t~eee~
los e noventa1 e sete.,~ lnspecçào do ·mes-mo Corrt>~o~ .e .Ma,nd;o q.u.e se ·
7
ohserve inte'ira e littéralme:nl.e cemó •fle~•le ·se C0J;ll.ém.: •O' rt:'fenLdo _Mj'n.is"t)o e' Secretario ele' Estarlo iJ nspecto'r o ten;ba assim e.nlencl:i.clo., e dê ·t~~ 
~d'as .18 t>;rd•_e. ~s e P'r ovidencias €JIIe preeisas forem .p~ra a Jrtl<Ú~ PfO.Itllf~!it
· t>bservancia deste Hegin. e n•to; regtl'l·a ndo e fazendo ,exec,wt,ar.Mdos1a.s .p.r.ojectos que julg-ar ' nefi!essarios par-a a ecom·.omi-a do me.sm'(i}' Ct>-rt.ejo., e tJ0fJJ
Jl<~r,ücn,lar ~uiJ_ado aquell~~., en: qu~ se .conbina.r .o m.dbur .setwiçosJo_P·p;. . ·
bhco com O's 1.nteresses da M·m:ha Real Fazend,a. Sal .vate.rra ;d~ .1.\:W_gos· ·
·~m Js 'de Abril de . Ul05. = CtJm a Rubrica ,<!J·o Pf'inc-ipe· -Reg€:l)t~.
1 •
...

j

( !

Be_qimerito·. Geral :pa·ra

ó

Co·r-i'e'Ío.

J. 'l1 ará o Go~erno e :tespo.risàhiJiihid~ g era;! dos '.obje.ew.s .tio. CorraiD·
Xx

0'6

r· _11805
.... ,_. . . . ·-

u'i

.. ::.em . Jo,do! o' Heino', Cô\Do ,.Ç. hefe ,,,des.t~ R.·~p~rtit. ~~. , , deb~üx0.. da~ ,.Ordens ·
~··· j n~rm·e:Jia.fns dq M isú'ó .é S'ecr~liú·io de ' Es(adi:(lh:sj'Ject<;r '" ll'e
h:lverá
. .. lw 111 "'~t!b'~ 'í ris pé c ipr.,' que' ser_v'i'i)\ "es't e h\&iar s(Jm.ertt'e . Í~~lil hón} ~l f>: cunsi- demç:!Ü- i:jUe Jhe re:sul"í<í ·da "confiailça que uellt~ se fa~, _enc;üreg<,HJdo~-ode

in

u;,;.

., · hum H;imo 1:\.o .iulp_tir ta.nte de Adwini:sti·açilo Públtca. .
' . · ·.
·: J L · Ao Sub 1n~p~ueto·,. pertq;1 ce•A r"lão scii ._ti:sc:dizai' a ~xecuÇ':"io deste
Hegimentó, nías pru.p àr a,o I n."liectur lodos' us weios, _qtie a pdrica tnosfra;· se'rel,ll cllO venil•n Ies "p:tra ' nH.iHtilrar! qual~ Ut'l' 1{:1 m"o da Ailllll rJ_'l~·ll'dçilo
" el:onouÍica, Otl pai·a.:_E•ciil~ilr o t:nelbor e 111ais pl·omj1to sei·:viço ir d·er!lo e
externo. dt>~lla Héfmdíc~ão; e ao wesmo· SHb-ln~pec_tur se'râo ~u ·bordtnuúvs
todos, 0s i·wtllviduos dt>lla •. · '
·. ··
r
· ·, · r•.
· ·,
_;,,· Jl I. . P;ira o -gvverno . ec.Or:lOmico~ exac:çãó e pom , s~rviÇ,9 r úl)1h~d d~
.· -- cor.reio Ger;~l~ _.di1s suas competentes relaçcles co1n nSi ..Cwr,eios da~ Pro.. .Yinc.ias, hn"erá htt'm 'Oirecror, · a quem. seri'i ~) êJJ}:Jür.UinaJHs totlÜ!! us 'ou ,
~"· trp.s O.flleiaes
inJividuos _emfmigad us 0@ ·çurrejQ (;erúL ;. ·, L "',·:: •. '
~ ~. · · ·JN'. - 0 Systt'n11 r•=6tic,o J:o ;s'erv iço:• e 'ür_ranja 111 en ~<>t ~.co'~om i,co ,dos ;ob r
·: ,j€'c'hJs, Jo•cCo'i'l'e,io q~·ral s~rá d~v.iJ_ ido e1T11 't:r,es Ad,títit.Ji.slratf.ões 'st>p:iq1tJa~;
~:•..~"'- Jir r•m~-ir~~ parà os Seguro~ ; · a~segút;~da·• p)}~ al.as' Ca;tl;.ls~jo, J{·ei~J.u; '. ;1
"-::- ~Ira par.a ·as Car'las. 'do Ulémm,a r - e e~l <:~il·~eJ ras , A>ia.4~1. p ~rte~ce~~ 9
~ · ·gc)vérllo das postàs.
.
· ··
,· •
.. ,],·, ,_ ;. . r~· ·_l,·, ,
)1... ni·•:tl~-r~l ~ o 'se c-v ÍJ.~o •.e r.es.p.ota~s~bi lid;t'de geral e pitrÍ'Í'cíl' a'i' ·dà's·'}J"CJF!das
AJ;;Jtois\rac;'ões, :lla\iei·á'- tr~s Âclilii'nistradores, _dus .q uaes, ,o dos St'gu
ros, se.rvirá Je.·Thesoureiro, e hum Guarda-Livros :
VI. Totlas i'IS mais , pessoaso,- çf,UI7 <J.evere.!n ser empregadas no serv1ço
interior, con1o Fieis, Escrip(urarws~ l'nl't içantes, e l'urte1ro, sedo pro... pos,los pelo Sub-lnspec!or, e haverão suas Nomeações, cunti'rmadas pt•lo
<:.} ·risj)edbr, ·.il 'q_ú:eJ.n . tqca· ~€-gaJI;_lr,.~\:çon_fu·m,e_.' ~s :Pi:rcu,mst;:H!cjas,, , ~J q ~·r~n_t_i-

e

·tn4

·• 1

·da J·~ . d~ :pesseas necessanas ·pa-r:, ~S>Ie .·s.~tr~l~o,.

·

1 ·:...

•

, ·· ---

. _·",:·~· · 'v.{f,/"' ?ftHIÓs e.s ~n.dividu~s e.úlnrt-, g,adlis, ne.sla }1ep:àrt'j'ç-:to s~rvir;1o bnf:.
. :.> -~;úr_J~~n~e pelos seus Oi·(Jt:natlos,'· s,;.nJo,~ lhe~ ,"Jít(;hlbj.J as ' tBJ~é'S(I Jer;:r,f; <ipi-

. . , ·mis, e'nl<;~lume~los.k~ asstgrt~u~a·s1 nos., ubJe~lQ$ ,dos S.~.lls _ e.nJl r ~9.s '·;;-~~,S
. . · _ ·.
.,, "9u'a~·s · ~1à0 lhe~ ··s~rao a<:IUlltlildo.~ . ~~··rv.eJri!Mf'LO,sc. -, .
,' ·. , ...
. () t.V Jll.J .H a.ver.a ·fio Correr o Gen1l hu 111 Cufr~ com1 ( res c; ha t•,e s, di.IS CJU,nes
.
•
.l
d,o u I1 JnspecLo.r;
'
'
. ' h'uma
e'S1a,r:tI em'
pouer
o·ut·r,l,, cpnser \i'~a,. io D· ·Jreelt;r;
':. . ·é :.a ' terceira _pêrtencen:-hw Ad.mi ~/.istnHlo,r., dos Segu o~, coúJO ''TbeS()U'r~i~
tr~ ~· e .- dentr.0'd9 mestillt' Cofre, ~e ~1.(5 .rel:jÇ!Ihi!:l'~s . t(J!I:a~,· as ,sem~ t)<IS (js>f ro;"tllt~ctos ~lJ~ chv_ersos HanH?s ·· do . Con~}q:, fu .r(AarüJo~.Sf )\t~r,n .~y~ ;lenw ;,,Jsr-· ·c,;r:l_J>ItHa(ia~ ~mp les, . e cla:ro,· para que se •r..o ssa c~\ ~Jecer .~ .· exag1yrar

s

<

'

?

a rresponsand1daJe de cada _J?uri1 ·d<;>s dll s. Rarnr 1s.
· '.·.
dé Ahri·l·, Julp_o, Outllbro,,, e. Janéj~~ pe_1; á ·. p~J~ê~tr
-.-·:~~ ·} ns;pect.or. hur~ Ma.rpa eeonon;l'~co, e., d~ qalanço ,du)s o.hj~c os 1e pr?.....~l;UG:I~s- .d~ CollréJO; em 9· qwtartel anlec::e,denfe ;, e por . _t ud,Q '-l :{'~i~;·~. d~ ~;1·
.. -·tle'lro ~'e < lilte ent_re~~r:~ hu,m M·a.ppa G~r 1al ~l ar Hece,JI.a• e .) ltWP ·z.a d,o .nn·nb'l«nte{edente, ~e.met·tenU.o-se lhHn ,simi.Jh•a,l.ll~ 1 ao , H~êíl Fr;~ifÍQ. ~~ü:iJ~
esl1~' .Ma ppas senro asEHg nados pelo, St,~b-lu~p~ctor, Daect.or, AdmlOIS~ ...-·;;.~~.acLa•tn.Pnte

;:.. r: JX:: Nos

.

.

'

J •

'mez.e s

G

. , L.

""tfH(JO.re~, . ê
úarda- IVfi!I S. '
v ::r I .
.'
.
, ~ rA!;-. c ,<ír~ "a ' coJnmu'l'lJ~<H(ÀO

.dás c artas.,do
'•

·

f
Jl•eJt;JO
l

.. . "" l .~~ :
·L•·ll
.
' '
h a verá,
'' ' ":81
c,O'rnó atéJ' I·~·"
~~g,9-

ra.'·, os•..~·,/is Córreio's' P.\0 1;, S~l~ l~i1a" _em IOI~11S :ls ~ Praç,as .~l(t J\!rm' as;··:p~ e~h
todns as CiJúdcs e 'Villa·s principaes· Clelle. E ert'tre Lisbóá''e 'Pui:t(Yêon- '
servar-se-ha tres vezes por semaf!a ·a mesma communicação.
~, XI. P<u:a a regou·laçfi:o clos ,porte~ . de · !odiis ;Js .C<~rlas dó Reino serfio.
cg,nsideradas cinco ·"dis't ancias :'· ·primeira de :dez legoas ;. a . segn nda .de

a

' ·· ::Y,i~te ·; a . t~reeir~ : de : tr'inl'a; a}u1rtade qu~renta_; ~,a qui.~t~ . ~~ cil\cqen~

,"'"
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t11, na qunl serão iO,óni;pr;chcincli<lo.<> as ,maiqr·es disln.mcias do Hei·J(l.o, ~ '1m
de se favorecer a mais ~1-Jffi.eultos,f) enmmunicaçàa dos póvos.
.}
XII. A <.li:sté\ncia, fJUe e·xistir dos Correio assistenl()s par11 as lerrns,
q ne /.il ·r n:ão ·I em •. ,C;"l; ,f) ué. se~ .ulífdo a pr:lt)ca Jljri l íg1l, ~m~wdão cc, nd uz j,r as
su<l:; C~IJflas,.: p(}r meio ,d e .Estaft!-l.es csta·bele,c idos, é pagos rp.elas Canl/\&
ras, nào ser;i contada l~'ll'a ::tugmemto· · @~ ra~x_as, , !Qdas a_s v,ez(es qu.e lns.
Calf{as,, QIJ~fl!IQ ,çhe.~ã.(!) -ao Ct_H·rero _ns_sistente, .são ,comprehenU'i<J,,s ên1
alguma das distancias referidas no nrtigo anterior.
·
.
XU{. ,d :A. Çu.r-~<,.t ;sll!tg'.d a. ·cunch•·t;~·da de~tqc> , da j>l'Ímeir'a dista@o'ía; '·terá n taJC,a; ,de , v 1~pt~ . r~•~.,;·~n.<J:,~~!giJitY<t vin;l~ e, ci .~1cq ~é.is; n~ teroeir:á trir\.ió
ta r.éisf·.n-a ,q .u-;,~;rl:-;l;·t·r~nM-~ fll ....Qirt<!O • r,éi~-; e _Aa -qtlin,~fi. q.t;arertla r;é.i.!S; -eM
1e,Q 1dendg,s~ IPP'= . G~.rt,a .. j>i-o.gela-,a ,q·tJe não ~~-c~9~tr 4 4u@'s oit'ava;s.
,
. XIN,. ,, Se,ndo,às ,Çt<J.rla~ ,d,Phrad.a~t. .s~ ~º ~stt:Y·b>et~ci,d-•ls '-<1S seP}•intes
1;1re~t
~'
c},a§S€§, f3 ~t~.Z:.Q!HJI>Jr de- pe.s,a ,. para• a r;êg-JJ ~~~~~@ , de ta~f1s 1 se.gu nc~oD as ~ua~
cp,UJ(l~~~n t~~?.. dis;tl;I)JC.~a!'! J!>;I~es,qi,p.V.<I:~ I n()' Artiw;~') XJ

J •

•

,

"'lu•

t

~ <!'1111~ (J;I'á'ss'e, "Bf Yiüé }·:. · ?"'~'t.td s~' ';l!J ·~l·t J, ( •,
t.L1·
·i 1 ~"'!GL.n 2~ 'Cl~lssl~. 8-~ Y á. e :11. 9 • :::o?.o-:!1. w lm.I~ •H""~ > '1
(·Jd)s lu, l 2'nLtn3_U.·rc 'I. sle'Plli3I~o< ~ê .]· ·&flflt~JI.ll u. uup {n· tl
-1

·•t ~~)-

f'L.t'

xy:._,,-;z~~; fi~Y}~Í1'J:lrt~IÍSÜ)fl~~~ :S~opj~~<!IÕ:~ , Ol ·~lj~lmp, qa~[~,'. CO!:fl•ji;'r~})~n
f,i,t,~a n•a)(nmuem~-~~·?~~e_, &:9,J r~!~ ;. Jl<t·,Mg:JJ:ttd&, .clafill1e,,4.Q. re1s; - ~ . t:~a )<~r

r- .

~filJr\a t:!)~~~~.,1lf'jp f.Cf,l!".r~ Hil 'li; .J 21> .• ,~ .ZilJ
'! :JJ 'fJ' , J '
·
.- ~~ ' , l
s~gttn.tJ.a #i~?tsrn.ú&.,1l~f~) ~ é\X,a-:.,d<} nriQ1·~if·a .clªss!'l 40 re,is 1
cla s~gunda classe -50 rfs ~" ~ ~1l_. iterc&~fil ·~I9J>&e 6,0 r~is_.., •1-~ \';11. .1 1N r ~ttr~~ifª I fbi~lilnei~ ;s>_erá, rSlr> t~<?~ · ~a p1;i r:nt:lill;f\ cla-sse 50 rêís ;
da rst-:,g;IJ!J<La~ Gias~e. ~.~ r.l'l~js; ,; ~ di\ <~~lic~jr.a.'7o , rêis. 1 1 · , r ' ! .
,
-~i.4N;,(/lr· 1,c~ ~ ~~(·h'Ú~rtª ad-MJa·n~j~acn~e~Jerx:.§}J.~ .pr_irp~ir~.,?J~sse·.~ taxa. de .G~
l~!s 1 ;.a.<s~guJtqla ~'!~l<\§se_~~;'~#1 :7~t\ r~é1s; eqanl(!;r~ce,l..r~ : ~ d_e 80 rêJS.
."
" XJ,X,\ 0 Na 1 <;J['~Jn_li\ 1 Jrs~lrJiptJJ;;i1 ~-;$.) a tª~?:.l Q,a pnlil;ll~J,ra classe 70 r,é1s; .3
.d11 foeg\-\n,<J~l: 89 r;~!'tl~ · e~ d~k:.~"-.et;,{{E:l!f,a , 9!f Jíêl~ 'l .. ,I
.
.
1
1
; ~~. , ·tl\JJ.I ,<W~~J ~~~l:f!}!eJl!s~ Qsiir.U~r;;~ p~_ !l-1< ss,os ~e · p~pe1s exce.d~tem,!'
huma onça, con.trnuara a mesma regra a proporç.a~. !:las. taxas 1 qfLt1~1h1. J1a~~1$pO<f!>l ~~~l-ig!l~é1Rl f} §f::~~rrr~s;_ 9t.>- . ')') r ' ~ ,·
J
•
·'
ç

(•. X·MJ,;,J•.J.'Iil

I.,,

,J

· o~ ~4rl.) ~.niJ\·t>J c.~'~:?81\fl§ H IlitPE!I·fu!Jill\t..ess):Js~ ~; A,Iilfos!f e!.P, rq~esso~.~-,40. .liWM9s
· ~ ~~~t;$q ~Ei~ 1:P.a t)ftj%m'51 u,e ~ê f,~ffie,l~rf!~~ r ~€m ,pa,Jíla fech-a-da, , deyetn . 'Jil·i\g~':f
§~Jlt.t!f:J·I~, w~t-~d,~ [ (}i!~ i ,!;!~~~~'~ªbf1,leçrd ,a_Sy

I

,}(

· ••

)

J,,.J

Í

f' 1

'h

l

-2 ~·2S ·!l.. m ~$) lf~lj\l$~§a&-; go~ 8J?~i~ce.~~.Ç),S c~·ra ~w~ · T.p~}l]fl<\'oes. ç R~l~ç:cJ#s ql)§
J;),~,;~~r;!cP 11 :o il .tJ.~Iuy~~ ~PilJr~ i~Jl;~~r.o~ 1 tl;I:!J!:?lOS·, e.n~ - ddferenr.t1s AeJ:·a~.•• ~nJe
houver commumcaçào por Correlos, ·r;tõ prat_,v:;~,d,II!' ,por elles , ;, 1 ~ agt1;1 1! !
~~d)4~er «Z%n~~-~t~Í#.f!}•~ [;\ & t,ç 0 a.§l·i§'o, 11~erá i.m1~1osfa . a pe11a du '1re-sd,uhro
_df\~ ~~=i ! !iln qr,!jlj'&\llO~J:ll'»~ _,aQ!> rr,tÇft~S}JS1 Ç};l}e(.'iCpJlçll~Írem, H Jr~gj(:) Ja ,ça'l'
9~r a~~·fl · ~Jí\pbce--Ãfi> ,a,; !l;>~~l~PfiR> d~,,Çp:5r~e1_o, ~:a r ke.l.:ffl ell].<q.~~ fore!n .<\pr.~ .Pt:i0:
.@1( $. ·,·0b Gúp üh;nr;~o s r~1 f.r •' .• ,, . r" ·,; J <"
.~ :· 'I • 1 ~ J ,o ~ •.
">i ;x)~U)~·o [6\,~_r.Ça:[,l ,~s EJ~~,r ~~rre ~.r~~~ lJie~n~~bJl, 9u~ 0n,ap1 exa~~er~ill .. ;
c)1atrarão ,, t:Q
rAl •1::.- 1 e'l11ne:leo;-·'q:i>c'
.t:.5_.e - ·i"·,~ .•"'nagar
o"9Pi ,l)éls ,;, e de 8 a:le hul1 •....hJt'i
'~ t1 .i"' ~~1!1 t. •
l
JD~.lo!':ç~~ . iPª·~f1J,'flJ h~Jil:~ r1éi ~ e 0~n l~qu.ará fe~~f\1'Jl·~sim~ ,. r.a~i,l,oi .. ~arJ p~pfio ç-;
ç:'io do excesso do peso; luto da mesrila man.eira, que até,l~gora s,e p.ril·r
.t~~av.a;,~',l tífOTI' ':oi ~("" o~il &~)10<'1~ .-: ,, ;J \',2 o ".í.J
-. ;l
' . .J'
',
.• uXXJ. rf1•.:,q AJ0 fl~r.tas, .su~~e·1 ~IEi)fl;'1Jn _ ma!~.> ~~~adpp: ~Çoott~ente ,; , qll
<Je.~tfn~I~\'1J;r~, :S§!'~9 re-,g~{fl~9~ p.e.l.as .ta;xa;a.,; <tte gora, 1_esl.<l_belecJdas:
,
li• Xr~J4~ !' ' J,:od;!.,~ ;~~ :ÇfirrjlSf we se •_r~me~lfi:r.e.!ll:, des.te 'ij elnO pa;•:a·ij:-~ ra·
l)bi\ e_ A~ r. i\, P!J;t r::o~ ) ~~~~do:5 . ~o.,Q~n.tw~n~E'l P.'! . P'H·il. lng:l,aterra:. Pil43'í~Fa~rrr~
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,Çoi;JHI9 ~!9lt~~l··!ne ad~, 1 ~<lfd ~P ge ~~)ç~~1rv <}i •no~~~!-\:'gos i~~llt :X::~ lo\
Xx:?.

l80õ '
p·ara .as '11ue vierem d?s s_obredil~s -. Estado~·> :Es l.a -•deterníinação 1lt(r.á· h1 ~ .

gar quat_r.o

rnc~_es Jepol~

xxvr. o

da <hta1des le Re.grm.ento;._

pnH;o qàs CMtas vind<lS

db ' .Ultran~m:.

· '~'. ·•o• . ',.: _ •
conli.tntalá n .eon-

' .íiJrmida'Jré .do uA. [v.n·ra da: ·C:Peádio . qos C0ureios ·.M'arit<~md~;-•len ~r1111'cl'O!:l ~s
seus prüd tlG~to~; :no1Gofre, •é o b~·€ "v ando -se • c-~,11 <eHes o • nHl~m õ!~ l ltíj·Ú~ <4h~-a. .
ésta-b:eleÚClo' n;o Âl·.tigo Vllt.I . ·filH!'al'(:od>os os mttis, i;\
J<;.J h'L
· rn ~.a .. t.
r .XX.V1t ·flO's"'. ubj&~tes dé.JSeg'uro s.erão · re~u ln~osí>pétâ s qlut ·.ra.:s. M"ê> á'gl~)
ra praticad as . . ·
. '. ';1,, ·.• • , •ti 1 ,·.~; )l <lrUW.ii!;t~ ·~ f.) llflll ~lG
- .: \XX .~ÜF:di, SórÍJ:enie·. as?Càlrtas' e · 1F>.<I'J1e·Í ·S'<~ (4ir.ig:i :i:lps l: pé l âl3C~\r. lho i\Jà"Jés
Consti'(~idas, e g:úé ... tenh ãr.)J por·,@l0j~c:lo• ~eR<e<rlnSe·~ ·J-içoll~r:l!úneU ia1f.o e ·• rru-'
b'l:ko, se:í·ão isente~ Mi:s ! 1!~\Xas; ' pa~·á ct> • qU:'el !deverr:F.ns·e r cfs '~s~1fre'sijriJ1lli..H'>' <fê
~ i ,_ni lhapt e.s .(.l~1-~asi.~· _Papé.i ·r-ass~~nraclçs •relás_.:p~és~oás}J.e-:A;~.'tih ~J iiJ nf'é ·~
bhca ·qüe -'o~..; dlf.fgé nv,• Q'ÚJ·P..e~ó s-e;us ..S.ec:;reta"nos 1Q' Ú -Ese;lftv.-a.fJsc;o m as/ ~o& nd 0 h à o·"ffjf.f llÊ·•o<Ja()li€ Jf<f; flÍl tll r'e~ã ;f 0 i hü l~ V~r~ pa t3f~' téq'~tl é J'élF!it@ Je ~i nl e p@§§·,'-A
da serão postas noa sobre'~c?i.píos~ as · pá~layrn·s: segfúf.J:tM : úpat'Ú UPrib~ll§sê
part-icular, a fim de se haver nes'te .casq_1as ~ <CÇip_fiel:eples
taxas, e,;itan:)d<J•)
)
•
do-se des·~e ~0do os ::1busos gue sEt. JlPS.~~o !19,M.\er ~~~nlr~1~Ios á Fazenda
Real e Publtca, que as me~J.XW~> l}~~!~~o:rl gf.\~~ 2\d<?.l)sü~uJdas devem zelar,
C p~0010Ver.
., r
. I
.
,
. • ·
.'
· :l
, .
. ,. ~:
,, :XXIX~.· 0~-, ,_ Nl rh óore1Ves-:,o(R~-õêY:êi'fo§ae '~ü' f'I~'a -lqu â~~~fl rY~soa~ ~':I~
c0ndnzi rem ·<eatrtQI.S, .:pag Vrfio ' -na~~te rrals, i éJffi tq{..ltJ éS't1v~é>iíit:.~st1fbé leoWo's
Correios 1 <1S suas com_pelent·es t~x;as~ ·e a~ Car~as se-t·~·0 Q-p at~-t.<c :i.4;Á% 'rF'~'il
sign·al dó sen j1a-'g·lá_r-bêri'fl> :·r0s "qu~ ob"ti>l!r<f~:f:e ~\n!.f~l ~ tl:!l'ãl L'ig.<Y'Je neb' r ~·iio
•

f

A

'

:.o.

J

•

•

oc. ·n~do _1;~nu~<1~ rh
:As ' Üa·~la§l iâ'O H.'eifl@l; lq~es·s:mlub·lifíll~k.\i:Hif;à; :riâ-9 ~~· ~ téls iJlf@'O r~

nas rMsmas pe nas • c0!l~;niilat1~rsll'J.ó9~t~tiigo) )fX~ r;n

; xocx;: '

11
r~io Gc,~{\1, por espaço_ ue:'huíh" ~~z ... nao ~f~r{?Lri c:~iJr. 1·<1c\ls;'=''ii'é;trs~e
.
(1~~t!bfi
1
' f.em as : 1~ess0ase·á; (fu-étb') 1pé t' (.e•né:erle:m1 '; ft~lfrffn ~bs~ill,tHfé'm ' r. · ~i l ' \-Ja ·::l'<is-

so

as

p~1ssiveis 'drlfgenc_i:as; ;se-lré;flÜt:afOO jJtr:diJelá's_,. 2êHI§iy E;ljl.f.i1é~-:~álíb;lrne:iis:

§e !\i f o -ern -h uIn I"" iv~r-o-; (·qiüe sé· ~9iílsêrvé'r~á)2plf.lb:'Pir~'0l,'ll ~rfi l.ftVél(erHi'~-o P~ ~ti r o
do Correiro Geral; e passadesf~clb~~;f!af.ínt::l~Y ettiJ <fue H~d11ã5 E'sivi:lªl'lr· Wt!l
dás ser}iô :. que.i m~da~1 na1' <~prés~nc;~>l illiQ') St.Fb~AApet:l-libt ,~ .O~fch~t · r,
~Ád..,
lÍJÍbÍs- frdd'or·~i··êsj)eeLÍv0~ ·. :o·~<t f; Jn;':'B". i:rna:-;111 t: ;;·HalmJno::> fH?~o s:m u.l

·e:

XXXI. Não podendo estaheJ~·cf.'l'-se ~'u}Ül' t~ío : í"egqll'ft:r~ j!Yàf-IV .e.lf':pifL
Hiiie-tll' perd'Ídá-s' à§' Õa:Ptas 'v-rmlas~~®:T:.HU4Hn~F1<1fu'i. R íffb~:®st<J·#.ngel-v~str se
glü{rf«Jar~-da -ésteil t~os}le'i tci1 %'ili~n pf-udé'rlt, .lãlJ!il9i;rti'S, ' @ u·ált!ra s~nfl'hfs í~~pt:HS ·
de·_ enlr.aren~ -na dita elas~~ de perfZ•i}dák{ d se~'ãó3tifü~ in ·, d, ~ .ft\§~~ ; lrn_~)tRã.
solemmdã!d·e ha:v rftld-sé práliC.adh !'C'en~·:;e;I<J'a.s g.o ~âil';ét~ 'àlg'li&-~ m que··pas·'·· ;.. ·~-·'I , 'f)r·k , . ~-~· . 1 . . .. "
.' · ... [ t
J --t ;.i·a
1

s~·re·lr: - ~ esta e -~ss:, ~ - mifs_r_na·· e~~-P p~r~ra91io~ tq·Qe 1%. ~
. e'§_l!'d 15e ee~d·r.~·.l no"~.Ptigfl 'ac·l.J)jJa p<Pra ; as -Gartas :c.lti Rê'!Ji'o r. r~~·~ -110'J 1oq oB~I>:l~nuw r tv::> J'3 V U~H{
r.:

.

pc~-'X~~ •l' O'~a,~.!Jn'~1?_~'é.~:l'~' vi~i11ráol:}Vet:? ~w~ ld?'s' €'~ilrt-Jriesnse. ~r~lit}'"tJlê

cem; a m~a-lõr ' '!lxacÇãel' 1 pbss-1vêl e -' 158m 1 s~&v;l'Çe>_flftB'lrh~1 opr6'!1,é't~:ên~: ~filf!'1d'i-a't-amen tê 9a· &9-jietüi-ãâ>~~ u,ál &J"tpe'ssoalS.J é!ttt'p eg'Wâars trJê.S:> ~t~il>s-fi 11:A;
caso de :contraven'ç ão· á segu.ranca, . boa fé, e exaccão~ qtre Uev iWis•,r
, }
',., .,-~ d..,.}'' ~l- <• t.."'
l J 'I~ Qb'·~ · .,.
· ~, ·~~; 'l"t·J ~ "· {·~ I'
;;"A'
Tlf ·V.
lnseramv·eiS"
·cS1.'1:: - 0 '4'je.e> l.:> •_:r
rl'ü ),"".
r·t'Jt!'l'fJéJt!l~P- - fl'('):s ~ ea~as n-t>ee,.s<fl'ws
' ~ô§, M•i·nisli'ds Térrfi >ôr i'fl süpã·~a "(tt1 0.C~tle:fe-fin::l!fllé 6&6\ilf({rrn]f1itt\1e06Jn's lt ,jllfel'b
R:eíli? ~t e.A,;J.an1clu - ~o& . â\lt:e t'i: ê'- 1nsjo~Cirlo!il~c1oSgU~ Bi\e'S 'd é<:tnfti.t·~da!i1eUh;~ L.
ver; rr,aCic·à.il'b.eJ'l. sap t.tn:•;T}t;tl; .(.!l!il..,!f: :b OOliJ r - <~~<f ou o.aaB't!.'::l·Ob o;'\
XXX,I l r·. ~ fim der~ue o g!ro dos
.CorreÍC!S. não .seja interrorrq;iJ~;_flij~t.
1
nnu m'1M ág1sfr!tdd ~ Jiístf~á~ <fu .': b ~ q ~1á11f-H~r9A. n trl1~ri'Ü1N- púôilk
mbaraç~f<~/~ otl héVà ;!l~wJ ~ •t1a'l·~ ü&r·:f!lf.>\; "Se't i~ô~WdJ0 !f€'b r(reif:l , ~ tP ~ é' l s~J.i.élÍt
té ' p,óde_t:~ · plátle ~· '"'êr i 1 fritgtalú-e ~ 1 delfóto"'tuos-~ 'Põshl'jf!'õt?s;b~ tafJ a's{'-on
Cl ' f ' •:J• ., I( ·.., ~ } J.:'> ;~ l "- ' Ad
w .. ,,. ., .. ,' •
l !i!. ~>-:!. hd' ' P ~ 'nh. ..J
• •
'
.. Jt1
~; o r ~'e~J..s;?>9~jl 't•< ~~.~ •les;;e ~ta . ,u ã~· rna Is·:1
9r ...ú
~n1')ta •;mé 'Hta~- p:~:H-it'' $1 '1 € ,e n'l~S'- .
L

j

n o..ServJÇb "'nãô''paae'\â0 fh1ejf~~7~8, ·,f1 _p5rUêiJfàndó·n

1

''~1· t: dl~·lfHílow~
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Sub- I nspecior, a fi .tn .de, ~ar, ~o ~re ~st.~ · ?~. PJN.rí~re~ PI:?" idencias necessanas.
,,.,'~ •
. l j ...... '',J~-·~~
i
XXXIV . Os mesmos Magistrados·~e }Uê'1ic;as pl.'estarão' sempre todo 0
auxílio que lhes for requerido ~ei:essário .para a activídade, e ' prompta
execução das ~~t~~:~s ~o ._C9i~e~_<?, ·=n•1o n~_ll_nd~indo 1,1_el? copseotindo, ~!ue
st->jào f'mí!»~JT~ttt.:Jft'as pa:l'_az U"iJtll ·mlf;p.c:nr~set··Nça <'IS 'C'MtaJg.adul·as em-pregadas .
nas P~·stns, Estafetes, <;_ l ~eso:,a~~ns; ~lõ_~ me~m?- C6r~·e!o.
..
XXXV. Todas as p s&éàslt!tú.pregni.tas na .A.dmw1straçi'io, Governo,
e 8ervi ço de q u:1lg uer dos objectp_s -do Correio, poderão, para defe?a sóftft.ll-tfu fcj-f!fJ ~ ~s.m;o's fQbjeci ·()(S,~"~l,Snt'r ~de.'i'<tJflrfas 'f!roh·i•b i.dllS :· sef:lo Otil r o Sim , ,.- ; \

r:

~sê nt"'áS i-.daa to~sriâJs,·.éJttí'CalrJ~0s • ~úblicos Lpes~oaes, i.e ~h'ay.erão, nposênt<HroÚ~ . ·l~-'~J'
'{jr·. j ns \·e~i~.etl~;lfl .1u. 1 'tJ •. •nJ!,., :: 9< m"'1 w
• ' -~ -· ., ~~ rt 'f>''P . ;;J :''~·,); ., ;·.. ; r,
.o&jç "~ \ld. l.li J~~fJ:í!Íh•aªnln toatugrMrd.a a!g..tJliD . Gqrr'eio ~As~.isten:fe ·. ~ ~~ J.ui,z , ,:-p_,r,•
em Camara nomenrá logo .brmr.L:f>e:sSOai pe. inteJ,Jig.errcia :!prqb.idade~; :e

abonacfio para o substituir inleiramenle; e a pessoa, assim nomeada,
ficará 'servindo em quanto ãu f:w 'RJ: Cfo~rà.ío assi.stenle, cuja nomeação
e provimenlo pertence ao Inspecfor. Salvalerra 'de .Mago~ em 8 c~e Abri!
de J 805. =Antonio de AraujQ.;r.cle \Xzavé:an. ·

. . . .,

.

. . · Jmpr, na Impressâo Regia.

101" !-;r.if;ao11 t>h ait,m 'IRJ!d MP tol'H<>!:.~ .a u ~·t·.t ~-:~'r<,,.··
.0·
-~-"' l
·;;HpfitLwp o_a r.tln1 !IIJ~ n svp 1~1"<1 raobtHJÍ,wrr l::>ü eoS:t:1'{ _Qh ~- lnn (J,~,;
~ar. Ú<)Cj<Jb 9 tn)Gi.;' .IJ'_l~ 00 S l~&o:>il "'.oi: ~n l ~;Í:JffiÜ ' ~HW2 ~C fl\)'l''~' > h
n;d rOlff'Hui~·JH on or;s ·1fl eb:ww rfill(l r.~'J"~t. 1 rob>. ~";;.; . owo·> .::.U mi~
.}).XL .(• or.iq sLiJ.;.lLadsJ~~ Of!Íaft:}OD ntÍ ";,,rf')l h :ib ·.oq t-:'S:~H a.,. h •>:) ,. . :t
~uerendo bccorter sefl.:ll;.fjêvua:l õ~ fP~~IJ'3 tl '•ttegnhtl3id~ cÍ~S11 ~u~ 1 Usot"
~ébJ~) !t-1 fi~ su 11:.~ fflff te 1 uéJI~ stil ili c'IfcJ!a~ <tf<' cll'..r .f>ltr ~ 00 J VJ ~·r Ôlé @ 'o'e'vfaAa s diiffe- ·

,Pe'I(Jf~!l~~~cl0~3 ~0d~~rç§;0L~ífó!f}~tfYJ1th.~e ;.~~;Je 'á'-p'éTib, lt):Ue rfleV"e•. ?,r•
-~sj~ f.fJ.l(l}c'iJ tll'tes.oMM6r 11~ 0 a ~ 1st~ o.' Jd, ~r: :t t gr.aWld,ad'€1~' cthleÕ' h\ifieoéil{)l:.à.Ue
(ijl~s · (à:Hift:!'é~ ·s·idaâe odªJes.ifii!béle~l3 ':.h !:i m,á' írêgrã)n:v áY.Ül v~l '1:Jiela.S ,tiuàl c~
rilft: l ~f;l~itlfif {b tll.lfl n~'lq@c M~~i'ijdg& ·' qlbti1ifieat'!J:~sh1'ê~ei;;tçõris Bà~ue·Hes li.q
t]~g~4!lfllt\~:~rum>'l:Ji .Mrru;Yrtâ'!Piifu~ u!Ja1À~é-ir.as ;, , E · '\11én<:'h @brl3' l'.~toC(ju'l'l~~
~l 'j't.Ftff a~ I~Á!J<J'ffmn ~fi';m~~cfi>((il<f>@l.~ft~ailf~~1tildiét_ ~~~111osi~àl@" Üóf"ümx_iílgGqP.i!l1'1Jft~ ~l lilhr:bU!l!f>l ~ili~lh iQ)'f·~eftàfl 2ê.rh \1Uà rfto h:ão 1 se·, cb-~e,l'l.{e<:J à'11j'Uel_l~
41}1pb~ÚinlleJ htpá'iJa lr!l~íJCtfb&bse1·tmsêlf.V•Êl á3 G-rclenán~a, tq Je•>baL
Mfh ~~e
assignada por An tonio ·de Aran:jo de Azevedo, Meu M'i.Ó~is1~ ~:Se~ruA!lli-

e

7

I~ f!@& !'4e~--õ'eíOB:t.b'SJMí'g i~~s ce"da:G ueYra }>iD f.é rffi fi~~ do que
se execute não - ~Cttft@?l I§ ái •8!qfeJt0l ~_dúsGI~ué'> pll'ra'Jéf r[u!lfutd Itl&~tl:t!t:a-tbmr,
mas ainda dacjnelles que actualmente se acharem desertados, ou estiverem prezos por este crimeP ié s J, s• Senlie Ças ni\o houverem sido ainda
decididas pelo Corrsdho de Jusf.í'ça. K por . hum effeito da Minha Real
F~'écl~'ldà3 fo r \(Jtltro r ~PI ·~·~él\iií'.l'êí-IJJefe-rnHfiiaJ\ ;'foj Ue ds .Réó~ 'tl~{lH'I1tlllé•'•r à' e
segunda deserção, que se acha'V~ m -C~m-prindo as suas Sentenças, ou as
tiverem já Jecididas, ,. oJtem aos seus Regimentes, logo que, em e'xecuçâoodas .IJbe~i~<ls~~eilbef:lç~s ~ : botnp'l et~f.fFem ':Q, .-tem í1o q'Or6lrcompl:hilri .~os _sk_us
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O ~Qffio~-al I nferliOC}Fp tnn i8of<Jau@;•t.q~w~~ ·sem"' tegiülina2·liree-nqa ,fa-lt,w

~:a sua rCo ITj J'>a•n b ia; ··pel:o es paÇQ .rc..le 'JOil o ~ d las .. Q(l),OSf!cu hi v:os,,_dsel'.).'i ~no nfi lli

delles qualificado Desertor; pomm se a f.1lta for por. e~cesS:a·xled~·cen{\ta;,
a: d'es~rç:ão se t}n~.g!llrá~·quálm€a:çla no ·-n~ ; de· tninta .diaJs,sr~Q:OtadbS' .p:récfsa:
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.O Official Jnfer'iol·, -ou Soldado, ·q ue faltat· -m ais de tres.Jias, e for
prezo antes ·dos prazos delerminados, para :que a sua falia se qualifique
deserção, sendo Official Infe;rio.Ll.e.v-ará .baü'a do seu Posto, edepuis as~
. sim elle, corno ·o Soldado, .haverá hum mez ·de prizão no Regimenlo, hin- '
· do duas vezes por dia .á Esquadra do e-nsino esl'abelêcida pelo§. XXJX .
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El. si·m_ple~ des~rç,ão, qug 1 v'Í~·r, pre,z.91 . M:.seu ~Re·
gimerílo, havçrá em castigo o perdimento de todo o tempo queantetior ..
wente li ver ser .vido ;.. s<_:is · n•~tzes ct~ :.nrizã,o IHLC~ I a~bqtiço, de donde irá á
Esf)U<tc-!ra - do ensino . lres dias de manhii e de tarde em cada sema~1a, c
.nus outros fad a lllnpey,.a dos cjtua([eis ga rraç·$1 Otl Hegimrnto.
JL O que 'se apresentar vo luntariamente passados tres ·mezes; .ou ni'io
, ,_ .. ~r~th·er;; os . ~{;lÍSI'IltflJfvrm~s.:r IJ<.Wepi;, , al~t~1 ~J> 1pe,r.J irrt~n!~Q -1 dY, Jeh1 po que
_' hf;Ju?'er-A~rl!ido, · qt~{t~r{J) :~n.e.z~"S0 ~~ p.riz4g ;- fará <J.f:3Jia .o ;tjer,i( jÇ0 gu;e J!Je, !'ler~.
t _IilJCet), ,e, irá aos '(,jiqv d:\3 fulga ,, )11,191a e) vç~ pqr -di;a , 4 Esqua~ra :t do .en,_. ~tnn-u ,,. ., · u A.· '}ln·.m~.:..·· 'o · ··.Jl o O·$· : .•1 · " , •
:·:·t ·~.~ :~!\•
. ·-s; HJ,,,. _0 , q,ue , ~~>. f'IJire&,éntar:_·yolunli• rJa. IJ!enl~ qepfro de!!i tre~w~zf1~, . 1ra
;. ~-- ~~~.LQ..4>.~"" St;!,us,!u o ih>f!l~e.§, , r.~~~~er~ ·'j> , ~tNl pg 9q,u.e l!'1·tes , ~i v, e r .~ep- idQ, ,ç fi ..
. cará prezo dois m~.z.li}.s,• f.a;zeFJ ~lo, o - ~t-riVI(('t> fti.Je ,lbe· perl.?'n.ce'r . • ;._;_ ;, .· 1 ,
J V. O que fallar tres vezes denlro do nJesmo anno conl.ndo do dia da
pr imeira falla, e em cada. /iTfm!ff tC: fÍil~ ' àllst>nfe por mais de' lrt's • dias,
e m~nos de oilo, se julgará cjllalinéado Réu de primeira e simples deser~1~l';:,._,~~ ÇOIJ 9 t la·l.~.lh§\ Sl:(!'clQ).•v:J~<,l,S I·?S .,as;-, j_tttnas . -c0_1. P,l:li nafd·~~ .PP ~ ~~{I igo I.
desl.e Titulo, · ou elle se aprese~!e · de ~of;las voluntariamente,
sêja conduzido.
, ·---",
:
V. O que fugir esl _n!)d_opql'!'lp1'in~o ~1· ~é]!f~,nç-a d~ primeira deserção,
se vier conduzido será- degqulado para os Estados da. lndia por seis an" ~dlQ~,L~ e.rn Jj ~aJH<> r·Se: ~etll!Har, no _Hei.no1 .se .OCC11J par~ . I}~~,; ~~ab.!.tl.bcrs púhli•
_. C!>S, ' pr§ZQ ,q. 0,.!1--l!'Q, .COIIJ fla,!Jh~-iro• corn ç-adêa g_[Qss~; .Q!AS; s~ 1 sji apfel'%yntar
, ~ 1\-],nt-ígiamenJ~ ,d@!Jl(r;9 do Pf9·f ó de tr~s. me~,es,.., Jl, v~r,á:ii~i~ c~Lig,o,~Dais
~ ú~n _aurw- .U:;;l litleS,~<J: prizà(j) ; ~ q ':!e esta v,a con~ena':W , .· ,_
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O Réo de segunda e srmples desetçfíg~ qQe v1er . pr~.zQ .aQ. ..S!;:H~ P.~
gimento, Haverá em castigo o perdimenlo de todo ó tempo que anteriormente tiver servido, e düi·s ' iínnos _·ué traf:!ai1Jtis públicos (~om calceta e
cad.ê:i delgada preza da perna á cintura; sem que seja premittido ptefl•
de ilo a::9~J:t;r-.t!S.,"
.F "') ~.-.. ,. ~ ·
f ., , '\
.• :~·,:.·::>
.· .· , 0 ,~·-,;~: .; ...
11. o· que se apresentar voluntar-inrn~nte passados .tres tilezes, ou não
trouxe!' os seus unifuqtíe.~ . !Hi y e~á ; fa.lé'nf QP .nerdimento do Iem pô que
}wu~er serviço, hum anno de trabalhos públicos da maneira acima d_e ter•
' llli.p;ícla; , l.';;:r ·./.},j ,., )' ~ •... ·:r.\ . . , ;" ... ''il•;,:J:) :t:}/ ·~
-: o~ 2. JJL. 1. ~Q~qe. i~_,e)I:!.~ PJ;~~~:flJár . ~p{u.n 1 t,riarpen1 t~ d~ntr.o ~q$;;11,rqs m~z~.s,.t_lrar
zendo os seos unifurmP.s, perdetá q Wr;Q;pQ q1:HM · te~ ••~i;v~~r~.-~,~r,t.i-9s~, ",«;;hJlv
verá _por seis mezes o castigo indicádo no Artig-o anteGede'nle, ·
IV. O q11e ft•gir eBlando cumprindo a Sentença de segunda des~rçi'i~t
s~, vier conduzido será degradado .r.or dez aonos .pata a Cos~a de' Afr!·
ca; e em quanto se den)orar no Rerno se occupará da manerra deferm•·
nadâ no Artigo V. .da dese_rç;1o simples; mas se se apresentar volunta-
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f'i·fl~nenle.' ·Héta1•ó ~o '-p-Jiaza í·'de 't.res ' mezes; · -ha:v·e·ra· em "'-~-às~igú ..:wa.is .'.h .~~ ·. . . r.
do.s m-esmos trabalhos a

:mno

qu~. - ~sta,~a .._co~Q<t:nf. n.~do.
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(), Réo de terceira e simples deserção será degradado para os Es·
tados -àfi lriêiiá' ilor"-seis :·iin'rws·;::·e: e·rn -qua'iJlo se demorar. ·no Reino~ t>eo<:cupar4J'ª ..á: ~~~r~ira ,cléh3hrtiaa:tl-a üo Ah'igo V. da deserção sim;p Jes.l
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- Quando o Réo -tiver desertado: 1." estando de.gtJardn t 2. 9 ' em .des- . : .
·tacan1.erúo 'l11el'lor de cin·o ó· dias:~ 3." achando-se ·o C0fJ-lO €m ma1~c.ha, ou ·
\'inte ~ quatro horas antes· ~ 4. escalandQ HlUFalhn, ou t?.s taaaJa de 'ht;- . ;
ma Pr_aça "fort'iflcaoa: 5." 'levando armas ou armamen to: 6." J1uuba-ni1t>'_' os\ '
s~us euiímarauas: 7. 0 ·ténJô desef't:ado pani 'fôra 'de - Neino.; rn·e sse casL ·ha- · ""
verá ~m castigo· v dobro do que lhe pertenci<\, segundo a _natul'eza:rda: ;. ··'J
1
·
d{;!ser~àQ na conformidade dos A F figos ante-ced'~nlês.·· ' 1 "
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':_t.og·o que a f~lta de qua1qper indiv~àuo de hum Corpo ·ê-xceder'OS.
prn·~Ó"s"''detel<mlti<\dM no Arügo U·nico do Titulfi> I., 'será'eony 'ocá~o 'O Gol1..!

8-t>lho âe Di sei p·li·na, ' e .sobre a ae-üusação por e'scrito do Cort1 mamlan·le tdà
Comp.anhia de que for o Héo, sénJo perguntatlas tt>s•emuuhas, se ohienará hum Summario aonde será jplgado Desertor c ,m-as circumslnncias
que acwnpanharern a desecc~üo, o qua~ Summario se ·virá de t.itu lo ii nota do-'-Livr~::de ·Rég·i~ilo, e 'de corpo <.ie de licto· para sêr processauo o·: Réo,

CJ,-uan.tló'' vf>i-láÍ'
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·...,1 quem ·pertence impo1· as penas nos casos de
•.
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Deserp~'().
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n

•

· ·;_ Os cf'iin_.es de Deserção ser~o jnlgndos por hum Conselho·· deG'lfie~-t
ra, & -~éQnlirm~àa a Seoten~a pe-10 StlfH.íem:o Consdho ,d:e Justiça 5 do ~es- .
.n\6' m€>~'6. _que ac~üalmente se pratica.
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TiTUL O rVIJ.
•

!f/.-ig-i'lancfa~,., e_n sponsabi!úl.acle do:r; C(!-tf e:r; dos yfJ ''f!!~: ~o.? ~·e ?s clm:s
·-·-----· · '1 du1os antccciientes.
I. Poi· pre texto algt1m- se dértJohu·ri à c~~:~Ja~ão do Coh~elbo de Guerra
r,ar:a. j~l~pu 1 ~~s pesertores; d_evendo o ,Cltel~- do C.o..;po, ,na, falta do
1
-A t'H]itorl.fazd~ si~bSt.ituir, p lugar po'r b·t; m B.osJ ÇâpiUt~S clo seu H.e uimen r
. .
t.
"' '
•
'
l!> ,
to'J d'a w.rma
q·
ug se ac,)a
d;etet·mJnada
pe lo A'
. !vará ,aeI 18
Je -'r.>
revereiro
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1[' ·os) I n.sp~cldr~s Geraés vigiarão ~po,r si, ou 'pelos seu-s Deleg'ados,
na ep.ecução , d{Js A rl.ig·os ríreceden t-t>s; ~ panl. este . efl'ei te 'os ·cowne1s: dgs
re_speclivos "R<ig1_iüentos aocrescentarãó na 'obsef va Çao do Mapp'a me_n sal
que a c_t~â-He~-~e·
di,~i&1 1'elb r _h u_n'í ;~ ~ laÇ:'ío . dos _í.od1_vidoos~ ~u ~ :'fi v e~
rem faltado ·naquelle mez, e o procedimento que se -houv-e com elle.s,
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I, Lvgo que as Sehtenças voltarem ao Reg·im en lu, dec ididas peio
Conselho de .TustiçR, serão publicadas
Ordem, para qtie por esl'e meio
conste o crime do Réo, e a penà que lhé foi irn posta.
Il. · Esta providencia não compre henderá sómenle as Sentenças pr9f~r i c~as_ n~s ca.~os,J11 Deserçã~ ;_ ~i1}s ..~ t~n ~rr~ s~.~ hJ ~ - -~ ~çl~~:-cas -~:.utGas~ as~
;slm dadas pe lo ~~onse lho de lJJsCJp!JOa supr,e faHas, : como ;declflldas :pe1o
de j ustiç~ rios crimes· de qualq'uei· natuí·eza.'
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·'P1·ocedimento que se ' ha ele ter corri •os D êse rtores sr.rttcnceââos,' e rnbdo
'
c
p0r que se hão de ·'abonar.'
·' ··
" ': "

1

.

.

~

~

T . O Réo, que sQffrer a· pena d.e· primeira Des~N(_ão· ~ sel·ai' cotÚ,kdo
como praça elfectiv·a no ,tern,po em que. dürár õ cumpri'm.l'iíJ~o da Sebten. ç_a, e corno tal abonado pelo Reg:imen-to, 'e sujêitós' á discíplida' déllé.1
• 1) : O gue soffre a j1ena de s~ g11nda -.bese·rçãd ~e:! â exclúiüó ~âs.Jmt
"ç·as elfêcLivas, d'e sde o dia em qt.ie for -'culÍlprÍ!·: a· f e·nte r(ça :; p_o ~én~ ~Yen
. cerá fardamento e fardetas· pélo Regi'mento, e sela êura'do 1ios·l'1d'sJ1T!aes
Militares, G em todo o tempo da sua prizão se sustentará do producto
dos seus tráb;i]hos," parâ o que lué st!rào destinadas obras, aonde o saJar~ io ~;e proporcionará ao mer ecimento, e deduzida a parte necessaria
para o seu sustento, e despeza da Guarda, se lhe entreg ará o resto
quitnclo acabar de cumprir a suá S enTe nça, e voltar a servir no Reg imento a que pertencia, aonde se lhe deferirá então hum novo juramel')to.
.
.
, ,.• .- ~ .
'
:_
J JL 0 Réo, ·que em virtude da sua SeBtcoça houver· de ·Soffrer á. pe~ na gJ . degr~do, · sení- e:Xc.lilido dô .nu·n. ero dà~ '-praças -effeçtivns· do _Regi. l ~ento, desd~ o ~ia em que. a·s-ua Se nt en-çà for publíc~da, e n&o poqerá
volta r a se nnr: ne lle. coJ'fiO. ,ind·igno .da ·IIOU"ra ' de :trh,ze r1 0· IIrriforrrJe .·"·
. 'i
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X.

..

Como se 'ha 1 de contar a~s .1Jesett6r~s o tempo do Castigo.
'

''

A R T I G O - U N I C O.
i.J .I

-. •

' •• ( •

f

Todo . o tem pp de,c~stigo, · ?~(erm j·~ado pel,a r.re~e':l~~ . ~rdenar.ú~_a
pará ·as üifferenleS Deserções, ser'a sempr~ co1H_a do ~esJe o .d1a d~ decl,são das Sentencas pelo Supremo Tribunal do Conselho âe Ju~tJça ·, e
•

·

f

1

-

,-

I

•

,

cun~prinJo effecÜvamente, n~9 _s~ levando ao .Req r.e,rn c~n\a1 os',dbi q"tie

estiver no Hospital, se entr.e tanto for a elle. '
. ..
Esta Ordenanca será lida huma vez cada mez ás Comj1ah'hias em
.
}; I '
, •
;
I
I
i , •••
''
a· r '"'Ji{. 1['\.1-b G v,)' ' d' '
·occasJfio de pagamento,· e -em ,segunnento os _art1:.:·os ue Tllerra, e1
ven'do 'daéJui em diun'te supphmir -se '·do Ar\i g'o 'Xl.V. ks paláv,ras =f:
sendo em len!'põ l-le pf\z sera cond'emnad'o ' por seis ifnno~ 'à l~ab;/níat· nas
Fortificações. =Salvaterra de Mag,os em 9 de Abril de 1805.=Anlonio de Araujo de Azevedo.

I1npres. na

Q.Jfi~ina de Antonio Rod,·ig<tes Galhm·do.
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Sendo-'M e presente a
d ifficuldâcle
se encontrá. nas 4-rreP?a, tações do' Subsidio d·a Decima'-' a gue Mandei' pi·oceder por Alv<:~rá <.le dez
de Dezembro de mil' oitoc?los ~ tres, porque' os Arreinalantes n ~0 J~O
dem conseguir os Titulos -r ara as suas Cobqtnças, nem e!Te.tuall;ls nos
prazos que estabelece o me ·mo,' Alvará: Sou Servido prorogar esle~ prazos por terQpo de mais tre mezes, á excep(;ão das Superint!=!ndencial? ~~e
Íl)aiur extenção, porque ,a respeÍ{ 9 dest~s A u th.orizo o C o nselho ' da 'l~-1 i nha
Real Fazenda para reg ular a prorogaçao como •enlend Pr que convem aos
Int":ress~s da dita J.\1inha _Real Faze nda, . e á c9mmodidade dos Arrema1
tantes: O que 't udo Jse executarÍ sem emi::Íargo do ·elerido 'Aivarcí.; que
1
1
1
1
0 '' I · [''
· fi· c~t"
. á em ..seu
'
em; lu do· .o· n;_Ja~s
v1• 0 or. O C on,se Ih
. o Ja, nea
'a zen d1 a o ' _lenha assim entenuid<;?' e faça executar pela parte que lhe toca Cülll . os
Desp,achos çecessarios, Palac iõ dé Salv alerra 'de Mago · em 30, d.e ,Abri!
de 1801>.(. CoiJ? a. Rubríc'a ' go Principe· Kegenle.
· , , · '
" '
1'

DoN_~ .CkRL~TA.·,

..

·!,;,presso na

Gr~ça ~d,e

Prin~eza

por
:peos,
do Brazil: FaÇo
sabe r a_?s que _esle Alvará virem , qui( .o .Princ.ipe Regente, lVIey Stl nhor,
, e ry.rand ~, f.Vlf;} ~ ~Jt.hor)zou p.ara d ~r Estat1.1~qs á ~~eal Ord e m de Santa
Izaoel, q ue se d1gnou cre ar, e eng1r pelo Decreto do theor seguinte:
.. " llavendo instituído, e ft)nJado no di<l qtiatro de Novemhro pro~' Xlmo p assado a Heal Ordem de · S anta lzabe.l á 1nstancia da Prince za
" lVl~nha .Muito Amada, e _Prezada Mulher (que ha dt: JW!liear a:s Da -

1805

da

" mÜiS para ella) com o p1lélt~s"ivcl lhoLivo
Pàz, e antiga Ddoçãn , qís e
l) ha nestes Mens Reinos á Rainha Sahta: Son servido Author1zar a Pi"in -

" cez-a, para que deter.mine as I nsignias, ' o .Numero, e a Qu;\lidade 'chs
"' O:!llmas? as suas 'obrig-aÇões, e as do Secr·e tario , . que escolhet:; e s
v: ,mruis ILsta.tu Lliis~ que th e pa'i'ec/e r. das:- á lth es ma Onl é ~h : Ei J\1 ando, que
" pontual, .,e 1inLeiramen!e sé· observ'e ltndo quanto 'a Pt·incez'a 1orde 1 ar· á
, este· resp·e ítq. Pala'do' d~ Quelut, eh1 l '1' dé D·ezembl'o dl3 1801. · Com
, a Rubríca do Prihc1pe Regenl~; " '
f '

1

1

E

I
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f.
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t (' j 1:'1

I

f
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I

tendo ui'fferidoLn execU<(àO' do dilo D ê creio, poi: motivo's Urtte ri-

1:ee'; usando -agora das' Factlldai:lé~, que beiJe Me ·são ' cbAcedi.das: ~Hei

po:r bem Determrnítr ' os Eslalulc~J s, quê se seguem; é Ordeno, que se
observem, e guardem a~PD~sposições', e · Regras; que nelles se contém'. t
.li.....; Esta· Ordem' terá p v r I nsignia ou Venera .; hutna lVIedaH]a cie ourd
com :1 Imagem de Santa lzabel, de buh1a pa'rte, e a Jnscrtpçãu Pm!pe·
?'Uf11i &J'latio; e tia oult·a ·corh ::ls Letri:ls ·lniciaes do Meu Nome em .i,fra,
-e-J a roda a·Jnscri'pção Real Or~m de •Santa- Isabel; · p e ndendô esta Me..:
fllt}ha de hum_a Bnndal .eôr de roza, lançada do hombro direito a'o lado .
esquerdo; ~obre o vestido: e desta forma se usarã 'nas Festns üa Ordem~
nos Q.ias ôe Galla, ~ em tod;~s ' a's 'fi'úncções Publicas; e quotidianamentf.f; pdsta· ao Peito, da plfrte esquerda, com o la ço de Úla mais estreita,
da' mesma• cÔr'.
·
.,, "
,<' U: · 'Sérá composta, alén1 da· Fan!ilia ~eál, e toJas a-s ma·is Pesso-as
·R~aes, Ele· vinte e ~l'!is ,· Damas,· qu·e· ·E u eleger; njio sendo a· Mi'nha RêáÍ
·l'flitenção a-ugm~n ta r reste ·n..u mél·b se'm consideraçõ, s muito essenciaes;;
~ a:Hendiveis. ·
. .J · '
'
'
UI. As Dan1as, que houverem de ser adr!Jittidas .? ' esla Ordem, de.;
Vierão tef, bu ~in.te· e sei1i annoS completos, ou serem cazadas.
· ·
-'-r !LV . . · A cRecept;ão ·de ·cada h~1m.a âas Damas á Ordem, se.f~rá en)
1ruma." das Salas do Paç'õ; _e as Damas se ássentarão em' dtia_s fiJejras â
'tinfjta, . (:f á esquerda tlã Mi'nha Cadeira; ficãndo ~ mais antiga no pri~
·mehro assento·· á direit1a ,· e •as mais al.ternativan1ente: e na ·Salt: immediatar de f~rR i estar.à a que houver de ser recebida na . Ord~m ..
. Y. ~· A 'Madrin.lila, q1s e Eu ' destinar, sahirá a buscalla, e a terá á s'íJi(
direita, fazendo ' as tres cortezias. do estilo. Posta de jdelhos na Minha
presença,., fhe~ petgünlarei ~ · DêseJàis 'sef recébz'da
lJ!línlw Real drdem
de Santa·'I;sa1bel? E ·der)ois- de te·spot~der D 'eseJo: Tornarei a perg untar] he Estae's bem instruida dos seus .Estatutos , e prómpta a ·observaZlos?
E respimdendo, E stou= lhe Porei a Banda com a Medalha pendente; e
lhe direi : Eu vos Recebo, e Recornrnendo, q·ue tenhaes sempre muito pr'esente a Honra, que deveis· á Ordem.. Então eHá Me beijará a Mão, e i\
das maís Pessuas Rea~s, q.ue. se ·achare~ Nes~·ntes; abraçará as outras
Damas, começando pela dsre1ta e tomara o ulluno assento, acompanhada.•sempr'e" da' l\1a·d,·nha: e résÜluida ·esta: a·o ·s·eu lug·dr fi'c'ará ' concluir!Q

na

ó 1.Ífc.hO>.

1 .'

•
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~

· ·
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•
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•

1

1,

· V~. •'As Insígnias p1ara 1este Ado, estarão em· Bande.fn, sobre huma
·Meza ~. mmecliata á MttFha Cadeira, e Me s-erão ap'resentadas pela Dama
'mais antiga; e o Secret:ltio d~ 01)dem 'entrará n1a ' n1esma: ~ala do A ct:o
para e,star;:; p:1 esente ao recebjmento, de que ha de fnz e r a sse nto no Livro; con\peten~e,. e deJ.Ie ·dar :Ceí·irrdio á Dama ~-rovida, pa,ra se u Ti,tulo.
_ t
.
•
·
•
1
. VIL Nos dias de S.ant~ Isabel; e S .. Carlos, Honrarei as DanHrll ela
Ordei'Ir com ~Beija-Mão , II)Íntic.~l lar: ~ .. em (iq·ma de Capitulo, regu'fada a

Yy

2

·I 8ü.l
sqi\ pr~c.~.Uiil)il i? ~_p:qj <\ ,a o tiguiíjfld~, dJlle I{Ja(líi: h!nma ryi iJveÍ' .aa- RÚ~sjna: i (h ..
1
defl1. 1 : lh.
~
r
~ '
. I'~
1 i t'f r r" . ~'fT.
' . . ~~,, {~' .
• :f :··
.. N !H·.I li ~s, :Dfirpas ctesta:Ord~lll i ,sei''i10 ~ obr.igadÇl-s- a . v is~!fbl' p.e lo ~eu tl!lrno ·,_, hu-tna. v~z em cacl<1 ~ev·is!Ja , ·,p Hosp(tal d0.s ·E~pos'tus;e a observar
3

.,·,

.'

•

os A.r~~gp~·t-prece-dent~s ao reg-,imen 1 part>içl,l,l~r; , e goverQm.'teeonomi(<tliMdo

Hospita-l, e ..QS-:,ttmis A dos.de {Ç,avidader q_ue devem . p~áti•ca:r >sobre lo · tra"
~me 1ü.o :<1-os Ex,pgs~os . ; os· q ~ a-es , der,!ii~, de :'\Cabaekts,( e po.shtps ·etn Re•
gra, os Mandareiunir ,a estes ~Est.at.ul, gs , 96'-' i !:l• · ' · {.. nh 'Tl"l l .
IX. Todas as Dam;.1s Jêsta Ordem devem mandar celebrar seis Missas, o.uv.i-r.de hum~ por Alma . qfl catla -hp:tn"·: ·qu.e: ,{q. leci'ú'.. 'r} 1 t; :ü
X. No· qia de Santa IsabeJ, Protecto a destá>O.rdem, se ceJebrará Fes-:;
t.a ~a Jgryja; que Eu Df~erJt)lÍna;, -"l•J!lle :~s~r~o ,.Qblii·ga,qia$J <a, assi.s tir .t<ilr
das as-Damas, 1 qwe não estivere{n impe(lidas po.r: a.ll(sencia,. ou molest-ia;
e · nes~e mesmo Jia farei f 11 . Yjs ~t.a geral;'P:a :Casa Qi0s.:.ID.xp6stros; aonde
Me -ir-ão assi-stir t0das as . J)~ma~, ,
·,d· ·.' · J I• ~. f,h !'t''l• t ' ·, • )
~I.
O 'Secretario da Qrde(n, que_ J;Iei: de rn(i}mf.a-r, -ter.á a ~se.u ,.cargo
A1·chivo ,d~J,Ja, e tudo Gl !TI-ais qHe lhe,•p_a.r.tence-G.:; · d·i~rigi-nd0Ise sóhr'e1t0.·
!fqs as depenclencias dà ,Or.dern -ao Me~ ~e_cfeta'l:io,.-, de :quem ,r'ece!Der'
. as·. Min;has .Reaes -De,t ermi.na(}Ões . I ' . ic,,b 'I· ·,r f ... ,. I v·•· , I :l ob·wur r;
XII. . Terá outrosim Li>V ros· para· )::w(:q.r lo.s, Assentos -<las Re'CepçÕ.es,
e Obit9s das Damas, e t:egistª r. y~á:ctf\nwnte l os· Proyi1nae.rHos,, Ordens) ~
e mais Providencias, que se lhe dirigirem: Fará os A vis~s· neQessarios
pa~a a Assi.stencia dos A~tos da ü.~:üenf; · çl.l.mpr.ÍillH3tl~O l dos. ·Suffra,gios,
e, t~d-o o> f!Jais que preci.so fur~ Guardar~ _q s JmsigFJ~~s, !Jproc!4ri.anclo •. p&t·
em -a.rrec_adação .fis dal? Darl)as". que fa.Jeoet:f:l.~n ~: .t:Es~ar<\ , p·n~sente aos.1.ll:e~
cebimentos, e outros Aetos de Ct;remonia da Ordeq:J : é fará·it. udo 0 m~·is 1
que for .p.ro.prio do seu Empreg:o, e rlhe ,tocar por, ~stes. Est&. tutQS. '·'
XIII. Es.t.es são os Esta.tuJ_o~,. ;que - por. dl ra .-l\(IQ..ndP. ; o.bs~~rvar, re.se.r,..
vand·o para Mim ampl-iallps., revog·a!los, ~~J3zer~lil.tros ~de n_Q.Vó,\ ~omp melhor convier ao ma--ior l.u.~tJ:e , , pe-rpetui~a,.de , . ~1 ;ptoveit<i> · qa 0:id.em. riE
Mando que se imprimão, . gwardart d~;:~e · p Qtigjnal no,Arqhjvo d\t Orâerii;
e en.tregand9-se _h.um· ExtHn_plllr ~elles ~ ;l car.li:\ hum.l}. , d.as D~ma.s, q,ue-fo·rem providas; co;m o _A..vis0 .çla sua N9_mg,áçii ,· 1oa· fprQJ:a já âet~rn~rn.a~
da. Dado nÇJ Pal_a cio de. Quell;lz em 2,5 ,cle ;Abtih.de;t?01<:
=P&INCEZA
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~ • .Begist. na Se,cretqria da>.Cas.a., ;e;Es't'\ ;da JRrrinceza; 'H(
; ... no L iv . do Rey-i~to. Ge.•!ialrl!J J~}; t p uv'ef;.s.; \e/ pr.essiiA ', ~
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D ,PRINCH?-E REGENTJ4 .F.a~o r S,a her .aos .ql.íe; ..este' A~br{\lf·' <C01ll
força de Lei virem: Que Sendo-Me presentes em Consulta do Me..tvT.ri-.
b unál -do· Conselh.o, -de-_J usti'ça. 'cio Alm'ÍJ'ant:ado. as ~ di.ffer~rrtes i d,terpr.étac~ ões, que se tem dad0 'taO's···J'l;aragriafos •:vinté e CÍJíl·c o·,
norill> dos ·Aiv~s
de set.e de Dezembro "tde mjl sete,::ehtcis noventa ·e seis:, e_. na.~é · d'e Maio
de mil setecentos nov e ntá ~sele/; enten·dendo Se·a s:ua d 'sp.os~·çãol . em
se~ tid.o oprosto; , tjáJ· restr~ctá, já am pl-iati v a,- li m ítando-Se<,' ou €f !X trenden•·
do-se por huma maneira incerta ~L1 .Jurisdicção Ordi.naria, que Eu Hó.l.J\. v e por hem Conceder· a.o Au'dilor <da Marinha
G.ue.tr'a, :- e aos . 3 o•i'zes
de Fóra. do.s Pórtos destes..lVJeus R.ei·no~;· e . Dpminiôs· ~:.; E • Q;uceTend(i) ..J;J:u

Eu

J
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e
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fitrnar huma ,coni)tntite Jtfi'ispfudencia nest.à importanie mane ira, e não
l•fe~üs remover . toda a àúvida tant ~) de Jiréterito.; como de Jfu turo: 1So'n
Se r·vitio Con fol· rr1ar·~ Me 'Cúm
parecer t:la referida Co'nsultn ? e Or.U~n'a r
; est e

0:

respeito o segtlÍI'l,(e:

,f

. • . .,

.

r

·:.~j ; •. Que b Auditor dai Ma rinh á , e Juizés dt~ 2P'óran c1os Púrto·s destês'
.Meus<Heinos, e >D:Omirfiós •U ltr'a'm'hrinos em todo b casó ' 1 cônliecC:ão' e\n
·pri n+eifa' : I hsl~à néfa, ; Órdin atia, ou sum·marÍa men r'e' dé tüôa1s· a's queslões,
.· e d e pend.é'r:J'c~as ' c..las Netás, 'que· etHra i:ell:l rlôs• Portas' aas ·suáSUresr,ebti..)
vas Jurisdicções, feit as por Emba rc ações Minhas, ou po ~ Cor~s~Ú·os
Vassallos l\1eus, armad os com a verdad eira legitim idade , que pelas Le is
está ord énatiá. Pórêm 1se ndo na·veg~;r!üs r}ra· a•lg~ ·n-s -"d_os Pórtos de ditfe rentes Nações 1 com as quaes Eu estejà e l:foahar·rnohia , as Par tes interessadas p0-derfio insLit'uir sua acçãn pel·anf'é 1 cttj·u e lk~ !l ·ui z de Fóra, que
lhe ficar mais· proxirno, e immedi ato1 appelland o es'f.e a:s Sentenças, que .1
J1roferi1' de ofl.lcio , para o Conselho de Jo st íça do A lrnirantadd; por n ão
convir que obj e ctos de tanta consideraç ão em .qu e tão sómenle se não
contetnpla o interesse das Partes, mas tambem outras circumslancias dignas da maior altenç ào fiquem ultimadas com as decizões de Jt~izes de
primeiras instancias. ·
r
· 1. H. '· ~ue J achnnt!o-se estes M€us Reihos
estado' hé u5 e D(!)lr\Í~Jios
tro ent're Na_çõ~.s belligetantes, ~e· h ~tve r?o Í)~) jf"~ egiti mars -i_od.as' as· P're~
zas aprehen'ehclas corw offensa dos l\if ares tern t~:Yt 1ae s , e adJace.n tes; em
lqnla d-i'standi<r, ~qua·.nta · à~rànger o ' lli'to de ~canhão, , ai 'F!dá··que'. não haja.
Bàt' ria etn·• frenle l 1 da t s~fuação, em ·qué · se fize·r ao pl,e.zra,,. porgu e ·<! sua

de

no

. existenoia se:• pre;s tÚl1e·•pfàltiar este ·u li !c) caso di1 reei proca iit11 rtl u rti.dade. Po'"
..rém se -esta · q ll'?E~&de 1Je '~:·rezas se M.ve~ar' "ra?a qu al qt1 é·r~' :Jcts· ·Pórto.s
· · dô's ,:Meus ··~Db lnmws; l ô 1AtHhtor q]á ·Mar•Jtiha' ' no Pbrt.ó d.~~ til CJdade j . e · ~
Juizes rde Fbra 'fÚ)s• da sua •priv':ltjva ,•Jurisditção. conhecé,rã.o.:t'eai:l primeirn i nsta noia:·rl ctodás, ~ quaesquet Prl:!zas , ce seus 're;l.~ ti~0S '·Íncide'Jlltes,
. •cpre d'€fsta.r: ttta~·e'i 1 ra se' co-:nduzh:e:ní ao·s sobtedüos · PÓ\r-tosí-' Ôo J11~s>ilJtJ,mtHlo
·q~e. sempre 1se tem 'prá•li éado ·; p ermitlindo-se sem aJk~:~a t)& o

@mpkt~n 

IU! re'e~1tso' de l ~ppelln~ãei, ~rc'éltno noparagrafo antecé&êlf.l'!e'.:.t:;e' aJllu
.. ,
f
•
-p (1) St 0 • I
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{
~I . '(
I> '
t • ' I /'f
l I
)
\ I
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te?
r r ;' ('
.,: l
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•

dis:'

- l'H ..i i Clúe"s€ll1r..ev indci . €-'~so1r~tú q l<l~ ás-F rezas ' d e slá•qu'arl fd·ad ti 'Sejf.lo 1 le ~
' vadas aos ~ Pórt<D's de1al.g·,ama iLP·ei(e'n ciâ ·amiga, e ··a-Jf.i.túlà .da Mi•r.d:ia C0110a',
· rrles)'no cse po·a'e r"a:·~ eo9J~éêel'
"'
~ se:· é\" r) r éz-à '~ r0,
· 'ou~
J
(' ·
·
·âssmi
rião . tel!,
com •. vto-Jaçftô ".i dií1 i mrn uo,idá €!e : cleti'da.J a'ds 'l\1àrês' :aiJj ào-::ítltes; . e''Gbstas •t.fte·1 .Me·u s
-D on1í niEJs, .' Jlhas :>a:Hjacen te s.,1 e' Con~u i slas ; · e co~m as lég i.timn.s: Sen lent4agj r: ~thé osl Arplrezá dos 0Hli vere.ín ,r 1:podetãol• Í·A's!Íttátl suás Just>as reolaJIIl'aÇÕMs 1parlÁ1 baVJé t·. tia! NaJ1ft<1 >: :ã~ire-E~àdora, a ·tíl.Cegridade cl>a "'Plr!:}?Aii Çjue
1

-:fHegit}iar~'aJnéi't!í.te sref,JHe lfez J1 ~l)l

·•

1

J

.. ·

'' · ~~ '"

..

1

,

'
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•

~o IV. e~ 'Sot~!ldl.r.tfJ1<9l'l~tiv "'set ftr@(i) rd e na r; ~m ge ra-l a tod';;ts·'as Minhas JusrtJi·~·asÍ f!qe rélui!WJ~ão i .:et eX'é~ute;in:, etfecÜv.àn=len>l. <? .f.odas as ' d~Íiger'1cias, qu e
·pMo? M·eí.1 fft~·bhund rd c;p Colá'Seli'JO·cd0 J us.t i ca~ • do :..A ittlira•n (.ar.lo t lh e 'f0 retri· re-

: ~bmÍI)efi{]adM;! FaJI}l l qli'é ' se ...trã9 re1.at'dem. os ' jJrecisos ~conà edmenl os so-

-br.e <m,~te~~:ias !:l q'u'e · i:le sua " naru {·eza· ~ã o alh·ê as de toda a d emo ra ~ 'e dajquellas ' fórma!iâ'ddes l'(breàsês9 ' com -'<fUel muitas.' V'e(les >são inteFeepta!!l&'S

<as •decisões 1tinaté's. r '11.
',..,,;
•.
• 111 . '·
•
,.
'JI · ; 1P e lo que:' Mando -ao 'Ü0IIIJ.selhó do.Aimir·antado~ Ré·n!JllnfadàFazeB'da dia Mat"tfoha ', aos .tnais •Tribumaes"db Reino, e a todàs as ·Dessoas
' ~i ''<fú em o.icón'hecimenlo • d es~é · ~!vará •pertencer, o éumprão e gua•rdem,
' e fà ção ~ cumpr.ir, e• guardá r ~il'o •Írnteil'a·méQ le • como nell·é ' s' ·edi:ltéH •i n~4.b
obstantes. 'quaesquer·<.Leis; Alvarás, Reg imentos, Dec-rê:tos, e ~Ordens
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·em contrnrio, por(]~le todas, 1e , todos Hei ror pem Jerogar,')pa.ra ,este , ef:'fei.lo sómente,. como , se dellas, e del]es fizesse express·a , .e declarada .
n1enç;~o. E este se cumprirá como Cartl,l passada pelat Chance]Jaria ain-:
da que por ella não passe, e seu efreito dure rn.a is de hum anno, ·sem
embargo das OrdenaçÕl?S em contrario; l'egi stando-se er11 to.dos os lugares,
onde similhal)tes Le.is ., e Alvar.{s , se c,osturuão regis~aJ·, ·rnçwdando-se
o- §eu Original para a Torre do Tombo. Dado no . Palacio de Queluz em
4 de Mf.lio de l80·5 . =Com .a . Assig-natura d,o Principe .Rege·nte;- e , a
·do Min· i~tro.

fR.egist". 'J;a $çcrçta;Tia do ConseU~o do A,lmirantado no
·Liv. 2. 0 dos Dec'retos e. .A;]vf!,tás a fol.. 11 veTs . ., e
impresso na lmpr~ssâo de ,/,Jntoru:o R1:1drig'ltes Ga,lhardo.

.

.

'I,

Eu

.

·

[
,.
1

.Q ,.pRINCfPE R{!:GEN TE Fa(('O sab.e1· aos c)ne este Ahan{ vi~
r.em : Çlu~ Conhecendo os Senl1.ores Reis} Meus A \lgtl sl ?s Pre,d ecrs.:otes,
quanto impdí'tav.'l á Jgreja n e ao Estad0-; qne .o ,(}le·r·G> Soo~t~/.a·s: dQs Se\1~
,.lleinos 1 e Sanh@'rios fosse perfe'itamenle inslr-utdQ ~<:!. Sc ie<O·e ia Theo.logjca, para clignament~ exercitarJ as Fun.c-ções doJ.l\íY11islQrio Si.l g.rnpo: .Fu~:;:
.dárão a bn-iversidad-e. de ,Coim'hra; Creando ne~laJ Çadeiras· pai·a as Li,.
ções de . Tluwlqgi~); Atlrahi~dGl a eUas Di~·ci I~.t;do~ : por1 1jljl~ ÍQ d-e ·Ho11ras
Privilegit>$, Igrejas., ·13 Benefl~·i:Qs 5 ·q ue· ;:.lffecl•ar.à'o ~o,s. 'l7hqpJógoJJrGI'hdJJ.a~ ·
dos; e ReformandQ estes .EJ;ltaluibs, <JU~nd.o ~e ·adwyã~ etri tle~.ade~c.iá~
corno u!U~amen~e J!-e~ ?. Se·nbor .ftei D. ,~QS~~ :M eu . en{Jt) J;,: l~ I Av·Ô, n~
._Restaur<!Ç<,'\Q (}as ~ ScJencJ~ s~ n.a CJU'~l R~stJ{uto a ~e T, h ~cplcyg;Ja ftaSJ seu.s
ver€1.a,d,e iros, Pr~in,::i.gtoo ~ J?ey l\ltithodos, , ~ . Jn~str,H<!qôes _, Lumj~1?~H\S Pª~·a
o seu .born -.·en~~nó ; ·. eJ E.xcltQ!l o Clero S~calar · aos' mest\)OS ,~t111<tl~s . p.Qr
novas Graças, e beneficios, qu·e l~'ui Servido Fázer-J!.J e: E sendo .de o§lS.pérar; " q ué {oGI·o.g ,estes ,Gui«latlos - Reaes :pr.<itd·1.4.zis'se(. t).s: fl.'lais •felizE)'S effeites, seodo frerp:h~};lt a;d.as J lS .AuJtj s' J'th:eologie.a~ . por hum c{3-m,p€C nte
B 1Ímero de Cler.i~g~ s •. Secubres ,de ·b~Hila .um·3; · da:s Jl>i ce~s,. :para p.eUas
.ndquirit'ern maiores, •. ~ .mai!::i u-tej;s QQrfh.ecirne<li!Lo~, : Vil\ãp-se pelo! contr,ario ,as m~s nül$ A'u·las d€'se rtas, e. ol.baaídbrwdras r~orJ el1~ CO(j)9 .se !a"Stie nçia TJHw logiaa. íêj,~e llili<liij~r€tHe ao Estado ·GJ€r.ictll, '€ 1iG>i'-illo1en1:~ al.heia
dos Ç)-fi)çjqs :&- ellc t\{l r~e x qs. Pe·lo):j® J?~st;}j·a._n,dô ~IJ n ão ,,é~d~r dL fle·nhu.fn
dos Meus . At!lg nstos PreJecessores no Zelo, e. \C~Jtd~d.()>-, .gqljlJ; ,qMe ipromnv~t:iio ·~ b Qá lnsf.n;l'c<p'íq (do~ç_J.,e ro, e (O ,flbrétaitnttl :~~Acíl<b~n.s;&c ~ ~as T]jeologic.as; J3e;r~~o-Nh~ -Pt1r s~r~fl~: a n ecessj~.ül!q!J€\~ n qr1a_'e.) J<J,a~ v l)1.apa.r w~ f>P~t'1l''ei1l1
coasQgoir é~Les 6,9§·, ,Je· ado1~tar-se a 'PrQvid~J;);eja,_ qu~1 detl ' iÔ &l.n1o rP,~
clrc- Ho rwr1:<Y _llJ. .no . Çap.qulo ·.firo().\ ~e Magúkn~, 1 ' p1 rn ~a..v~.rtG6 JlÜtu cle
Meslreq~ n~<~<~, ~; n§i~Pc<~sse m~,J'ias _ Mebr<?.p€>l·es t&. Ss5twcia :t'pe JQgáetr,, .n1_arí,,(la. ndo_;stte;~11D n1 versi.fd~d~t,Jlllm ~~ r(.o nômt:;ro tlile ,,Ç I~JI[g·os : d~ · c~da huJTla
das Óioceses . a frequ'entar estes Estudos; a qual Prov,jd-e(rnci~(, .Jjg&nqp
<ts Escó l ~s Academrca's com âs , do~ ,Se m·inarios,~ e ·pondo~as em 1)uma reciproca d-e i~e ndte n c·i-a para o .seu cq1mtínuo exe:: rcic.io;;, far,á ti) H-e 'n<tJtt {~Hem
Disç,ipu l<)~ (l ;h,UIIIHS, •e t'ICm M€:> tres á: outras; ,e que ambtas cJe. commuQt
"a~~0 r do.'. {r"l:b.alhc+r'J na ],~s t-ruc<~ ::to d~l· C l1ero'•de1t0da' ,.e ~ ta I giP~ja : , Pepo~,s de
ter• Oll •\'~u o a {'essüas dou·la$ do l\1 ;.: u Conselho, experim.e.ntadas nos, No-
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g-:ócic~:~ Ecclesiastícos; e Zelosns do 'Serv iço de Deos, e Meu; corno Proléd.tór'.:dá Jgr~j~, ,e dos Canones', , Hei por hem Ordenar o seg~uinle:
~ ' 1: . :· s·J _n'a.ctn Jcess-~htJ , que as .Escólas Theologicns· da U ni versid;;íJé tel.
·nl<à6 sempre 'Disc.ipulos, que ;\s l'nant'enh<'ío em contínuo e'x ercicio: To-·
rJ)os1 [b~ í)l!eJ·a~los Oit':id~sanos dos. LVle ns· aeinos, . e Senhorios estabelecil~
i'l'S!íra "'tvlissão de , Cle'~ .ig-·o.s ''dbs s'é·us 8ení1narios á me~:>mà Universid~ 1 J.:
. .:p:;fr;1 :il.e.JI1i. Ü1zere-n~'\. hurÚ Curs(J corupleto de Tbeologia, e sé foí'mare~
nesfe~ ' Estudos ·; -·a nú
à l M'issão ·s e renelid em todos os anoos· sendo
'1
w~~n9<~~~s ~lfs ;L\~ et~OJ~ole,s _ doi ~ Clerigos, e hum dc~s . Bispados.
~
. . . . J'I : c. Pará'J,es ~í s · M. Jssões serão escolhidos os que por se us bons costu1 J' ';
' e aprove1lamento
. .I '
m ês;
.ç. 'll
pac1'' cl a de, !ta Ie nto,
nos . E's ludos das ·Hulllnnilt
.I!.J"'i'
d
·
b
'
fu
d·
d
·
·
d
"
n a as esperancas ·e Jazerem prog ressos na 'l'h eo~
d aues erem e ll
Jo){j',/; .,e, ~e.ren) ' utci s ils I'greja's , que' 0s mandarem; e para . qtle '!n !:i: lhor
;:, . .. i'
. ' .. ' i ~
I
f
•
•
s ~ fOf_ê<t_fflZer.esta escolh;t, e elb ' s1rva de esllmulo para maJores aprí li ~
ca<(Õês,. lrtl cl rli rws ao::s q1,1e perteodererh ser mandad os , os Prelâdós os cha' u)'a r;td <i Cóncl)l·so 'fl'or Editaes de vinle dias, j)oslds 'no priàlCiro de At . l c JH1
" ' ' j! '
..
' . d .rgnos, i>eTào manJadds, dang.ys:ló;
e ç>s,
q~ue J1e ··e se inostrarem ma1s
1
-ilo~se:.Jhes ' a~ sua;;··C.utas :de ?\'li:;;sà'o , assignadás pelos mesmos Prelados
.
o ulubro ao Rejtor da U-,
par~~ .com ellas se apresenra rem no pnmeiro de
11hré(~i.dade, o" q ual te r;í g:'a,nde cuiJ:1~o de que se n:'ío falte ~ estas LV.! is1
s(.ies , ~ ~ ~~t uJantes .Thiol_ogos; e su'ccedeádt~"' que não sejão mandados,
ou send o nã'o se apresentem no let!tpo prescripto, o Reilor da Univers iJaue fará ·disso''A \' iso :.ws Prelados; e passando o mez da Matricula
f

l

•

'

•

I

I

'

sew '4 ripar é'de're;n, .Me tlará ·[ntrte para 'Prover, como for conve11iente av

oern Uõs ' ,E'iitu(Jos.. ·
.
·
. lJI . . A fi1u de que osC!erigos mand'adós frequentaras·FscólasTheoJog i c_~-t s da'!IÚI1iy.er~idac~~ se c o;r1se r~vém sempr~ .e1n reg ularidad~ de v'icla, ,

e costumes e facao malot'e.s r.ru<>Tessos
·nos Estudos · Ordenarao os ·seus
t>
,
respectivos f>relaJos Dio~esa:ios·; que viv:'io nella. juntos da mesma Cás~
o e'ba i'xo li'a vigil.ancía, e direc'çã·o <lo S· cerdote r'na is <~ntígo, ou df!quel1e que r,arece r ao ~ ~rtlad?~ t'? Oinea,~ , o qua! ser<Í muito solicito de nlanle r entr'e todos a ·un lã:o, ,e con cor'd'Ia, . e de Jnftamallos no amor do Estudo, e da pérfeiçi'ío· das Vir tliües do .seu Est ado .
JV. Pur quanto pó~e succeder, que algum dos· Clerigos maodádos
Jei~e . o'u ó EstaJo Eecle.siaslicô para pasS<\r-se a (luto, 'se'ndo únJa de
Ordens l'n'fêriorés; r ou os E~túJos T h eo~ugicos 1 para .qne foi ' prencipalm.ente . n;anêládo; ou a s .u a prop rra Diocelie para lJ'ansl~rir -se a outra depoi·s de findo ' o' Qursó Tlieo'Jogico; A fi n1 tle occórrer aos irJcohvinientes,
que 't;es.u,liãb 'destas ·alterações; ' serã o ob rigados todos os Clerigos mandad os a prestar nancJa id ]neà d'e ·p:1gar as despezas, que suas proprias lgre·jas tiverem feito com elles' en1 qualque r caso de contravenção aos destinos, é di s pós'içi)es Jellas: B para ma hte r a frequenc ia das Es cólas Theal.ogicas, , e a ordem do Go ver,no das Díoceses ; Orde no álem disso,· que
nos caso's de deserção d á~ dil á's Escólas, e da propr~a fgreja nào sejão
admiltidos :í frequencia de outros Estudos , e nem recebidós em oulras
Igrejas sem ~I nrovac:.ão, ' e consenii.meoto dos proprios Diocesanos.
V. ~ Devendo bav e.r s~mih~riós . em tod ~)S ~lS Dioceses, para nelles se
continuar o exerciéio d'o M in ist ro de in s truir,' e preparar o Cléro para
as Üi'dens Sagrado~;' perpelnar ~ se a ~Suc c essão das- antigas Escólas ;. conserv;m~m-se as T1·ad.ic:ões dds
ejas ;·,e se dispo:r em os 'q'ue houVet•ern c!~
se t· mandados ás Eséólas Theologicas ó~ Ú ni vers\dacl'es :' Oonformando-M e
com as Disposições do Santo ·Coneilib ·('Te Trento Ordenó, que na's Jgrejas, onde n.:lo houvet'em Serixlrl ~ri os,, 'ós ·J;>relados dellas tratem log o de
•
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'
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·ns ~f.uncln· r; ç onfJc os houve r, de o~ pôr e m ef) tad g de fl~rv-irenJ ,-r-os .s eus
íYns · ~ t)~ra g uc d.é llés . po~l';;i.o re.s'u]Lar os b~ ns, 9u~' a Ig~!fjN-' Dlni V:~~f~ã·l ·
r.e:v~ em vista,, ··sefldp. congregada n'o dito" Co:pcjlj c·)' '.os .Pr~;li:Hn~·s nãc) 'hn1I~
~
1
~ J.
·
•
J
u,.J, r )
'áJ1 H • tt (,.
!a·rã~ ç-?~e u t1_1s,s1 mo, e, necessa rio . n l'.~' t,tl tolf tpo, _s q ~ e;o t_e ~ ~"'< P·?.a~ ~~;'H .?
Inslr·uoc éilO. de cer-t:o n ume ro de -M~ni:nos néJ. ·Gr.atT)In,
a tica,
~ .'"o Cani.Q.\
~~ ~ -f\}
.t r :. '~! t{ \
)
-m,as o regular ão de modo, q .u,e os Sei,.~lltHilllOS sej.ão·:considerad.a s comG>
:; ' !'as ·do ' ~""'] ero 1·) .Iocesf.ll1o,
·
'on de os O r d'ma·ncI os, .ven1dio
~ -·
r '''~'l'.!'.Ff,,,q
1!.-sco
.n.as
I 1:7" .
I
J
8 u ' :,; ' ·... tpqnar-se
• ., • I , l
11.
,-·~ ln:.ts 1 -~ \J:U~s . ~ ,_J"llll(-,es~ l?':!~a; · ~~r.e r:p e e~!l'<:los ,ao1 F\Ce_~a.o~;l q3}1 ,~m l'W9~a:..
•dos nos M 1rustenos EcclesJasllcos.
•
1 ·
1'. '
• I
,· , '
.' ·
t C ••
, "t ) · J ,u(
t;l
. ~ I. . P.? r~ 'estes ~~·ns ~a vera nos Sén;l"1·11;ar,1o;s hlll;n prs_o atr 1Jr1es ~Pfos
·.d e Es.tl:ldos r ,eolo.g'Jeos, e C,anonJcos., .o ,qual ~o.nstt.a\r.a . d~ Ll~lilfTS
da , Es1
_ç riptura~ do Dogma, da lV.Joraf E va·ogeliça, . e' .~Ja 'Mistoria,
'disé:ipl :..
.n,.'a ge.ral, ·e pad.i .cular ' des lq. Igreja .:· Este
8e~á. regulaà.( {na ·~c9 il·
· fom1id.acle ' d.o~ Est.atutos ' 'fheo1ogic0s, e .·C anon·icos 4-.~ UniV~~~>i'tJid'~? e
~.corn,panhaclo '.d'e Ins,t.mc.ções P·ráticas do Cathecismo; qe E;~plildi'
"' s ·ao
1 t~ê.
..
11
"'
d
Fó
d
Ad
.
.
v
Y
~
.
'·' d '' 'é)~ ).
E
·- v;p?f;_e 10 ;1 • ~ ' np,~ a, : mJ!il_l,st.ri:Jç_ao. u:~ ~' '-a,cn;npe!1l'9~: i 1 ~ ; t"\~ I,Cfl
~os R)tos, e .Cere-mom(.l.s ~a Ign~pl; do Canto, e <!113 to.dos <;>s r.pa1s ,Co.-'
nheci'1nentos nec.essar.ibs ao .ClerJ-, pà,r;i' pro:m;rt·a, ~ di.gname'n~ satfs'ta_7er aos seus Officios.
. i, •
• • ' · ''
,.; ,:-~ 1 •·
.
VII. Sendo os Seminari.os .o Cemtro da ln·stri.JCçãb d~-todo J p··cl~ro' em
ç_?cda h.11m,a ! .das Dioce~r;s :,. ~ã? ,ro.cl yâ\) os ·.Pr~l!.).p·~~ ~·nri·l?,g~{.j:; · q'?v-e,r,h_~
de]Je~ a al,g~HT}a. Or'P,e~n ReJJgw,s~., ,on ;, 'Cong;reg·a~ã?., _d-e . g u ~\lq.u1e1; lóst~:
t,u.t ? gu-e s~p, s~.m ,m11~pa ,Esr~Fia1 ~H:e.~ça~ a -~u~l n.~? ,P,ap~I -,s~r:?. ,PnH!~~~o. o~:~vu· o~ re.s pec~1v~~ Cah.>~dp~. ç.la~ Ga'tned:aes~1 e ? .1? ~~~~?-FS!qor da
Minha Rea'l Coroa; mas dev erao set governados, e .dlflgid ?~~ 1po'r . Sacer
:~ Ministros do Cle.r'P .Secl!l1·a:r .deb(}f·xo da jrpmecliütaÂu;.fíoriq~Cie,
e. l,l),sp,e cção dos Preladt,s Diuces\tnos, os ·q ua~s nome:arãQ. 'ReitQres.~ Me~
ires, Per[eit.os, e Qjmc.t0res de probidade .reconheci-da,, ', qu e te~llão
a
1
dj&cripç~b, a prpde.~.eia~ · e as luz.1~s ~ecE;Jssarjas par~ .forinar ·á Mpcidade
1
.
.
. . , na·s \1'utu
dt?s, ·e na-s •~.::~ crencias
.
. prpp!.\la,s
·~ .. d
.E cc Jes1as.ttca
no E'spirlto,
o seu
Esjqdo,
·
,
· V li L N.ãp j":rodend(; a Dnh·er.:S id.a<:le i.o.flu"ir rio ' hem de 'to·das.~ . e bd,a
huma das Igrejas Diocesanas~ ·sei1ã~ por ·aqq.e,Hes, que T6n~a n~s Scien.p~as;, e Gl eJla~ ~n ~-ía. c~m. qteste(UlHihoa~the:ntico dassu.a ~A p.prov~:~f'(J,es',:
E,ncpmmemdo . ~yi~o qoi Prelados., q-~e na es~o~h~~ q~e fizerem d~ . ~es
t·l[e"s para o. t::nsu~o do.s seus Seru1nano.s, prefirao .a,q'uelle!?, gue tJVerem
~ do mapr:l;ado.s ,eslud'<) r'Theolo.g ia na lJ'niv'ei·si~a~'~, ·e'~é re€·d~ ne.l~a c~n,
st.M~teQl~nte a!$ m e l~ores .1\pprov~.,ções, sendo ,al1a~ 1 dY- conçlucta· u;rep,rei:).ensiwe); p,a~a as~.iru se wop." ga,rr é~ ·nl?,\.ltripp,, 91,1_1 n ~ lla ~p"renQ~l:fi~. ro·r
_todas as IgreJa~ D10ct;!sanas~ haver nell it{'l um.form.rdade .àt=r ,se.t1.timentos,
.e de ep.sinp; e S<;l des;terr~Hem as ·lopinJÕ~sp" }1artiç]os~ div,isões, H'ue, perJ~Jrbão a PJ'lZ das ~.grejas~ e inir.odu:ze.rn ,d!v ~ rsid<~Q~s , ~ 9_ói-fu ões,. no seu
Gove,r r.ro.
.J
·
.\ ~
·1
lX. i)or se n~o l er r~ pu1ad.o <;()m·o i!Jcfis p.e'.nsavel., ·e toÍa'h~ente .~eces·;'> 3fÍ(~ huu~ é-urso r~gylar de Ês t p, do~ fe i·t'o' na_s _Escóta~ ' do's ' §'emiQa _':i,o~ ,
u u da lJ.rpversHlade p,q r.a. a. Orde.nq~ ~p sJos M!nlstro.s, da ~greJa. ~ Appi.I.caç~ o ,d,e lles fts Funcç@es ·~acerdn 1taes,1 ,e)evaqdo:-se· os Clerigos lpfel'~~r es
p.or OuJ~oações .apressadfls ao G pio dp Sa~Cerdocio,' e comm eJ tendeJ-s.~
Jhe$ os. gravissimos Off;lcio~ . da,J> rég.aç,ão. Ev,aogelica, . d1:1 'Con~s'sã.Q; : da
pirecç..::to, e Ç ura d ~s 4 t1~1a$ ? ~··seut'..s'eJ}~ve re ni antes r·rep ~l'a do r 'ara e I~
.Je~, e dado pt·Ó·vas · d~ecj,diJ~s ele 1ÓÚt,rin'a~ ·. e COS[Om~S; -Sf.\ÍJd(J es ta 'h.tim'a
_da.$ •r)l'i.n?Í4)ftp.s ,c~usas .' d11·· (.l,e,~<ict'e_n1 ~f~ ·: .t}fÍs~sfi).Jos,n'o,_ Ch:ro~ _' da d.esên;~o
d_ps_ ~s co l as, f.!. da falta ·lq.ue se ~)fp.e nm r r~ta d13 M!Ofsü -os,, cll g no$ . ~e· reJ

-.

"

1

f

"

I

•

,

;

I

..

,

I

.

"\....

j

•·

(: f. r• .r

'-•

•

]

1

T

•

,

•

•

•

.

•

e

Cur:so

..

,

...

qpttrs.,

1

1

e

.'

I
I

1805

361

ger as Parochias, e administrar ao Povo a Palavra, e os Sacrámentos ~
Para Occorrer a estes mttle~, que tanto prejuizo fazem a9 Bem Espirilu~l,_ e Tet~P,OJal c.lo~ Meus Vassallos: ~Oij Sttrviclo ' Ordenar, qu·e tenGl<il
sido estabelecidos, e reg·ulados os Estudos dos Semiriari.os de cad-a huma
das Diocezes, dahi pot·"úiante nenhum Clerigo possa ser Ordenado de'.
Sacerdote, sem primeiramente tes· feito hum Curso completo de Estudos
nos Seminarios, ou ua Universidade en1· qualquer das Sciencias, que
nella se ensinão: O que se príncipi<ll'á a observar, -pnssad<::> hum anne
da pubricação deste Meu '1;\lvar:i nas Igrejas onde houverérp Seminarios
4!0m Estt.!dos regl!llados na fórma aciína pr.escripta; ·e dois anpos,.. naq!~el- ,
las onde os não houver: Esperando.IJ_;u doZelo dos seus respect1vosPre~
lados, que em quanto. se não edifica, O!J se conclue a Obra ~os Semi·
narios:, na qu~l devem cuidar com · a rnn.ior diltgencla, estabeleção do
modo possi~el dentro do dito tempo os Estudos que Tenho Ordenado
parf.l a ln.strução dG Clero Biocesano: E para Me constar que assim sé
eumprio, todos os Prelados no fim , do termo prefixo· Me darão parte do
estado dos seus Seminarios, e d0s Estudos do Clero,, a firu de os A máliar no que for necessario .para a Ífil,eira execução do que Tenho. Disposto.
.
·
.
X:. As Ordenaçõ~s do Clero :serão reguladas segundq as necessidades
de cada h uma das Igrejas das D1ocezes ru fórma dos Canones <: E para ·
haver hurna Regra fixa nesta materia de Canto interesse para a Jgrt'ja 1
e para o Estado, os Prelados procederão in1mediatame1,1le á publicação
deste Meu Alvará. a reg11lar, o numero do Clero necessario para o Serviço de cada huma das Igrejas, e Beneficios elas Dioceses, examinando
para isso a Povu~çào, e exlensào das ParG>quiils, e as necess.idades Es~
pirituaes dellas, que devem ser attendidas: Tendo feito cada hum dos
]lrelados o Regulamento do.numero necess-a rio do Olero das suas respe~~
tivas Di~ceses, o remelterào á Minha Heal. Presença pela Sec·H!l;uia de ·
Estado da Repartição compelent · j'lara o Confirmar; e sendo p@r Mitn.
Confirmado, Hei por. levantada a beneficio do "Clero a l?roblbi<Çào fl:\s
Ordenações de Orde-ns Sacras sem Mtr~ha Especial Licença; ficando porém os Prelados Diocesa-nos obrigados a darem-Me. Conta annualménte
, dos ql!le promoverem ás..ditas Ordens com de~laração do seu ttJ,erecimf>n..,
lo LitLerario, e Moral, e das Igrejas, e Ministerios a que [urem addictos, .e applicados.
..
XI. Querendo promover assim os Estudos do Qlero~ como o bom Serviço das Igrejas .; Ordeno~ primeiro: IQue os Prelados Diocesanos na
mesma Cunta, ,que aAnualm~nte Me derem dos que elevárão nesse aono a ÜFdens Saçras 1 Me infoqnem dos SaceNJu~es, e Ministros das su11s
respec~ivas Jgrejas, que inais se distinguirem por sua piedade, seiencia :
-: zelo no servi·ço das mesmas Igrejas, par~ os Attender nos EmprPgos r.
Ecclesia.sticos, e no Provimento das Igrejas, e Beneficios do Meu Real ,
p~,d·roado. St.•gtlnâo: Q11e nos .Qo•D.cur·sos, qu,e -fizerem pata ü _Provi_men~ ,1
1.o dos Beneficios Cl!rados, , que .v~gare~n nos mezes da Reserva, que 1\11-e ;
perleneem •em "iTtvde da Concorda-t a feita com a ~é A postolica, sejão
pr.eten~os os ':Çin~qJogos de, qual-quer Gráo de Bacbf,lreis Fomwdos, de
LICenciados, e d~ Ooujores; F1ãq se podendo· concbrrer com elles, pro~anClo que por es.r,>.<Jço de lt•es ~nnos ao ·men0s se occupárlto no Mlni~;>te
rio, .parlicuhlrmente .da lnslrucdio. ,'fel'ceiro.: . Que esta mesmÇl R~gra .
de pert~rencia exa:ct'anÍ~rl·le se ,gua.rc]e nos Çol'lCI:li'S0; feitos para o Pro-_.
vimento" 9as fgrejas ·d-a-S 'ordens, e .do Ultnuna-r ;·. ou elles se fação p.e-,
ratlte ,a Meza da Consci-encia 1 e . Ordçm:;~ 9u perante os Prela.dos Dioce ·

, .
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sRnç)s: .-0 'que Heí por muito recommendado á mesma Mesa; e aos Pr-e-

"

lados, que ~s&im o cumprão, e fação cumprir em benefic io das Letras;
~ do bom Governo das Jgrejils.
XII. Não se pedendú estabelecer as Missões aonuaes de Clerigos Es.
tudantes á U:niversidad.e para frequentarem as Escólas Theologica:> ddla; e ne m eri g irem-&e' Seminarios nas Dioceses para a Instrucçào do Clero dellas sem renu ;;~ s, e bens sufllcientes para ambos estes Estabe lecimentos; os prelado,s Diocesanos examinarão os meios, que pódem· st•r
commoda, e ,prude ntemente applica d os a estes fins; observandü os que
se apontão em Direito, e particularmente no Concilio de Treoto '; ponderando cada hum de.Jies com relação ao estado das su:.1s 'r espectiva.s J~- r~
jas; e vendo quaes delles podem sem atlendivel gravame contribNir; além
disso ~e ha nellas B ens, e Rendas em outro tempo applicadas para a Instrucção do Clero; se houve, e ba ainda cuidado de 'e ncher este fim; se I'
ha Fundações Pias, q'ue possão concorrt!r pa ra t;lo uteis applica(~Ões: E
d,o Jnizo que fizerenl de tudo Me darão . Cont~ dentro de quatro rnezes
para Hesolver o que mais convier. · Pelo que perrence ás Igre}éiS Ultra·
marinns, con1o lici'io distantes, e as Providencias Canonicas para os mei(lS
da Fundaç:1o dos Scm i narios, e (11'1 Contribuição pMa os ·CIPrigos, que
hão de ser man dados frequentar as Escó.las Theolog.rcas da On1versidade,
não l hes são em tudo appjicaveis; o s Prelados dellas Me info'rlnndlo colil
.a brevidade possível; ajuntando o s~u parecer sobre o que convem Or- ·
denar a bem dos- ditos Estabelecimentos.
·
· E este se cumprirá tã6 inteiramente, como nelle se coulém, não
obstantes q uaesquer . Disposições em contrario; e val e rá con1o Carta passr.da -pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, e o seu
effeito haja de durar mais de hum, e - muitos annos, sem embargo das
Orde nações em contrario; e se registará nos Livros a qu~ JWrtencer,
mandanqocse. o. Original para a Torre do Tombo. Da o no Palacio de
Q ú eluz aos I o de Maio de 1805. =Com_a Assignatúra do P h pcip"e Re~e nte, e · a ··do Ministro.
·

l

.Regist. na

Se~retaria de Estado Jos Negocias d~ Reino

np Liv. s." da Universidade afol. oo.; e impr. na
Impressão Regia.
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Sendo-Me presente os embaraços que tem havidopara a
Qjds Lnrl';ç'ament~)S dâ Decima e Novos 1mpostos, e para a soa pro~np~ B obran.,.
ça, e Entrega no Meu Rea l Erar~o, no tempo prescr~plo pela 'Lei,, Mo
obstantes as repelidas Providencias e JJisposiçõe s? · qu·e para e!)te e\(fei t. ·
'l'enbo Onle na'do: E Querendo o dcorrer a estes embMaç0s: St>~ U servid6
1
Determin(lr provisionalmente que ·os l.an(;amentos Ja l)ecima e N \\OS
lrnpostos do present~ an11à de núl oi t ocetl,tos e cinco de . todàs as F regue · ··
zias da Cidade de Lisboa, se fa ção ·pelos seis Su peri;nte n.de nles aba'ixo
noi11eados, os qllaes procederão ~ fc1ze llos, em lugar dos Sur)erintendentes acluaes, dividindo entre si os Ba irros, de que cada hum Jelles deverá apromptar os mesmos Lançaro eF! tos çonforme o' Ma.p pa que ~Q.e hade .ser dado pelo Meu· Rf;al E rari:o : O s "'n iesmos Sqperintendentes Ó~_s e r
Yí.lrão ne'lles . a$ Leis e , Ordens p~ra isso estabelecidas, e os ' ten1o t i;>n-

~

·'l ·o n-:

. ·, . r>[-',""}

- .J,-.o ..J;)

..

.

-t;:J.{)t)

cloidos !·n0 fini- •d@ :mez· dei·Slt·€-rilbf;·d~ro:iim-o fuC1.1fo ; e'-;logó qtu:i fihttard"m
j)ri 'rlci ph~r~u á ·Gobrançn, q u·e • ti.car~ :coricluidá; é ·en 't r-egue. a-té ao · f'iil} ·d·e'
A.bril dô <irlnó '(>roximo · futuFo1 - ~e rníl · ~itod~nlos e seis, e ·efitã:O ~ -e .da-·
.-Tâ'b con·ta l dé's ta -Dílí'genci'a' p'elu·•Ç_onsel-ho Ja ·.fazénda, o-gtial Me Cons-tdtar~ , o,' esta'!..lo della·, pai-a -E'u- Res<'.d vet; o .que .se 'd everá praticàr nos
ânnosse~.g·urô.tes, ; · f!oderàot;bat}iar (')<ll'é_l_,'o'ex'e rciciú des ta Diligencia quaes- .
:·, tfuer' 0Hiciht:ls e .• Gobradnrés 'tp.le! lhe~ '- parecer'ei-n -id'o neos, e pelos··. q úaes
fi,c a di~ responsa vr.!s, para. o .qLi e poder·ilo , t;,x igi f de lres'l as 1·fu.srít;as' que Ih e's
· !' rlart-'ct~rem' ; e 'vMI'cerão pét(Hraballw dos l:ançathenlos, des pézas dos Livros
, · é 1'0obHeciíi1ento·s 'à• cft!anti a lll 1ê doi ~ -per ce'nto, e •pel'a 6úbrança tfc's p(!Jr
.. :c'eMto.1<Ja E'ntnitf.n' ltfJuida flUe ~fizererà " nos ·Cofres' do ·Meu Rerll'_ Er!fltio,
a qual se.rá dist-t·il!>tHda, abatidas' as 'Uespezas, jie los referid't>s_ M-i· ni~s tr ós ,
::.. '· ,-0-ill ê'i'ae~ e Cobrf,"lftJ res péló arbítràmenlt> q-ue tpeh~· -Me11• Heal· Er;J~·o se
: ;. ;}!J~/t'p(>nH~f~ r:c: N-omei-0 •pará"' e's ta Dil"ige"Móa a(JSilf9esel'nba -l-ga dorP.s ·.Jósé
: · ~ O.h/nio <'la" Si'l:v Pedro!la, 'Jilei n te>· Ati.f.cm·io Núbre Pêfe ii'<! Je ; 1\ I mei!'lA-)
, .. ·J(;à(i A'nt·onio Réld_rigu es Feil.réh_a-; FJ'aflc•iseol ~ n·! Ó nh) ' Maci&_l -~'J.btll éii:,.o,
: >fi'lli"r·re J<:€ rré'i'ra d'ê FA rau.tb·}~ . e;,Slrü',' e•o B ·:tcha-tel 'Lyíz 'Ú0mes' 1hei1ào-e·

h·

tJ.\ih.~t11·ft ·..

Q '(."\lhsêlht> 'da ·Fh~endJa · o tên1l:léí Ms-hn· efit'énJid6, t:f· ~,:; fà~a ~.x e;
-eutar;· fa~endóH S'ú'stJende:r Jile., ;te a:n,ri<o as A·rt:e·mataç.õeS>i(]á O~e-Ítirii,'le tof,.

'n?'1;

iictr:iie~ 1 Su'r;~·imlf~flâ eh.te~,- ' r(ue_•sem per~,à·: de'1. f~~~Ç0·~i.J~~õ~l
"C1Lfào' a Cuh-ranca~ cl'n! O 'eêima' e 1_N ovos Jr~tposlos db ·a·nno pro~nmb • passa'd'ü de mi.J';oilof·éí't:os ·é 1qlila fi·t>." E parã nêsrt<e~' el:fei'to• .Qi-spéhSe ' êhl'f.tjt.·uiesC(Uet·_ L~ i~ . <t .,?:uen!l_ ~~? ,~ofltr~ri !(: l_~a!acio d?. Q_uel.uz em B de .; 9fl~~ h'o
de ·18o·5'."= t;om a Ruonea ·clo ·P.rmctp~ ~egente. L • .
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•JÍassadás ((t a1tkd a~ ri:a 'preséçça ·de seus dora..Os,
11
,'

r're,sen Çiar ~"ex à'cçã~o l:T~s~é 'SediÇ'o. 5 .: . ·' r .
· -~'~lJl:JI~ ~~~!:lo n'~i~nea'dos' úes ~<?ffiei"à~s ·,~~~ ··!lJai~ _ ha~ é í~.. dp C~~reió _G~ra•I .
para o estabelecllnenlo, creaçao,· e servtço destc· no.vo ·e};pedfenle ~ ·"b 1 um
delles com o titulo de 11 rimeiro Official será responsavel pela sua exac·
çiio, e hoa ordem; dois permanecerão sempre promplos para pesar, ta:xar, e receber ôs portes das Cartas, e passar os recibos; e nos dias,
em Cjlle- partirem os Correios do Nol'te, e Paquetes,_ser:l'o destinados para o mesmo Servi"ço, todos os m:iis Officiaes do Correio Geral, que furem
necessarios, em CJUanto com a experiencia se niio regula o tr<! balho deste ramo, e núm ero certo de empregad os, que se fizerem precisos.
JV. Para execuçno do Art.igo ante cedente he da obrigação de todos.
os O!Dciaes, .e empr ~gados do Correio Geral instruir-se pe~feitamente na
fórma de pesar, e :taxar as C<ll'tas, para que qu:1ndo for necessario se
acbem expeditos, e o ÚH(fio com desemhHraço e exacção ..
V. A sala annunciada no A rti go L estará aberta do pritll~Íro de Maio
~~,ttll ~~'iPf.>üssão
1

ver;·e
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~té ao., u)ti mo de S e t em bro ~ de ·manhã • des d ~ a s sete.,hpras até ao meio
· dia;, e de tarde d t·st.le as. f rc-s até ao ~u i posÚJ: e do nrimeiro .de O .tll ubro a-té ao ultimo J e Abr il, . qe . m a rih~ d esde : as o ito ho ras até ao 1p ei 9
d ia ;
de tard e de:;de a s dn as até ap S ul pos to; á e.xcepç âo porém ,dÇJ!'l -.
di as em que rartire m- os. C o rre it iS do N ort e , ou Paq ue tes; purfjlle nt- s ..
ses d ias a S a la es ta rá a ber ta até :1 hora, que -se a n npl')ciar ao ·P úb,li.ço. a
~ n t re ga cbs Ca rt as. E m tqdos· os -D o m,i'ng-lls a . b a la e stará sómenle aberta d e ma n hã, se ~l e qud e nã o rar·IÍI' Paqu et e.
.
.
·
V J. Será annu rrciado ao. Púhlicu, por meio ck1 Gazeta, os .dias da
partida dos C o rre ios do No rt ~ , e H espanha_, e _até que hora exactamen ··
te se de ve m entreg íu: ns Cartas; com d e claraç:'io, que tQJas a-s que che•
garem depo i ~ da dit a ho ra ficarií o para o Correio se guinte.
.
'
. VII. Conw os Paque te s d,e In g la te rra po~tumào partir, em differt>nleiJ
dias, e · horas, conformem e nte' á pa rticipa ção, que fi zer o Agente dos
Paquetes; logo que esta f1Jr recehida no Corre io Geral ~erá pusl.u hum
Edital sobre a porta ela Sfi la, . j ndicada no .t).nigo I., pelo q'IJal. se declare , ·a o Pú.blico o dia di\ sabida ,do , dito Paquet~, e até que hot·as . se de vern entregar as Cartas : oulro ~imilhante Edital se. mandará fixar. na
J>raça dq Çommercio, e· sempre no mesmo sitio, e colvmna . . A hura indica-da p~ril a entrega das Cartas será se mpre hum~ a_nrerior á d1a entreg-a da: M·ala, ·para l)car o te.mpo, que he necessario para -se emrnassarem, e aeondicionareq1 as Cartas, e pôr em ord~rn t 9,dq 1 p . m~is expe;di.e.ljlte. !
V 1JI.
malas do Paquef~ serão f~cha.das n~ Corr~io . Geral ; e o Agente, quando participar ao Correio, segnndo o costume, o dia da sua
partida, Ütd. declar-ação da hora em que deve receber a mala, para lheser entregue exaclamente a essa mesma hora, ou se praticar o que fur
determinado a este respeito.
IX. Para que no CurreiG G~ral, e em todos os mais Correios do Reino, se possão taxar as Cartas para os Estados do Continenlé além de
Re~p"ppa, .e par ~t Inglaterra com unifi)rmidade, exacção, e desembaraço, será onservado o segui11te methodo. Ainda que qualquer earta pese
merJOS de huma oitava, lhe será com tudo po~la a taxa como se tivt>s&e
a dita oitava; passando de huma o'itava até oi1ava e meia, lhe será posta , a taxa de o'ilava e meia, con.lO se realmente a tivesse; pHssando
de
1
oiiava e meia até duas, terá a. taxá de du.élS oitavas\ pa.s sanJ Q de .ill!~ s
~té duas e meta, u~rá a taxa de duas e n1eia;
est'a . mes lina or.J.~1iu1 ;;Jé
regra será ohservada a respeito d~. todo o mais peso, que1tive'tem' 11s ,Çar·
tas ou lVIassos volumosos. O. ~egvinte , 1\1app.a indi.ca ~om ~i;; ~.c;fu~.._ ,,le
clareza as taxas das Cartas paraos Estados do Cunllnente alem de Hespanha, e para Inglaterra, até huma onça .
·1
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As ?artas _pa~a o R~mo ~: ~~s.p1nha, q':le pesarem ate _qu~~rq.,_

OJI.avns, terao a ,taxa de .tnnla re1~, -pHss·wciQ de qqalro até sers oJla ~
!·~s_, pHgarão quarenll;l e cin<~o rÇis ~ .•n~~~~~an~o · de 'seis oitavas at~ h.um~
onH~., lhe compe~e a taxa de sessent~ r~rs ;, e ne~la mesma pror,orção se-

rão pe.sados ds massos .ou Ce~rtas vvlumqsas, carregando-se-lhes· de taxa
ciuinze,
réis por cadà ~u;1s
oilav<)s.
Os eguiple
Mappà indica a taxa da$ ·_
'
c
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Çartas par!~ Hespanha . at~ hum a . O.f:l_ça~
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XI. Logo que as Cartas forem- -pesadas, será indicado na frente do
. sobrcscriplo ·a sua •oómpelenie ta~à :; e. sendo esta paga lhe será posta a
marca·.seguínte:

I====H - ··.
I _Fran(jueàda ·l . As ditas C~rlas
11·====[1 -

I

arrecnd:-~ção parà- sere·m exact·ameple

·

serffo conservadas em

.

expedidas pelo primeiro Correi<?,

ou Paquete.
XJ L A' excepção unica.tnentc das Cá tas do Real Serviço re!fleftidas
pelas Secretari-a s de -Est-ado clehn1xo- dos Sellos B(·•aes, nerrhunia Carta
Será ·e:xpediltã sem .que peJà ,fi:Jrarcà.
conheça ter já pago a Stl~: COIU·petente Laxa: torbs ·as -que se ·en·cent-ra'r em no Correio Geral sen1 a n·ft>rida marca, có'nhece'ndo-se pelo sob.rt>scrip.to de '1uem sej :lo, serã~ remettidas a seus dtJnos -para que nraqd-em p~gar o porte; e quap.l'> se não
1possa co!'lhécet a qrt1l:et'l,l pelile'n<(Õ:O;, serão lançadas em h uma llst.•i, que se
furá pública-.
--- -- ·
·
. '
XII I. Como a cotnmunicáqii·o 1ilii1ecla do Cotreio Geral de Li 'boa com
o de lnglalerr-a ·J7fi.lJTOt"c-i-ona) -e frtef11ta o meio de poder faz e r Seguros c!e
Ca~tas p~ra ~q~ellé Heino, s~r~ e~ tub1 elecido o __d1Lo expeuiente em be1
neficio d~· ...Publlco-; c da Rea-H•<I'Ztm·d·a ; o prem1o, €' esponsabdtalade de
taes 8~g-pros set~á Eilrn tuda··êbí,fcl>r-rné ~io qt~e se pratíca a respeitu ~ das
t<~s, e Ml1s-sos ·S egu·ros par·a Hespa-rrlta.
XI V. :, P í1ra que a A rr!ic·a·d·~~{)(l~s--ta'xas das Cartas para •cS Estados
do Conll.~-~n;e, e In;;la!erra·,_~o a ~-~a cobr_ança se yra~i< ue ~?_ll~ ~~ xacç·ào,
e responsabJ!idade; haver1i' hum Cofre sobre a nie:>rn;,, dell!'rmfuada no
.Art.jgo 1., com fenda para sçrern 1..· nç<i.das as ditas t:•xas loP·o que se fo.i r-(' r~ c • rf' - '
· · Fr.i l'l ~'> -a"' , 'J' .---, • ·1 J " ' ' • • ~ •
_, téll} t-Pcê b"e do: o refé'ndo ,úodé · r~ra, tres _êhaves, ' dàs "CJ '"t:s , uma· Jtt>rtérVéer:í âo''P ri rh eir6 Officníf~· 'útil'r , ~xrs1 i·r á' \eth .prl d ~ r do Aihl~i n ts'rhtd8r
Uas 1 Cárlt~s Es tnm ~ei'b1'S1 ; él 'â1~ H1P8~hfi '!to"'nse'r'va·rlt o Btreciof't ~é Hida-s •'tlf:Í
qui.nt'a·s 'fe'frr:s peb. ~actlti~ 1se.á: h9-fe~fb 'Ú' "ªi:o 'Cufre, e e·ntr'e;''u'e' .ô~-~ iii' J . ·dttd<? ·;to -'I'heso·nré'lro ·d:O. ·C9r'f-e·1(S- C(~e·rá l, faz.endo:se pri'fn e iro '<i~ ' tdin})e. ~iy'!t,~-~-: e:s~_rip\~ra'çÕe~; ' ,(;)._ ass\hW n~~~~- O'S ;·' fio_ ,sobi·edi,U>_-·i: r'tine!·ro Olt~eríl
competente a cohranl(<l, e arrecada(iào 'das _.La'xâs ' ln'ê'Ô'c'icn·nd~·s ~~e hi:n::esp ons:n·el pur f]Ualquer extravio , ou falta , que houver. neste objecto.
XV. Os Correiüs Assis~e ntes serão promptos, e ex:.ctos em recebe r
sin1i lh é\ nt<:s Canas, logo fJ !!e se paguem ns su;"ts compe te ntes tax ns, as
quaes remctler;lo juntélm c nte con1 as referidas Cartas, para o Corr.-io

Se

hJ.r-

Geral, á Hepartiçi1o das Cartas Estrangeiras, em Cart,a fechada e car-
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regAda na Carta de 'A viso do "Seguro; reservando para si a terça parte

oe" similhantes taxas, que lhes he concedido ern premio do seu trabalho,

e boa arrecadação; e a todos os sobredit,os Correios Assistentes se· mandarA huma cópía desta Instrucção,. pàra que lhes sirva de governo, e a
executem na parte (jUe ihes loca. He da obrigaçào do Fiel das Cartas
Estrangeiras fazer exacta ent.r ega das Cartas, e taxas que remetterem
os Correios ao primeiro Oíiicial deste exrediente, lan çando-se as ditas
taxàs no Cc1fre, mencionado no Artigo X{V., na presença do diJo Fiel,
e praticando-se com as Cartas o mais que determina o Artigo XL
XVI. A todas as pessoas que entregarem CHrt:ls para os Eslndos do
Continente, ou lngbterra, se passarão Attestados, ou Recibos, por
onde conste o I'}Úmero das ditas Cartas, e valor das taxas, que por ellas
ti,•erem pago, todas as vezes que forem pedidos os ditos recibos, u sando-se da formula seguinte, que se imprimirá para mais prompla expe~
diçào,
'

O Pm·tador entregou
Cartas, e pagou R. 8
$ · da sua Fran-quia.
L~~a
·

Similhantes Recibos, ou Attesl~os serão rubricados pelo primeiro Official, no Correio de Lisboa; e nos outros pelos Correios Assisten-

tes, Admin is tradores, ou seus Fieis.
XV 11. Na noite anterior á partida dos Paquetes o Correio estara aber1o todo aquelle tempo, que a experiencia mostrar ser necessario para.
bom serv!ço do Publico, e utilidade da Real Fazenaa. Lisboa em 20 de
"Junho de 1805. =Antonio Joaquim de Moraes.

· lrnpr. na Ojficina de Antonio Rodrigztes Galhardo.
*--*t.O'>l!f---t.

Eu O PRlNCIPE .REGENTE Faço

saber áos que este A1vará virem : Que em Consulta da Mesa- do Desembargo do Paço Me 1oi presente o excesso de Jurisdicçào, com que os Juizes Commissarios, e Privati.o
vos, concédidos a algumas Casas, Pessoas, ou Communidades, pertenden} avocar, , e decidir as ca•;sas pendentes na Mesa dos Aggravos da
Cnsa da Sup"plicação, haja, ou não j:í r:ellas primeirâ Sentença. Sobre ?
qile por vezes se tem movido questões, de que resulta grande perlur9'ação no Foro com desassocego co~nmu m dos litigantes.
.
E por quanto, sendo as Cummissoes introduzidas contra a ordem
regulnr do Juizo, qQe ellas ai terão, e cessando a respeito das ditas causas, qs motivos, que para a sua concessão commum, e ordinariamente
se allegi'io, os quaes como vel"d a·deira condi'ção· da Graça , · cumpre, que
rnuit.o exactamente se verifiquem. He manifesto, quanto convem ab<Jiir
sirnil·hanle prálica abusiv_a , e · conlraria ao 6m, e restricta natureza das
·rnesmas Cornmissões, cujos Juizes nà0•me.r ecel"em mais a lVI'iuha Rça1 Cop-'
fiança, do que os da Mesa dos Aggravos, creados por Lei geral, para
a ultima d ecisão de t odas as demandas. O que procede com muito maior
fundamento ainda, quando as causas .só pendem por embargos; porrJU,e
seria pugnar1le aos princípios de direito, que preteridos os Juizes, gu,e
o furão das Sentenças, ellas se decidissem por outros diversos co~ll n~ta-
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'' él r>rejuizo do· dÍréito adquii'ido de terceiro.~~ p6rqu·e t.:l',irt i.Jei~l fi'ilO póde
assignar-se razão sulida para que sejão exclurdas nas C ommissõe's as Causas tios que Lem privilegio fun~ado em direito, como declélra u Decreto
de treze· de Janeiro tle mil oitocentos, e oitent~l, e o nüo sejào as qu@
assim Lem JiJizes certos pela Ordenação do Heino, que as Curutuissõca
não derogão expressamente, compt•ehendeo-se aliás no espírito do mes1no Oecrero.
Tendo em consideração todo o referido, e coóformando-Me coai
o Parecer da dita Mesa, e com o que Me .fui presente, em Officto do
Marquez Regedur, Hei por bettJ declarar, e estabelecer em rt>gra, que
Sem expressa men· c~ào não . se comprehe!ldão nas Cnmmissões as ~leman
i!las, ;~presentadas · já na Mesa dos Aggr_a vos da .Casa da Supplic<~ç:lo ~
de uonde os respectivos Juizes Oommissarius não pode_rão avocallas.
E e'ste se cumprirá tão inteiramente corno I'H-'lle se contém, sem
dúvida, ou embargo al!.!um, não obtanle quaesquer Leis, Alvarás, Decretos, Posl urHs, Olí Ordens, que tudos Hei por dei"Ogados, para este
eH;'eito sórnente, como .se dl"llas fizesse 'Px-pressa ménçãlJ.
Pelo que M;ando á Mesa do Deselllbargo do l'aço; Pre>sidenleclo
' Meu Real Erario; Re~edor da Casa da Supplicaçâo; Governt1dor daRelnçào, e Ca::;à do Poi·to; Cunse.l hos da Minha Heal Fazénda, e do Ultramar; Mesa da Consciencia~ e Ord~ns; Seoado da (·amara, e mais Tribunaes, ou Pessoas a quem o conhecin1ento deste AJv.ará com lorça de
Lej petlenbf'l', que o ciHnpr:'io, e o fação assim invio-Iavt1 lmelltt:>cUu1Jirir,
e guardar. E ;10 I o~for Oiogo Ig'n acio de Pina Maniqi1e, do Meu Conselho, Desembargador do h-1ço, e Chanceller Mór do Rein<', Ordeno
que o faça pu·blicar n:'l .ChanmoJJaria, e registar em todos os lug:nes;
em que se costurm'lo regist<H similhanles Alvanís, e o Original se mandará para o Meu Real Archivo da Torre !:lo Tombo. Dadv em Li:shoa
aos 22 de Junho de 1805. (l)=Com a Assig·natura de Pripcipe Reg~nle,

e a do Ministro.

l

'

Begist. na ChanceZ. Mór da porté, e ~eino, n;) Liv.
das Leis a foi. 91. vers., e~ Impr. na Impressão
11~qia.

~

.Átte n,dendo ao qu.e Me foi presente per parte
Religiosas do Real Mosteiro de Santa Martha da Cidade de Lisboa, e
ao esiéido decad e nte do seu IV1-t~steira,' eln razão das dividas
~~
acha gravado: Hei -por bem norriear G Doütor JO,ãe de _ÀZ<évt,do Pacheco SnG;ldura Rote, Corregedor do Civii dâ Corle, para JI'JJZI'Ã.dml.f1Íslrader dus bens do referido Mosteirp, de cujós rendimentos .arhivará 'd .qu e
for neeessario ' pa:ra os ali inenlos d-i.a rios das mesmas Beligiosas, e o resto será a pplicad'o ao· pag·amehlo cJ<,s Credores, recebendo raleadam nt ~
::~ quànlia que .lhes e<.Hnpe tir cop1forme e Privilegio das Sl:la_~ dividas·: E ·
conhece ndo dé todas as Cau s t.~s, e dependencias que actualmenle peri.
<lem, e pr_,d er~m . 'occt>rrer ' a respeJio do mesmo Mosteiro as Sentencia_

t1) Pelo .riecreto de 1-3 de Janeiro. de 1780 se declara, que as Com missões dos J ui- ·
zes Adminisl.radot'es de Casas NO'bres não revogão os outJJos pri_vjl~gios do ·Foro .

3.69
~Uil huma só I nstanei,a .c om os -- Adjunt-os-f. q~e dhe.·t nomear..
H.~ge-dor, a cujo fim ·- poderá a vocal' os; Autos· üe q'ua·lnuer

r.á ·eth ' llelaçilo

o

Mar'qm:~z

Juizo onde coi·rão. O mesmo Marquez ·Regeclor; b tenha ·assirp entendi·.,
do e faqa exet::ulq.r, ~em embargo de quaesquP.r Leis, Decretos, -{)u Oi';
d.e ns em cor;ttr'ar•i<J. Pa!:-lcÍo de QoeJuz em 9 de Julho de 1805. = ·Coni
· ,11 .' '
a Hubríca do Ptincipe Regente. .
{ S,~
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Re.,qist, no IJiv.' 2:3 âa

f:.,
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Suppl1á1.çâp çr,f6l.

· Ca.~á · dà
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Nland~\ ~ P~fNCIPE. REGENtE .Nos~o

SenhDr

-~éirticipal'

ao Che-

fe de Divisão Inspéctor Comnlandante da l.a e 2.a Divisão da Brigada
Real da Marinha, que o Mestno Senhor he Servido resolver, que e111
quanto não determinar huma Ordenança peculiaria para o· Real Corpo
<la Marinha; que o crime de dezel'çào dos Soldaúos da Brigada Real. da
.l.Vlar:iA,há seja, gra~.~aoQ, e puhidq seg·un:do o .qlJê foi.,p~~!> LY.J.~§IIJO'_$e!'lhúr
.e~l-aQ~I~qido _p(!ra. o Exerç}ta, pela novl}.· Ürde.nanç~,-de ~ rw·v·e··d.e Abr-iJ dó
pr~~ente anno. Lisboa 12, de Julho de! 1805. ::::;= ·Cor~ tjua§ Rubricas. .
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.. .U O · ~ RlJN:C.l!PE> B:EOENTE Faço s,al)er ai!Js tp~e este Me_u A lva:á
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. virem,• Que;· foe:Qà:o~J.VIe p.~res,ente, em Consulta do Oll>nselho J~· Minha
Real ~ Fazen'da'; a . supplicâ dos·· Prqvedores .da Casa ~do Corpo Sanlo, e
Santo..,.E~le.vãa . da lC9q)qração . d-os rMaritimos da Villa. de Setubal, que
merecendo a Mioh.a Reai..Co'otempla<;ão-, os -Pescadot·es d0 Algan·e~ e
Cezimbra; de que o Pescado das suas Pescarias salgado, ou escalado,
não pag·aê~em ,_.JY,, irei..tbs\ no~ 1Pór,,os ·para que transitassem na fôrma dos AI- .
varás de quinze de Janeiro de mil setecentos setenta e tres, e vinte de
Dezembro de mil oitocentos e dois, e que estando os Supplicantes em
idenlicas, ou ainda maiores circums(ancias do que aqueJies, pelo major
Direito, que pagavão no .Porto da .Matança, os constituía merecedores
de os Beneficiar com o mesmo Indulto, porque do contrario em concorre,J:)cia de venda.., seria mais . rreferhr,_
el á dos outros pelo menor preç-o,
porgue a poderião fazer,. não sendo liio gravados coní lmpós.tos, ·COmpre:juizo nolorio . c.!aq.uella Corporação de Marítimos: E Querendo Eu qu·e
estes do mesmo n10do experimentem os effeitos da Minha Real Piedade,
'~ Beneficenc,i a , ,e .q.ue lhes si·r va, de estjrnulo a augmentarem o progres~o ç,a s, suas Pes,cariíl.~ em u-tilidJ9e con'Hnum, e pública; Sou Servidq Or.denat· que todo· o Pescado cle S.etu,bal, que for salgado, secco, ou empt,lhacJ?., tend9, ga.go,_ os competentes Direitos, que actualmen_te pag~o no
Por~o d~ MataQç~ seja livre de Direitos _na Eo.trada desta Cidade, e mais
_Pórtos des~es Heinos, CO!DO he q do Algarve, e Cezimbra, vindp porém
ncomp::ulhaf1? 1 di1~, competepte Guias, para evitar as :fraild~s, e <1ólo_s,
(gH;: do C\>n.tt;n'r.io se . :wder,i ;~o.,s«" g·nj.r · : Pe!1l que 'Mando a lod o/~ ys Tri~u
Aaa
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naes, e mais-'Pessoas a quem o conhecimento, e exec.u'Ção deste Alvará'
comp.eti1r, o eunq)rão, e ·g-uardem, como- nelle se conléltl ;' sem dúvida,ou emblargo algum, não obs tanle quaesquer L eis em oó,r 'llnúio: que a
este respeito Hei por derogo das ctHllO se dellas fizesse expressa menção,
,e posto - q~e o e fleito deste i\ !vará•haja de durai' ma.is· de _hum anno sem
embargo da Ordenacão em contrario. E o Chanceller Mór •do Reino o
fará p~blicar na Cha.ncellaria, e registar nos lugán:;s competentes, remetlendo o Original para o Real Arch,iv'o d.a Torre .do Tombo. Dado no
Palacio de Queluz aos 6 de A gosto de 1805. =Com a A8signatura do
Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist. no Cons. da Faz. afol. 288 vê1'S. do Liv. das
Leis, e Alv. e Impresso na Typogra.fia Silv~ana.
:;t--*<-0'>*--*

.Eu O PRIN0IPE REGENTE, Fa~o s~ber

Al~ ara
1

1 ·víaos que este •
,tem: Que Tendo Consideração ao ·que Me ·'representou o Dom Prior' do
Real.Mosteiro de ·Sarn't a Gruz de Coimbra, Cancellario da Nniverdáde ,
~ Geral da Congregaç~o dos Conegos Regr$1nt<~s de San!.o ~Agostinho;
e a ser o Em pregado- de _C anc.ellario da·Universidade de -muitá distinção,
e consideração pelo seu exercício, e ·prerogatívas-; merecendo por tanto
que Eu lhe acrescente mais huma Demonstração de Honra, que nelle
fique perpetuada: Hei por bem 1 he Minha Vontade, e M~e Praz, de
que os Cancellarios da Universicla,de -se chamem, e gozem do Titulo de
Meu -Conselho.
E este se cu'm prirá como~ nelle se contém, não obstalilte quaesquer - ~isposições em contrario, ~ .f alerá corno Gartf>pássád~ _r>el~ C: han_cellana, posto que ·por ella nao •ha de passao~, é •o fset:r :eBeíi6 h~Ja de
.durar mais de liu~, e 'muitos: a:nnos; sem ·· ém~;argo '·~a·s Ordena•Çiiles · erh
.contrario. Dado no Palacio de Qu·e·Juz em ·lJá de :~go'stê>' de' l805.::E;;:Cem
.a ·Assignatura do Príncipe Reg_en }e, e á, do--Ministro.
1\ , -'
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REG~N'TE:

snb~r

es~e'\'l ~á;râ

O PRINCIPE
Faço
aos . que '
vi-rem: Que A ttendendo á representação, e Consideraç,ão da .Basilipa de
Santa Maria, e ao muito que tem sempre sido· attendiâas éom ·disfinctas demonstrações de Honra as Dignidades-, ' de q·ue" ella se~ com pÕe:
Querendo dar-lhe hum Testemun ho singular, e perpétuo •da Minha Real
Contemplaçãq; e ·conformando-M J~ com o parecer do Cardeal Patriarca))
do Conselho de Estado, e Meu C.lpellão lVlót·: Hú por bem fazer··gra<ta, e mercê á mesma Basilica de Santa Maria, de que todo~, 'os Conegos,
de que ella actualmente ·se ·compõe, e os qu~ daqui em diante occuparem estes Lugares, tenhão o trat ~ mento de ·S~hhorlà. E 'es\e ·~e cumprirá eomo nelle se contém ; e valerá como Cárta pas's ada pela· Clinr.l'l~el la
ria, pos lo que por ella não ha de passar ; e que o seu e ffei'to haja de dt'l ·

f

r
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ra1· .nl,n~. s f] e hM m <HJn9, s.em/,et)~ba:rgo~rd&s Q.rdetJta~e:s~ ·e tle ·q1l!.l.a'€81Ju:e·t

o u tl'a(! Leis., I:~ e·gi t)'JerJ.!Jo.~,.,.oy V~ s~:(i)slíçõe.s ;- .q u él se.}âo 1eHl cont:rar:i·0.

•.

. P;eJo qúe <: ManpQ, . •ll~e-:::a s.sHn~ se obs.en~.~ ><eJ.~lÁ -,tud_o, ;e p0lr.iurlo..e
se registe em todos os lugares, que ·necessario for. Dado no Palacio de
Quelu.z en.1 1() qe . ~g.ps .f.~- fi~. ~~~~ · :rr-.Ç•'!·rn l;l_, ~$§i!91H~tura · do Príncipe
Hegenlé e a do 'Ministro. .
• ,·:l: l~-.:"•~ _i~ • •, "
lmp·resso nr: Impressão Regz:a.
,.

Eu o PRINCIPE

'

ru~ÓÉN T.í~ .Far;,·
sabe; aos n'
ue .este k'i~:~r~~vt
I
~'('-'
'I
.w que Mtl. .fo1 pr~ §ente por .parlé da J.unt.a cd:a 'A;d;:
mj ,.is,tração da Corpp.aph!f! ~e,H~ ;d'é}"A-griouJtu,r,a das Vinhas j:lo· AitQ{~ou ·~ ·
.lo.

tem: que

attende.~do

1

•

•

_,

"

H'; · ~, q!lerendo dar,-lhe hll!ll ·,tesl,empnpo díl Consideração. qu~ d~lla faÇ€W
~. qo; quanto são por Mim · ~ceei tos os se-rviços~ .que louva:ve'hnente··.tel'q
praticado, e Confio C!311tinue . a i:pratic·~r :- Hei por bem po11: este.s J"esp·ei.:.
~os, p~ra h9nrar_a mesma ~up~a, · f~.zer-lhe Graça e MerdL qo'JÜulo ·deJ'Hustriss.jma, e do Tr;.~lamento de Set;Jhor.i-a.
.

,· • d' =-~ ··~~te .se cumprirA, _c9nw ne)IÇJ s:e contém, valerA cG.mofCarJ~J ptas"'
1
sada pela Charicellaria; p<;>sto que p,Qr ella não ha de pass~r,: ·e .qtl\:13 o
seu ~tf~i~o, ~aja de durar mai~ f!e hum anno, sem embargo das O.rd.e nações, e de .. quaesquer , outras Leis, Regjmentos~ ou DisposiçÕ'es; que
' · sejão em contrario. Pelo que: · Mando que assim se' .observe em tudo e
por tmlo, e se registe em todos os lugares que nec'essario for. Dado no
Palacio de Queluz em , 15 de Ago_slo de 1. 80f> . ..:..._ Com a Assignatura do
Principe Regente, e a do MinistrcL
.
.

. i n

l· , I:,Begi~,tpd9, '(la Secrt;tmia ·de Ést. dos Ney. 'do R-ei•ru!.?'W 1 ·._ .
• ;~z.v.,;·tl o.~ .,da~. Ç,arta,s, ,1-lvaTás. ~ ., é. Pq.t~ifte.s · a fol.:6·> ;,
1
e zmrwesso
narlm'l1res,rwo
Reg?.a.
. . ,. '
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t' j ' ~•
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Íi!)Jlst;i~~i~i~o,. ~.Jtxc~Ífentissün.o

Senhor. • O PRJNGf PE R EGEN-T.E ..
~pss.o,'.~e~fl.~r. 1 !Ije ;s;er~ido qu~ daqui .. e1;1.1 ~·in,nte todos os Conselh<Js de
9u.err~ r~sne,ctJv<,>p ~á Real Bngada da Matmhn, logo ·qt1e foreh'1 Senten+

• c,i;_a d~s, . sej~~ . r~mettjdos ' pelos Presidentes .dos UleSrúPfl .C(!>nselhos ao Com~ •
PH_nda.~te ,Ra_ ,te~erjpa Brig~da, para este fa~ei': reg(is.t~~t· a Sentença pro...
f~tnAa ~fll J'll'l,01!31ra ' I ostanci~J no compete,pte LIVro ua.qudl~ C(')rpo, COil1 (J
p.e~ermJn::t-o..§. 1., do Alvata de qüatorze de .. Abt;d oe rnd setecentos e
o.itenta, ,e·1enviar qepois.. Proces~o a_ esta S~cl'etaria d'Estado, a fim
H~. que por', e)l.~. s~j ? ,re.mettido 1ao .Conse)ho ,d.e Justi'ç11 do Alrnir:1nta·d o, <:t
q~rfl t'!1à.o pode~4 ,r.n~nd;tr e,xecutat: a Sentença ,prpferi·6.1a eJn ultima lm;~
tan.c ia, sem qu~ ~aç a s~h,ir o Processo -á: ·Rer1.1 Rresença, por . esta .m e$ - .
Íl! ll) ~eCrl(leria, .qa CO~fo~:midade da prática ·eStabele ç ida na ·11ep;Jr(j ~ fi'Q
d~ ~t!eJ-ra; ~ obsE1rva:ndo-se hun1a igual for1~1alidade a r:espeilo dos Co,n se~
I

o

Jh;o~ de, Gperna ., p.er ~encentes ao -corpo da Mariuhca, _.~i excepçào de s e .,
~:em,, rem epid,qs fpel;o', ~ udilor . di1:ectamen~e 1ti Seer,etaria d'Esta.do .os en> ~ .·
cess,qs,)o,g,v qne Sf':i fi9: Se.otencta(jo tlfl pr.i·mei1;a. In~l;wcia. ,O ~1u e '. yo s~Jf•
•
A ;1a 2

.

1'8 05

3i2:

ExcellencÍ:l fant presente ' n0 Gonselho-. ôo !Almirantado, para que' :~ssirn
o faca exe€11lar. = Beos' Gunrde. ~l l M~&sa Excellencia. · Paço em 6 de Se-'
tembro de 1809,_:_ Visconde d:Anadia. ·;_;,::enhor Barão u'Arru·da.
t
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Na ·Secn>t. da lnspecÇtió da Br1:gáda ·R. da '1J!lari•
·
·
•
nlta, Masso j , 0

H
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S~n.hor,

Es~

J\llaoda o PRINCIPE R.E;GENTE Nosso
que o Chefe de
quadra Rodrigo Pinto Guedes, lnspector e Comm~ndnole da l.a e 2. a
Divisão da Rea<l Brigada da Marinha, passe as Ordens nec;essarias, 'pà~
r.a - ~oe ' tía-ilUÍ em diante todos os Cônselhos de Guerra respecLIYos á n'l't·S'~
m:!: -H ea.l Brigada, logo gue [orem Sentenciados, lhe sejào remei 119os
pelus - Pcresidentes dos mesmos Conselhos, a fim de fazer registar a ~t>·!_l
terrça~ proferida náquel!a prin'1 eirâ lns1an'cin, · no cumpetenle Livro· d } retferido <torpo, 'c omo determina o§. 1. do Alvará. de q'ualorze de Abril ~le
mil setecentos e oitenta, enviando ele pois o Process_o á Secretaria d' Estrtd.(!) d'os ··-Nê-tJOCÍos da Marinha. Lisboa I O de Setembro de 18,05. = Cv.m
duas R1brieas.
' ·
.
~

Na· Secret. da Inspecçáo da Brigada R. da Mari·
nha lf!lasso 8. 0

••

f.•

Eu 9

~EGE~T~

.sab~r

~i

PRINCIPE
Faço
a,9S q\w este 4h·;ná
rem:' Q'ue Tendu consideraçao a que mu 1to Importa, que a Real Bll·,lw·
theca Pública da Corte, estabeleeida em bem commum dos -Eslau os, se
vá succe~o'Sivamenle accrescenlam!o com as Collecções de exemplares de
cada hum dos Livros e Papeis. que se imprimirem nestes Reinos; e qu~
nella haja hum deposito de todos ·os conhecimentos ~ e noticias, q~le se
publicão pel~ estampa das Officinas Typog raficas N<1. ionae~ · que poss;1o
ser. ~í;· aos J~rogres~?s da Litteraf.ura, das Scienci.:ts, , e. das ..Arles t .,qu~
1
1 >uJt@ DeseJo auxdwr e promove r ; e por ·e sla vr:l se segure :1o aí~s rtr~
tempo, para as idades vindouras, a conservação·, e " perpe!Uic.hde " U,:e
muilas Ohras e Pnr)eis imprt>ssos , que a rnerecém, ~ ou ~ sê'·f:!~ m ráirof:,
• e de diilici'l acrp.tisiçã~, ou de todo · desappar1e·cem t u~,'S Li•vrni' ias, ~:. Jclú
Commercio; e achando -se j;i em prática a re rn dssá pari1 a . rn sma 'f.~eal
Jliblíotbeça da Corle de hum exemplar de cada huma diüi·-Ç)Iiras ·est:'1mp.adas, que se expedem por Despachó tla Meza do Dcsemtia go· d(Y•' PN~
ço; Querendo ora facil~tar a.im1a mais os meios, e sub siclios para se fa.:
zere~p . tão ' uteis :lcq!lisiç•]t's em lodo o genero, é ·es{éf!der e.;ta mesn!a
pr·á lica a re!)peito de todas, e quaesquer Obras, que n:lo cárren~ m 1dl'
<lquelle expediente: Sou Se;:,,·i do ,,rdenú, que de cada ' hnma d-as 1 f!eis~
Alvarás, e qua esquer ou-tros Papeis Legaes, Conclusões, JMnttes; G<~
zetas, .Correios. e mnis Obras periodrcns, e hem nssim de todos~ e~ unesquer Folhe.los, Folhas volfl ntes,' Jf ·visos, e ':Annunci(JS ;· e ·~gé ra~, é in 'diJ ~
tinctamente d e todos os impressos de qualquer fónúa e volume, · e· de
qualquer rualeria, e natureza que elles sejão, é de qualquer CorpO"ração·,
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~-a

O/v

oil pessoa a ·que pertenção. posto q'tle ror Mi~:ha especial 1\'Ter~ e Gra-~
'''a 7.. sej:lo independentes ·da Liceoç'-1, e Despaci1o da 1\rleza, Se' f•1ça en'{rega daqui em diante hum . ex~tllp!ar em papel nü · sobredi ta Heal :Ri-t
bl'ióth,eca pelus, Admioistradoreil, ou J)ireclores de todas ~-\S Officinas TyP~Jg rati :i's destes Heitios, públicas; ' ou part.icuhres, n1nÓ:.1 isen'tas, ~e
privil'egiadas, de quaiqúer or'dem, e qbali<faJe~ que ellas sejão, e ern
qhalqner parre. ·ent qne se achem; na Corte dentr() de oito dias d~ pub!iéaç:'lo· das Obras; e nas Províncias dentro de hum mcz, fazen flo -se. a
successi ·\'a remessa dell:t's pela via, f!Ue mais convier a c<da hum, ou
a·índa 'pelos ·correios·, E'st.afelas , e l{ecoveiro,s, que en'l eQntt.fwplaÇã:ó
de Meu l{eal Serviço , as deverão acceitar, traz er, e Í<1zer e!i)trega r,;ú;ó-Bredita Bibliotheca da Corte; lavrando-se nos Livros da Fazehda d~st~i
a memoria, e lista das que nella entrarem; e passando-sé s re~ibos, e
1
resa lvas nece~sarias · de sua entráda.
·•
'
1
E Orâe~o ·outrosim de pr~ti:~rito; qu~ dre ' cada hultl <l<?s I.i ''lf'r~s, ·)e
P:~pers d<f.<>i'a 'Ol(lsse, de que ainda existrrern t>Xempltú:~s na~ ü_ffic.ir~as
Typbgr;ííicas, a'ó nde se dtamp<1rao, se man'de leigo entreg~~r h\im '' !la
1
nret>m a Bit1liotheca: e ao Bibliothecar ie> Ma~o r Encoll!ménüo, ·e Éncarre·g;ó. cl.Hílç:>' h uma parte muito importantet do seú Oflicio é Cargf!, que' ~C!.rr\
t odó •q zelo e actividade, q-ué lbe deve -ser ·propria nas eou:s1as· de Mêq
. Real Serviço haja de atl~nder, como convém, por estas arrecadac}le"sl
' e ~ a·trruisiçJcd-: e que tendo noticia,

q· 'é 1 cor~e algum;\ ob·ra des~a(} GI<fs~
se, 'sem sé 1-Hlvér 'remeHido, ou ·apresentádo em t er-ppo o exemplai''·domt.
rJiefen'{e para a casa, o faça requer.e r por seu off.cio, ou m)~nsage!JfX tlõ
·Ag~nte da Biôlio'tlreca ao Adminislt'!idof, ·ou Director da Oflioin;i;J ~
<j uérn toca r i, ' ou· ao Cor·reio, ·Estafei a' e' RecÇ>vei ro, por f! uem• ~pu he-r-,
que ja. foi •remetCida, o á rião' tive-r' ap~·~se ntadci ' : e ''não satisfhzen:J e "dgun1 deHes a esta réquisi~;:1o, ou. eosrufuado ser ni's to négligente.,1 ~:e
dê ~cón!á pela I ns·recÇão Gend 'd'a: me.i>ma BJb)io!heca;· p.ara -se pró-v~l' "~rte
caso cor11o ftJr bem, e mais dt> Meu .Real Serviço.
· . · .
- ~ "
Pelo qqe: .Mando ao Cond'e de Villa Verde, ·Conse>lheirb delE~
tnuo, e Meu M in'istro assistente ao' Despacho do Gabinete, " 1nspeétot
Geral da Real Bib!iotl~eca rda· Corte,r e ás m:-~is. pessoas. a q-ue1Íl or <;? nh~
cime-nto •deste Alvará )lêttencé·r , <>' curopTã0 e gua1'c.lem, e fa(fãW• euhi'. · pr'i.r •e guardar pela parte qo~ lhes toe~: e este M .e f'·ra'z qu'e valhâ' éo-ulo Cana passada ·p ela CHah'éellãria;ê )'>os<! o que por e lia· não >haJ á' J:e JütS'sar e ainda que o seu élfeiha lirija :de <furar mais de hlim ' a'rího, ··se11i'' enibaq.;o dns Orden(ldies e01 lcorí-trari0. J.):ado· no Palacio de Quell':I-Z eü1 · 12
de Setembro de .18;06. · Co1~ ' a '·Assignàtu'ra t:lo Pri'n~ipé ! Regeil~~;~- e a

do .Ministro.
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1Jers f, ··e t:mpre:iso na ·Impressão R.-eçjia.
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flU 0 PRINCIPE REG ~NTE :Fa·~d ·süb~r.. ,;o·s q~e este Alvirá ~i
rem: Que Anloniõ de Arà'~íjo tele ':Az~védo Méu Ministro e Secret.ár[o

•de Estado dos Negocios~ Estrangeiros e dil 'G1iet·ra~ Me representou ~· q9e
sendo os Tecidos dé' lXnho h'Ulfla' da., Maó'tlfacturas, que mai-s lem ·feito 'prosperar .diíferentes"Pa.izes ' da Eüropa; e que· não obstante acliár ~se

prop_a gado este Ramo de rndustria em alguma das rrovincia,s dQS Meu$
Reinos, J:!àO resultava aquella vantag.e-m, que ·se podia alcançar .po·r ~e)o
· los M;tquinisrpos, wodern:-tmente inventados, para abrev.iar a . mão qíl
obra, ,e aprefeiç~mr os Differelílles Te.cidos deste Geuero; e que ·sendo .eJJe f'roprietario da Quinta, denominada da Prova, situada junto á V)ll il
çla '~arc_;1, a qual, pela qhundancia das Agoas, que se propõe a eJJa conduzir, e p e los Edificios que jntenta conslruir á sua custa, era m.uilo
nrcprja, para,_ ern utilidade pública, se erigirem Fabricas de ·Fiação de
LinhQ, de Algod.ão, e d~ Làa, assi111 como de Tecelagem .de todas estas ~naterj:1s, tudo por Maquinas, movidas por Agua, ou pelo seu_ vapor, e que par.a ,esle fim destinava aquella Propriedade, sem que pudes:?e obstar -o Pri vileg·io exclusi·vo, concedido á Real Fabrica de , Tho!IIar,
na J)'!rte q~e J_!:J.Speita a este novo Estabelecimento, pois que em bem~
ficio delle
cedem os Proprietarios da mesm~ Reaj Fabrica: E por quan:to similhagtes Est.abelt?cimentos são m.u ito dispendiosos, para a sua Erecç~o •.. .!\19nuten.ção, e Costeament(.l, Me representava tambem. o mesmo
An(o.nio ~e Araujo de Azeve-do, q~1e muitos Capolístas, principalmente qa ,Cidade do Porte, aHrahidos pelas circumstancias var1tajosas do
local_ da dita Propriedade, e , su"ªs Adjacentes; e da utilidade qu~ lhes
p§c.l~ resl)ltar dos empregos dos seus çabedaes; se propunhão formar paft\ este t:ffeito humaSocie<Jade~ - se Eu Me digna~se Perrniltír a Fund~- 
.çãp,_e Erecção das ditas Fabr,icns de Fiação d.e Linho, de Algodão, e
.d_e Lã1:1-, ~ <ts ton1asse debaix.o , çla Minha Real ProtecÇão, Auxiliando-as
~pn~ as Graças, e PríyiJeg-jos, ..e EKempções declaradas nas Condi~ões, que
.dirigia á Minha Heal PresBnÇ&; 1 ,E 'I'endo em Consideração o ,' referido:
H~L .por bem permjUir a.n Sõbr~düo Antonio· de A ráujo de A zeved9 a
"Erecçãq cliis qitas .Fabr:ipas d.e Fiação de Li.nho, de Algodão, .e de· Lãa;
~ outl'p~ir:p !conceder á Sscledade, .qqe se iormar, para os fins acip1a reie.ri,do..s, as Graças~ Privilegias~ 1e: ·Exernpçees declaradl'l.s nos Artigos,
que serão Cú!TI estes HS~ig· nadas peJo Conde de Vílla Verde, do Meu Gons~tho · de Estado, M~nistro j\ssiste,nt.e ao .De$pacho do .Meu Gabinete,
qJ.le He~ por bem , Ordenar; q~e ~e cuw prão e guardem como nelles se
.e..npté!ll: ~ Att~ndendq á$ int~n~Õe$ _dos Propr.i etaríos da Real Fabric~·
-de ThpQJar, por Me .pflrPcer-em ,rpuito ,conformes, á utilidade públicfi; anxwio.d.@··á sú.ppJ,i~a q~1e Me fi~e~~<~?- :e Sfi'Qdo est~ F!JJtigo Es.t abeleci,fllentp
ll!J.Jit~ , d.~go_o ~a Minh~ Real Prot·ecgã:q: Hei por peu~ prorc~igar-lhes o Pri.vJJeglo exclus.J.vo, de que a~tUé~lmen,te .go~ão, i c.e m , toqas as Graças, qlle
lhe .for~Ci> outnrgad.ai!i por m~is vü~te ;ülnQs·, que deva~ão pri'nei piar a contar-se;:. ~ . espirar
pa·r QP. I.J)8SJUO espaçq qe tempv, q~e Sou Ser;vido co.nceder' ao novo Estabelecimento da Quinta da Prova. ·
,
, -~ste AJ.va)"á $e ~-umptÍI'éÍd~q<-'Í~nl,fli, r~m.e.Ate,_ cp~o nelle se contém, ·
não Qb§!fi·nt~ o_ut<ras -quaescuu:>r ~Lfi.s; OrdeQ;\Ç,Õe~, Alvarás, óu Provisões
em contrario, que- tocJa§;. -~ .~odQ!> !lei por ·p~rogad~s, é~ÚH>. se depes fizesse especial,
expressa . menç·~ o, sern· embargo · da Ordehação Livro
Segundo, Titulo ·q uarlragessimo guarto, ficando alins em seu vig-or.
Pelo que: Mando. á Meza ~o D.esem.bargo do Paço; Preside~te do
Meu Real Erario; Regedo1· da Qasa· da Supp1ição; Governador da ~e
Jação e Casa do -Porto; Conselhos da Mir1ba Re;.l) Fazenda, e do Ultr,ama~; Mez~ cla , Conscj~n.c~~ ·- Ç Q.r{l~ns; , S ~_n.adu; 1 dél ~.Ca_m9ra . r de .: Lisboa; ·
Jle&l Junta d.Q Çommercio·1 !gri~-ultura,_ , lfAbricas, ~ , Navegação destes
Rein9s; e setiS Dop.Jir,~ios. ; ~ tbeu1 as!lim , a todos os D~~se,mbargadores ,
CQrregeqor~~, J ,1,1izes, J.pstjç~s, e. :n,1ais PessQM d~i~ M);~tlS · Reinqs e S~- .
n~~tio~, que assim. o, cumprãG e gul.lrd.li}}l, ,e .faRão, int ~r~m E:J nte, cun~pm . ·

o

1

a

e

180.5
e:g'oYrrbr,- sern dü,qd'a og ànfbargo algum. - :E So.u Servido que este Al-

\r-ará·'v,aHla e0m& C~rla-~ ainda 'q!-le ''não passe pela Chancellaria, serin effi ..r,
bãrgô @~Ordenação ~i.vro .Seg··undb, Titul.o tri gess i mo nono em contrario; .
JJostb ·~ue o seó 'eífê·Jt:O •haJa de durar ma1s de hum e •muitos a-nnos ; ·e o
€>rig_ina•l deste se 'rem·etterá para o Meu ·Real Arohivo da T.orre do T,om-·
b0"..J .l!:>ado 1no Paia·c.iô de ' Quelúz. em 18 de. Set'emibro de 18'05. ===Com a
Assignatura do Príncipe Reg~nte, e a do .Ministro.
·'
1

Re_gZ:St. na Secret. de Est. dos Negoc . do Rúno no Liv.
10." da$ Cartas, Alvarás, e Patentes afol. 10. vers.
Artigos dqs Graças, ~xempçóes, e Privilegias, que o Príncipe Regente
· .Nosso Senhor Hou'be por ·bem conceder á Real Fabrica de Fiacáo de'
' Li1~ho; de· A'lg'ôdão~ 'e "de IJãa ~ · que se •estabdec,e na Quinta den;n;tina-_
: da da '.Prová , •'situadd JUnto á ' Villa da· Barca, e nas S~tas Adjacentes
· ·· pelo Alvará-' tle .de,z.oito de Setembro dó corrente an'Yto; e que llfandâ §e~
" j'do pap.te do'niehiió 'Alvará.
·
· •.
'· _ .:-;
l:t'

J1

~~J!O ...

\

&:>

'·r:

i. Esta 'Pa•brica> denoruinada .Fabrica'· Real de Linlw, ' de .JJ.lgodáo, ·e
ae Láa, 'fu·n·dada ~ 1a 'Quinta d:a Prova, jt1 ~fo á Vil la da Barca, .'e ·nas

suas Aí.ljacentes( rec.e berá 1 da · Heal ·Jbntà do Commercio, Agri'éu.Jlura,
1
FaBricas, e N.av eg aÇâo ileste_s Re_inos ; e seus Domínios, todas as Fro1
Vi<fên'cias ~que êÓ u oer~Jm . hd seu exp:edi~nfte ordinario para a erecção, ' consêrvaÇão, é me!'rlOi'âlmentB, corisultando· 1de Officio todas as mais que
1
depenüeren{ dàr R e'al / b InHnediata 'l R~sõ'luc'ào.
· !l
·
• ,.
. -· JI:<~·· Gozcrrâ l Jjo'r' 1 ·'in'lé''Á,nnos de ' Pri'vi'le.gio xclusivo ·para emprega'l'
Máq~uí·nas /'-e 'Er'ig en~? s rnovidos 'P,or··agua, ou por vapor de agua; .Fiaçãb, ·ei'Fabri'ê açà·o doS' J;inhos;, e 1Algodõés;,1ficando com tudo livre o u·so
das 'lM'áquim1s e Engenhos de igúaes rm?'Veis· para ~i·ação da Lãa, o qual
Pri~ifeg:fo principi-ará à con tar-se"·d~sde 'o1( pri 11lei r os tra baJ.hos prod ucti·vós: des'te· ndv'd' 1Bstabeleclmento! ... E q·úalquér infractor deste Privilegio
perdt!rá ''t odas-=as ·-M 'áq u irié~·s-: que ·'l he fo xlein '-aehadas, e será prezo' por tempo de seis mezes, e da Cadêa pagará quatroe'eritos -mil réis· para o Hos!pital ma!s vizinho _da Y i!la da Bat:ca, quando . nesta n.ão .o haja.
IJI.1 ·..JSen'clo :jru;lrs·pe,l'!Savelménte 'pre'ci-so' p'ára inelhov:laboração da mesma F-ãbi'i·c:a·\algum ·T~n:e nõ~ ou •Prédio- de ql'lalquer ·natúreza, lhes serão
adjudicados summariamente, pa-g-andb-se . il'Ós 'Donqs dos mesmo Terrenos, ou Prédios, aléri:~ do justo preço em que forem avaliados, h uma quinta parte mais do seu valor.
· ·
J V. Ter·á por seu Conse(vador o Juiz de Fóra que for da Vil! a da Barca com exclusão de o~tra qualquer Jurisdicção, dando appellação para
a Relação e Casa do Porto; e no~ caso~. relativos á economia da Fabrica para a Real Junta ·do Commercio, A·grieuhur:a, Fabricas, e Navega:.
ção destes Reinos', e·seu's Dominio's. O ·dito Conservador terá ig·ualmente Jurisdiccão Cor·reecie>nal de Policia para a boa Disciplina dos Ernpre~
gados na F~brica, .Cie"pl'elcarido:, ·qu a'nd'o ' seja preciso, aos Ministros Te:,:_
'ríto:riàes o, que for 'a lbem do ser ~) ço della . .
· ~
r I v~ ' Prometten'db Sua Kfteza Real -a este Estabelecimento a·sua Real,
~ Imuí~aiata -~rbtééÇão, ~contemplará os bons serviços, com que cada
hum )·dt>s. Jhte.fês~ad os '!.. rtorn<tvier · 1 o ·prog~esso, e J'>rosperidade ·do n1esm·o
'Es t'auelecimént'o ~ Cãnt<:H'e'it'os [~ 'Col'oa, ·pàra os remuner'ar propordonalme nt e.
•'
·•
• · '

1805
<VI. · São ,a on'cediJas iÍ mes1na . Fabf,ica, tqda~ . as: Gr~~as, E,xer:np~-~s ,
-e .R,-,ivüegi0s de·.que gozão as mais favorecidas, e, çr.m- ~speGiali<:lade lJS,
que fonã~ declaradas, á Heal Fabiica de 11jaç;:1p,- cl~. Thomp..r, as q,qa~sto •.
d:aa. Or·dena Sua .Alteza ·Rea1l, qqe se h~tjãq por1. inc,ó r;pora<ila:s , nestlJ, J~~s-;- .
p-0si_çãb,'--6can6o' .o .tempo di;l. fruição dellas çommu!lativo. a hum, ,ê, . P,~lrof
.Estabe1e..cim-entb . .P.alaeio de Ql:l·eluz, em- JB d~ Sete·m bro .de 18~5:---.---~<!Jol.l.,.l
-de de V i !la Ve r de.
· ·

lmpresso na Impressão Re_gia.

)

;

·•f --<;<..0•-:!f ---Ji(-

~~,;~o-Me. ·pt·.es~n:tes ·os Requ.er1rnent-Q~

çle -JQ.s~ .Jo;Iq:!JÍtn ,de C~stro, em
que pe;rtenJe a l-1-berdad-e dé poder mampular, e \'ep~_xr 1 'a sua Agoa de.

nominada de Inglat~r-ra,, cqmo Çanle,s se ,pr(,l·tjçav;t:, .. s~-çn s,er obrigado a
descobdr o Segr~de da prepar,açào da -mesuJa ~g-.oa; asAiv-~rsas Representaç0es em que seu Pai A-ndré Lopes de Ca~lro Já fallecido ~r~via~s'lP·
plicado a Concessão desta mesma Graça; e as Consultas que n RealJun·
ta ,do · ,P~o.to-Medica.to dírigJ.,<L á L_\,1it;~ha Real Presynç~ so'qre e~ta malel'ia: ,: ~en.do nb~~.ml3pf:e ~a-nd,?>GO p_roceder , a e~~ct .as, . f" ~~rcu~nstan·oütdas,
Jof.orm9Ç.ões_ pp,r Pessoas, intç_llige;ntc~{ d-e cogc~,ito-; _ !i. çonfiança .,s~bre . ~~~
l~ 1 rtegc;~cio, .q4e pela S'l;lfl Qé_!l.y-re?a, e d~raç~B exig;~; ~rq~idençia, ,que
d~, ~4m~ vez f11ça terilJÍC)fi\·t 4S· <i}~~.st.õ~s .q~~a ~, fti J?Jf1Ll§ u~~ll€( _,sy ~,ery, ~u~
GÍJ~dQ . .•R C<vn(orm<;~ndo-Me cÇ>,m0 as ·f!i(a·~ . ~9forJPf-<Aes , ~t Lf.endo, em .Çlln-:
sideraç-ã o que o frequente .v_~o"'.:.~ f. pon'}, ,si:Jp.c~~s,o ga_:~o~reg,iJtq , ~g;p.i.' 'J.Q.e 1
nomÍ:[\adÇt de lnglatJ:n·a ~ l~m ·q ~:rali ficado, de 1};lUrq _t1Jod9 t?l., ,({lu e, h e pes~
nece~~arjo o s,eu exq_tl'lt; :, $ou _~~ry.i~.o, fon_ce_der o,.Jiv;r€1 ~~o (da ~g1 ~-:.P.~r
nol.lllJlada 'd.e I.nglaterra qo .dt.lq_ Jo~e · Joa,quu~-l de' C.astto, , qu~ .p~la _
e xperienóa~ de quasi . b~rQ, s~cu!o .,\\'1-IP . sido _ cooqeçj~!.ll P~! . rrov~j rosa.. ~R_ef!~
Junta dq P!iplo~Me!.hcato .i ~ i t~(l}l~}h ~asslfU -~nt.~n.d1do, e Q faça· ,Ç~ecp1tar1
sem embargQ·_de. q:wa-es.qlue.r J1;~i,:~, ~t?giment'\>s, ou D~~pq~i,rõ.es,_; ~·rn CC;',D,tr~rio. Palacio . de Que.lu~ r. ~JP r ~11 ,dE:t ~e~err b_po ~e _180~. T ÇL~ln. a l{ubr.í~a do. P,rincipe Heg-ente . .íflH.rp i· r
; ,·
.,~,
. a. $f : ;
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' ) .. ll6o~sJ, ~~ S,~F-1f~twia ~~ JÇ~ta_rlo-. ,t:?os JY~goc_i,o goJ.ldna
_no J)i'V. , r ~- fl9 .Br~_tp :_J,lfedü~Çtlo ç..jQl. 26.-,~ L~pr.~P.s'o ·', "
, ~w Typo_y-r opk;wr .0zlv1.ar~a._, r . , , · .,
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REGEN,~~;E ·~:;~~~ s;;r;h~r- I~ e~ervido,, " ~: u; V.o :_~à 's~~
r •

::rRÚ\fCIPE

.

J.J, ..,~::., 1

•

'

f

L4'

ll

';

t

t

,

nh.oria faça intimar,·. aos Mini~yos Criminaes ,dos Bairros dfl Lisb'oa /. e
seus Suburbios,,·que <levem _d,aqui en} ~i,anfe , relTjet~er p,a ra a ~G.~qêa, do
CasteH9, lodo& os $oldtHJ.os .:da Bri'g ada; Real ela _Mari _n ha, que for~m pr.esos pnr elles, sem distihcção da. A,uth,or.id~de•-que .lhes Ord,e,nar .a quellas
pr;isões ; .e E?"Sta ·no~ a Real Determinação n;iq alterar,á de fórma algqína
n~m os , Term.os -F erenses, Opm -~ n~rma dlo~ ~rocqss_os q_oe s~ 'wu~t:; e111
de fazel' aos •d-itos.- Sol~'1dos, .= - Deos Gj.lard~ ,a Voss~ Senhorja:; PaRo e,m
25
_de . Setembro
de 1805. =Visconde
de ,A nadia . =Senhor. Lucas Jc
-.,
ri
.'
•
Seabra da .~ilva. = Jo?ío Filipe da. Fooceca.
I
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O PRtNCfPE REGENTE, Faço sabe1; aos que este Atvará virem:- Que sendo-Me presente , a ;l'le'cessi.dade "'d e ted.llzir a menor número
as Praças e Fortalezas do Heino em tempo Je Pn e. por consequencia
os seus Go,,ernadores e Es~ados _Maiores, supprirníndo todos aguelle s ,
que farão c.reados por circumstanciti s occasionaes, e que ficarão depois
servindo, não só de despeza ao Estado; maB de occUpar Officiaes beneme'ri(os, in-uteís · paqu~l!e exlõlrcicio, ,e ':J.e cf,ssarios ria Minha Tropa dq
Li-nha: P.or . t.od.os. os r.ef~ridcis U1c,Li.voJ3 7, ll.~i p0Lb ~ n1 D.eteqp ÍQ é\r\ e e ~_!. ahelecer ó seguint~: , ,
,
.
:
.
.
I. Que da puhlicaçãcUlÇslle Al~nrA ,en1 dí çmte, sómente se reputem
Praças . Fronteirasl para Ha~erem s e u Governador eEstado Maior i·es pet:tivo em tempo de Paz, as que vão comprehendidas na Hel aç :\o _iuntn,
assígoada por Antuolo ue .Afi:ruj'o df:l Azevedo, Meu Ministro e S e cretario de Estado dos· Negoci.o s Estrangeiros e da Guerra; e que assim o
Governador, como a força do Estado Maior de cada huma, t1que reg ulado pelo que se dellnnJioa na m e sma Relação.
Que por esta' , Oi~JJOSiç,i1o fitJ,u~&m_ 0fJi.nMos e abolidos pnra b futu ro toJos os outros Governos e Eslf!.c;I H ~: JY.latory;; de Prac(aS, que s e n:1o
achem compteh,e-ndidgs DGl ~trb~·eqita J;t~JaÇào; RfOhibindo desde já l9da
1
.
a per~J\I,çãq aqs , Eó~tqs sxLihqlos. - 1,
~
; 1
-• ·j1L1 , ~la e rl_a JIJe~m.a 1 s9:~:Yne,_I~eí~D;j.~q.I , $Ó ~l~~LEf .fraças 1\1 ar i ti hila~ ; , t:J a..:
ra' haverem seu Governador ê Estado Maior tespectivo em tempo de Pa'2l
0 . 1 g~e de·baixe 9est~ titulo · v~o1 ((Sp~cifica,qis 'nr.t m:esma R~Jação, 1 )1c an 
do na dependencia de caâa hurnà destas as . Torres, F odes e Ra le r ias
.n~ll~ .m.~l'lc1ora.HM ·;' s) ~a,es;· :!..l iX?~p_ção cl.a" T,?rr~ . do Outão .r do. Ç a ~
tello de S. FdJppe, na dependencléi de Se~ul;>al; e do Forte oe San to
.Apto·liÜ<> JVe!ho·, J!ê3leJ}fJ: ' ~E11TCÍ~ • de %- ,J ulião da Barr<~, o ào bav~r ~ o1 cl aqu'i em diante Estados Maiores, nem Goverp&dores, porqu e a toJos elJ~~. R~la: ' Qi~ps>~)Q~V ®~;l@n Mfe~j~l.,vvaJá,, ?qq Sf!rviclo tambem · hav.er po1·
ext1nctos e abolidos; ficando nara o futuro
Co(Dmahdo dest<1s Torres,
íli\'i'&'~s;.~ [~'~Jer.ia§ ,BEIL ~fil,<à~·r&~i aot~JP..:'.iW :J.J~H-à, n das G u arn.i çõe~ r !ispectivas; · os quaes, assim como os tres. <f.pverpadores depend e ntes a c i~
ma . ln~n~iqn'{lc.\~!U !:e~e~ Gi.~M~P a ~;U<J 0 Ç,Ofl)pJtenle · pt[wridade c1lebai xo ~ a s
Qllden,~ )lfl} 'fti~.d~,q.ia.,~ I~l!:3 nG' Yf~qnq-cj~r d~,.. Jt ·açar_ de que cada huma da,s dltas Torres·, íi'(0a· ~e~1 1ii,W .ijat~n .as 1fÇl r Atep:~!fp.e,n-cilé!:
IV'l ,11 N~o s · oc;lg.jpq ·~m ·det ~if;ll;J~, ~l%~t 2P~E:P_çã·o privar ~ caJa .hum
dos Meqs Vassallos, emprega d os nos ditos G,o~1er[Íos extinctos, das Mer~
-cês qt~e { ~~I). -·Mt!l~iH(ií J fl9l'dlp.at·~ Í !fl@.~lfV~. Jh:es .,hfwÍa feito: Sov. Sel'vido que com elles l'le prátiq u e o disp(!sto nol=>1rag;rafo seg undo do Alv a rá do primeiro de •·A.bril
·de
m.i~.- oiJ ~1ltl:r.e.n,~os
e, cinco,
conserv ancJ.o,...§ie-lh e s
.. :t
, ~ , "' .. _,. u
Ln., 1 r
·1.
1
o So ldo, de que actua·l.rn{lO!e g~t ?Ft·J@Ub rH>W A ssentamento no Livro d os
-Q.Giiqi ~fi gê\ 'e-x,tin~t:a _J.>4JiJpe·iJ'a ,P1!a· }\ 1 d· ~ Ç,qr{e; nãe>.r:odepdn,ter ~ú:;cesso
de Patente, erri quanto não pa ssarem a outro 1exercJ ciO, na forma d e te rminada no mesmo Para ooTafo elo sobredito- Alvad.
.
Pelo que: Mando ao Con se lho d e Guerra, aos · G e n e ra ~' s , G o ve r nadores, e Commaodanles das Proviocias; a o In s pe clor Ge ra l d;1s TIH'Solll·arias Jo Reino, e aos Theso ure iros G e n·tE' S dell as , o cu m pr fi o e ~· uar
dem Wo inteiram e nte co n1o n e lle s e c ontém , n ão obsta n te qu aes qu e r

p.

1

º

B bb

res

, 1805

3.78

Leis, Regimentos, Ordenações, · Resoluções, Decretos ou Ordens em
·contrario., por·que todos e todas _Hei por derogadas para este effeilo sómente, ficancl<:> aliás sempre em ,'3eu vigQr. Dado
Palacio de Queluz
em 27 de Setembro de r805. =Com a Assignatura do Príncipe Regenlte, e a do Ministro.

rw

I

'

,

R"'ef!z"st. na Se~ret. d'Estado dos Negocias Estrangei- .
ros e da•Guerra a fol. J 1.2 do L7'v.. I. do Regz'sto das
Cartas, Leis e Alvar-ás, eti mpr. na Impressão Regia.
! ''

l

I

. Relação das For1ijitaçÓ'es Fronteir.ns ·e M'a'ritimas oom as su~s Deprmdenc:ias; que devem contin·unr a ter. Governador e Estado Maior na forma que na mesma se declara, em consequenda do Alvará de 2 "J
!
· "de .Setemb.1~o ' àe 'iJ 8 o:5.
:

-

[

FRONTEIRAS.

FORTI~lCAÇOES
I

>

'I

.

.

!

:·B ·urii···G;over-naclor

'lüé ·B rigad'eitt:;,'' hum Major, .e
hum Ajudá,lJle.
· Hum Governá·dot •at'é 'Tenente Col'on'~l. ·
~J 1

Valença,
Monção, ··
Chaves,
,.
Miranda "··"

'

Almeida, -

I

~~um GO'vernapor a~é Corem'~!; e hm~

Aj'll( da'l'lte l ..

num 'Gov.,e rna.dmi 'al~ Tenente Co-ronél, ·e hum
t danf;e, • . ' l
r
;"
' I .
I
. l •.
')
HurÍJ ~'Gd~'
é
in~ilor
:até Brigadeirq, hum Major, ·e
.
..
I
t
J
- da l1 te. ,- ' '
' Hum •Govetrt~dot 'a:t~ Téne'Fite Cóí."ortel; ·e :};111m
dante. ,
L
I
l
r· '
\\ ,
Hum Governad"Or ate Tenente· Córonel, e IH~·m
. d
) ; 1
,f
:
r

I

t • '

l

Monsanto,
.ZJ:larvão,

al)te.

·

1

·

•

t'

• •

:·

~ju'

·,

thum
(

Áju-·

,'

Aju-·

.

"

Hum Gov~rhador :até jfenent& Gofónel,- e hum Ajudartte. ·'·,·lu·w!<Ú... J·I:rJ
....
• 't
Hum
Góyern~ddt'-'âté·
Briga·
d
'eira,
hum
Major,
e hum
Estremoz,
Ajudante.~-'
· 0 < ·' 1 ., • .
) ; •
.
Forte de la Lippe, Hum) Govehyador ·'a'têCoror~el, e hut:n Ajudante .
.Elvas,
Hum Govemador ·Offibi·ai'Gen~Nd~ hum 'Fenente-Rei
- até •·Çor~nél , .huin Maj·or~
nurn Ajudante . .·' JHum'
~dfé'rriador
·
até
TenenteCoróhel~
e· hum AjuJnromenha,

Campo Maior,

e

I

'

ltfourao,
Mei·tola,
.Alcoutim,
. "
Castre Marún,

I
•
· dant·
e. •
~ ,,
Ifum ' G~vernador ate Teneíité 'Goronel, e hum Aju-

.' dante.
:
1
•
Hum ' Governatlor la(é Major.
'l
Bum ·Governador àté Major.
.
.
Hum Governador até Tenente Coronel, e hum-AjUdante.
'.
·
·~
•b. : l
1

•

'

·I

)

'
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FORTlFICAÇÕ.ES MA RITIMAS.
DEPENDENCJ~S .

PRAÇAS PRINC1P AES .

r ·Batería da Carrasqueira.

J7illa :Real de Santo Antom·o. J - - - do Pinheiro. ·
'
- - - do Medo Alto.

i·.:
L- '"

HumG~vernadotatéCoronel,

hum Major, e hum Ajudan1
te.
•
Tavira.

! I.

,.

' '

Faro.

PoÁ~e · de · Area.

T

7 do M dnte Gordo .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

clo Cabeço.

r Fortaleza de CacP.I/a.

I

.

de S. João da Barra.

~L Ba-tada ôa Torre Velha :

Hum Goverhadot até Coronel.
r' \

da

da Fuzeta.

rFortalez~
de S. Lourenço da Barta de
Olhão.

.

I,

1

'

.

•

•

. r '
..
~ Bateria da Barra Nova.
Hum,Çovernador ate 1Coronel, 1 ~ . ~ - -' - da Bar.reta de F.arroubi!hlls . ·
~
: l Forte Novo.
I

-1-lbujeira.
(Forte da Quarleira.
'
. '
1··- - - de Vai Longo.
Hqm (iovernadC?r até Major. ~ Bateria do Parchel.
I - - - da Balieira.
'
_
L Fortaleza de Santo Antonio de Pera,

.

~

-

S. Joáf? do R 'egisto àa Barr-a (Fortaleza de Santa Catharina .
.
de J7illa Nr:JVa de Portimáb. . I - - - de Nossa Senhora da Rocha ,
1 '
r.,'
~ - - - de Nossa Senhora da J ncarna-

.
Hum,Governador até Tenente 1 ção.
-Co'ronel.
L Castello de Silves.

·

Fortaleza da Meia Praia.
( - .- - da Ponte da Bandeira.
Lagos,
Ba-teria .do Pinhão.
'
- - - da Piedade,
H um Gov·ernado·t Offi.dal Ge- I • - - de Porto de Moz.
neral, hum Major, e htJm
Forte de Nossa Senhora da Luz. ,
Ajudante.
J - - - do Borgão.
I - - - de Almadena.
da Figueim.
Ldo Za via I. ,

j

i

Sagr,e's.

>

Hum Governador até Tenente
Coronel.
•

Í FoTte ·da Balieira.

,

-

de
de
da
r - da
da
Bbb 2
-

-

j - - -

li

-

l-

Beliche.
S. Vicen.te.
Pon_ta do Cabo.
Amfana.
Canapateira .

·

.....
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Sines.

DEPE i\'DE;) CI AS .

J) Vi lia Nova de' Mil Fontes:

Hum :Governador até Major. l Pessegueiro.

, Setubal.

f

Tor.re de Ou tão. Hum Governador at~
Tenente Coronel, e hum Ajudante.
H um Governader D.fficial Ge- ~ . S. Filippe. Hum Gove-rnador até 'iVlajol!.
ne ra1, hum Major, e -hum I Forte de Albarquel.
· Ajudante.
( Portinha da Arrabida.

'I

:cezimbra.
{-Forte <do Ca\·allo.
,
·
.
··
• ., - - .da Baralha.
Hum Go-vernadqr -até M~jor . . - - - do Caho .de Esp,icheL . ")

~-!

(Torre · de S. Sebastião -de Caparica., uu
Tor·re Velha.
, ,·
.
. Ba:ta~ia do Bom s ·nccesso.
Torre de S. Vicente de B el.ém. I - - ~ de Santa Catharina de Ribamar,
lw
· G.
d o~ · ·G ~ . ou Druz Quebrada..
H um
· overna or · wcta 1 e- I
d N
S ·h
d V
ne ral, . e hum AJ. uda 0 t 8
- - e
ossa en ora o
a e, ou'
de Cachias.
Forte. de S. Bruno.
•
d
~
Noss
..
Senhora
de
Porto
Salvo.
J

1

·a·· ·

I

l

'L- - -

.

'

Tor~e d·e S. Lourenço da B,~rrã , uu BugiO.
f orte d~ S. Pe~ro de_Pa~o de Arcos.
·1 -· - - de S. Joao d-as Matas. ,
\
S. JuliaB da BmT a-.
- - - de S;mto Amar-o do Atieiro..
.
.
. ; I Bataria de ~~ ossa_ Senhora -das Mercês,
Hum ·Governador Official Ge- '{ 1 ou Catalazete. _
·
neral, hum Major, e hum 1 Forte -de S. Domin,pos du Junque,.iro.
Aj!1dat1te.
J. - - de Santo Antonio da Barr·~ , ou
.Forte Velho, hum\Gove~llJadar até Capitão.
de S. João.
l - .. ~ , -d ~ S. Theodosi-o.
I

.

-

( Forte da! Cruz · de S. Antonio,
. ~ - - do EstoriL
r
~
_. , I 1,
.de S. Roque.
1
da Conceição.
Cascaes.,
·I
de Santa Cathari~a, '
.
.
I
de Santa Martha.
H um Go vernador ?fficial Ge- J
de Nossa Senhora da Guia .
neral, hum lVlaJor, : e hum '\ -- --, -, de S , Jorge.
.
A juda nte .
de S. Braz d' Arêa.
-_I Bataria Alta. ,
Gale.
- - -- da
I
'
· - - - de Cremina.
\
l f orte do Guinc ho.
-~ - - da Róca .

[

/

/
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PRAÇAS PRINCIPAES.

Ericeirá.

(

, t
~ . õ . .. 1 .Fone_ de Santa Maria de M.ago1,1te.
E·ru q\~an G> se .nao p e em es - ,1 · ~ ..- _ 1 - âe Milrêo.
,
t~c!ohde teSr Gbolver:nadoc''• te- { . :. - - Üé Santà Suiana.
, ra um u a terno, om·--" •I .. - - d e p ena fi rme
· .
mandante <:le _ht!H):)a Guarnt- I
J
nictão de Invàlidos. 11 -,(:i' .L · t ~ •
ltJ

,

>

't ~

(Forte de Pa_i1môgo. ,
. .
. .1
de Nossa Sen\líwta da Cons0lação!
;·
,
( .1 - .:. - de N0ssa Senhora da Luz.
Hum Gevernad0rOfficial Ge.:. q -- - , de Nossa Se,nhora da Victoria .
.neral, hum .Major; e hum I -·- "" · de S. ,João Baptistà da Berlenga ;
Ajudante.
,,I' - -·- ' d,e S. Martinho . .
" ,,
'l
l . .. -· :- de S. Miguel tla Nazareth ;
t
,

Penichê.

,.., J .::

.

~~

1 "'" , :- -

.

"_ · Figueirt~ e Bu.a rt.os.
.

.

Hum Governador até Major;
~ hum Ajuda'riLe. '
L .;

'

s,

João d~

r

t

'

Fo:t.

r (

,

.

}"--

n'

.

'

o

'

t

. . . . ) Bl.ltedà, ,do .t\njo~ , ~' .
Hum Governador até Briga- ~ - - - da Pedra de Cãti,
dei.~o. ·
L t •, .
Casté,llo de Matbzinlws·.

,. .-

{ Castello ·do Q?ejjo.
Forte da Agüilhada.

Hum Governador até Major.

m Càs~elÍô de Piltit 'Ro Cô.nde.

[ ·.

1

"

1

"

~:

~ : Póvoa de Vrlrzimt

)-I;u m Govern,adôr .~té Tenente _. L' ,'
Coronel. ·

(.~

Fo1~té

···

'

de:Espózende.

~

•

. f

·

,

[,

.

j

l

'

J

' Hu·m Governadbr até Tenente ~ Bàterias de Fão;

'

r

Coronel.

'

1

( í
T

'·

)

r

ti

"
..

. , r.-

l'"

I ,

,J

J,

Ca~tell(i) de. Vian'Y)a. -~ '
...

I

j

~

\

.:

I·

i

Hum Governador até Coronel;
e h(lm Aj u'dan te •.· ··

1

1.

• ·:

Forte da lnsóa.

( .
. .
) Forte da Ancora:·
Hum Governador até Tenen- 1 Carnjnha.
teCoronel,ehumAjudante. L
Palaci.o de Queluz a 27 de Setembro de 1805. ===Antonio deAraujo
de Azevedo.
impresso na Impressão !1-e.r;ia.
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·O PRTNCIPE REGENTÊ ,Nosso Senhor: Tendo Donsi.J'éra'ç·ão ;á qme'i.

xa, que Jloe fizerào alg•uns dos Cunt~atado:res das Rendlas ·<do Subsidio Litterario, ·que no J u'izu dos Feitos ·da Fazebda, contra a •e1<.pressa Oisposi·ção do Alvará de 20 de Maio de 1802, se, tornava C<·>•N·l~·ecÍ'IiFlen .tJu das Appellações, qt1e se tinhào entreposto nas .A!cções de Tomr~di1,1s, .que ti~1:hào
tentado, pert e ncentes a Direitos d·o mesmo Subsidio.' Foi o Mesmo Senhor Servido Determinar, p(!)r Sua Re'al 'Resolução de 7 de S.etembro do
<:orrent.e aAniD, •toQ•mada em' Consult-a do Consel-ho da 'F<Vzend.a: Que tivesse a &u.a•inteüa obse rvlá1ncia •o mencionado Alvará, o qual expressarneFJil•e Det·eJrmi-FJ~I\'D? <jUe lfil'>d;ist as- Gaus!ls, · q1de1Jc~l•i,rec·t·a~ · Ol!f ~im•d 1 it~e€'la
.mem'l.e, .ou -aind a • de i•r~·cide nl.e~ qtre -respe.i llassem á Heal Fa~encla, mlo
podessem, conhecer •clite·ltlas, as R-elações, bu quaes·q uer outros Trihrnn.aes
que não fosse .o Co.nselho da Real F-azenda: E que por tanto era Servido
Ordenar, que tod as as Cauzas, que não estivessem já de toJo tin:llizadas, e penJentes ainda p o r q ualquet· modo qe f:i[i)a·J S~!'e•Íü~'a, · fossem
removidas p ara o mesmo Conselho onde privativamente competia a sua
decisão.
.
' '
· '
'
E para constar esta Rea l Resolução, se mando'lll faze-r ~pública pela
presente Estampa, para se lhe <,lar o seu deviuo c~mprimento. Lisboa
8 de Outubro de J 805. =Francisco Feli~eiano Vel'h'D d,a ( i}ci's la Mesquita
Castelo-Branco.= José ~ r~Jiilé-r{'o: VicJtd -da Gama.
I
I
~~ I
f
• '

f

•

lmpres8Q na Typograjia Silvianri.

\

r

l·

~ aeturalm-esat.e

Tendo mostrado a experiencia que a {orça,, 1 em qu.e
se
acha o Corpo da Guarda fl'eaJ da Pe~lrci~ , he ins ,ffiéiente para corresponder pérfeit.amente aos importrnles firils a q..ue n~ , destjn.ada; -e Qu-erendo dar-J~e hum augm~nto, cor qu~ .JilOSSa não SO~ conlÍA'Uall' a. manter
o socego publ1co da Captlal, corpo ale agora lem fe1 o; mas ainda estender a sua vigilancia aos Suburbios della, de modo qtte ·e &;te Serviço
não peze sobre a porção de Tronas, que formão a guarn.ição da mesma.
Capital ; Ampliando a es1p ,respeito os Decretos de ·dez de ' Dezem.br.o -d:e
mil oitocentos e hum, e de vint ~ e seis de Maio de mi'l oitoqenlos e
dois: Hei p01: bem A ug rnentar a força da mesma Guarda c~ m\; mais duas
Companhias de-Infantaria, que s'r cham·arão, Nona, ~ Decima. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e faça -e·xeciJ·!rar. :Pa•l-a-cio de
Mafra em 12 de Outubro de 1805. =Com a Rubrica do Príncipe Re, ·
.
I
'
.
gente.

Jmp1·. na ·ojjicint:-z d-e Antonio Rodrigués (lietJlhCflf':do.
,,
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T
endo~dado ao Cot:pb da- Guarclâ R e al ela Policia, Cl'eàdo pelo b-ecteto de dez d-e Dezembro de mil oitocentos e hum, huroa Organização ·e

· Força, que ent~o r.areceo suffic'ie nte- para o fim a que era; destinado; e
Tt;ndo-o outr<)'SIIll at~gmen-tado pelo Decreto' de doze de Ütüubro do pre,.
sente a nno, Creando mais duas Gompanhias cle lnfanteria, em attehÇão
ás cirêumstat1cias, que tornárão- m~d is pezado o Serviço des te· Coí·po.
Querendo ampliar os ditos Decre tos; reg ulando no vamente a sua OrganizaÇ,â'O, e est~belecendo hum accesso dentro do mesmo Corpo avs Otlicia<:s, qu,e nelle ser\•irem; por todos estes motivos: Hei por bení Appto\tat a Ot'gániz ftt(blió ''e. Rugtrla ~/àol'~é _S0ldos, güe ha:i.xh .co m éste1 as,
signada por A ntonio de Araujo de Azevedo, Meu 1\1 inistro e Secre"tario
de Estado dos Negoc ias E strangeiros e da Guerra . O Conselho de Guerra .9 lenha a~sim entend ido e mande expedi'r as Ordens rteêessaria~. Palacio de Mafra em 4 de Novembro de I80ó. =Com a Ru0rica de Prin·€ipeRegenfe: • 1
··
•

')

.

I-

I

.t

t\

,l

,.)

·l _,

Organizaç&o_ do Corpo da Guarda Reai da Policiá:
Este' Gorp0' ~e.fá, com-posto ~le . huril E-stado .Múo.r , ··de I 'o CotnjJànhias de Infanteria; e de 4 'de Cavalla'ria, da maneira seguinte: ' .

..

;E- S TADO MAI.OR.

.~\._),

I

'
;..
.J.
i
Coronel - ,- ~ -= .:. "' .::
.:;
'.Fenente Coronel "'· ,_ .... .:: ..
1
, _ :.. J:. .:. 1
Sá.rgento Mór ue -Infantariã
.:.
l 'I
Sár'gento M·ór ·de Cavallaria
.•
.;.
I.
2
Ajudante de Infantaria- ·
... .;.
... ~ l r
.:
Ajudante de Cavallaria " •
• "' •
'
1
Quarl·el Mestre
'" 'I
Secretario .:. " '"
"'
1
Porta-Bandeira Ajudante do SecretarioI
' 1 Portà- .Est~nifllatte· Ajudàrite <ldtQ uar tll'I >
M'éstre
·- , r _r
1
Cirurg ião Mó r . - .1. • - ..1 ~ h11- • - .:. ~ ~ .:.. 4
Ajudante do ditoT .{mbor M 0r k.~ J, _ .- r'tr J. • ~ .l .... : b11.1; r' '- :o~ '!~ f! .!)'(;'!.:.. • .::.. • .:
1
1
Alveitar
~~
: - ·Espingà'rdeif o' _.. .L
I
~

..

~

Údro'n-héiro ..nl
Selleiro- ~ . v1

.lo.

1

Auditor· Age~te do Corpo

·-·

.: I

1 ··-

-l _

~

·~

-·

~~

.d
i
I

1

23

I •

(

I

I

Cada Companhia de lnfantada será co~posta de

-

.

Con)niandante •
Alferes ~
· Sargentos -·
Furri·el '. ·Cabos
Anspessad'as

•

:.:..- ....

~-

~

J •

r

i

_,

I" ....

'-

-.

;..,~, I

·T~rnbores

-

...

Solclados

'

6

.

'

(

~

_

2

~

I

'..

-·

I

.. '' -

I
3
I
6
I

78

__.

-9 8

)

l

A I.a· 3.a 5.a '7.a) e 9 ,a Cbrnpanhias terãü }Jor Cotnm~pdant~ Jnún
·Capitão.
-~
·,_

.)

' A

j

J

I

~

4.a 6.a·:s.a ·e · 1\l : ar. ~e>l'·ão, .p-or Connnan-daot.e hum.. Tenerot~ •.

2.~

l.!

}

'

Cada hurna destas Companhias se dividirá em 3 Secções,, cç>nt_P.OS"'
tas de i Sargento, 2 ~Jabos; ·e 2 Anspessadas e 26 Soldados; e :c ada Sêc.:..
ç.ão em 2 Esquadras, compostas de 1 Cabo, 1 Anspeçada e 13 Solda'L.
·
~J . .,_-~,
dos.
'·
I

· Vnda Companhia de C:avtt.llm·ia, fie r á C0.1fr.1-:P€Jj3-t€t) der:~ :3

~

i
I
Commanqante- "'
Alferes ..
J ~ ' Sargentos
....
Eurriel ,C âbos · ·AnspQssadas
-.
SoJdados;- dos ·quags 4 - apeados *i
-.'I
•

I

-

'

Tr'ornbeta Ferra-dor~

::.._

-~

..J

'j

li ' ..!},_
" ...

I

I

,'

':.. • 1 -,;

-, .~ '1.-. ~)

~

r
-,.

.i:. ~r. -. ~)'1"7 ~) -

.:·
~ " :. ,. J~-' .. '~ ' ._

I;.

1. -

!• ·,· .I.Ítl
I
I
2
;,t

l\

-

-

~

'

I

-.)i

t; I' 1"'"' t
r-·
1 4o •
' •
.J

'

,2- .. i ., ,~,-r t,1'~i :~ ·
. . . :- : ;,' I - 1 - ·- 11t-1 ~- ., - \: .l
_:.
~j. •": ).1~:

T .. :

h-

1

•

'r

~

'.-

t

.

l

,

~

' ' '1

;..

,•-r;-c--;
~5j) J

lo

-

'11) 93 \ ~ ~ '·
.. i·J
t. ·.. ' ')'1
. A J , a e 3,• Cormp~n:li.i'6 ~~·:ã:P {'ot C.o_tpnn,and.â'nt~ ·~u.~ ~awj.t.~<U' e
além~ d<r Trombet:a de P.ra~, teri a .mais hum- apeado. ··) '11 1 . · • ' ,
.

-o~·~ ~.t:

•

-

""

,·

••

•

.

'

1

)

A 2.• ~ 4.! . t@r;lo- pGr Comman dante hum. Tenent~l ,,

'

!I 'I I i
1 •

1

A

ru:·.'
,, ~I ,,

Cada h<Um-a destas Companhia se d.iviâirá em i Sef.ç~~.;, ~~~;,iJOs
-

-

-

-

..

-

,

-

-

. .t.

-

-

-

' •

tas ,de 1- Sa-rgento-, 2- Cabds, e 2- Anspessada~ 22 Soldados h~ ,_-pa4f1·/~e c 
ç.ão 1em~ 2_Esq.uadrp-s, -coi·npG-sta-~ de J Cabo, 1 Anspe.ss<uh_\H·;~Ur.r ~oldados . ·
-· ·
_ ·[ 11 , 1
po'·) r: • pliW ··I

'.

f

. 1\'

1805

:.

'-~

•••

.::.

--.

-~.

•• • • -t

:.. •

R.. ~. Ç ~~ ' .cl T.-~L
A., Ç X.;f?•
-··
.

:\

.,

,

.

Estado Maior

I
Cn pi Ui~s TenentesAlferes_ -

NF A NT E

-

CAY
TenentesA !feres Sargentos
"Funieis Cabos - -

.

/

Sargen~os- Furrieis • Cabos-: Anspes·s adasTambores Soldados - -

Capitães -

R: I A~

-

-

-

-

-

-

-

"'

.:·
-

;

-

-

5)

5 I
1O I
30 I
lO ~980
60 J
60
20
780 J

- -

-

A nspessadas-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

- -

'
'

;
i

I

I

A L L A R I A.

-

•Trombetas Ferradore_s
Soldados - -

-

-

I

rl ..

l

·'

- -

-

Neste ' Côrpó·, different~- pelo' seu" destino dos Óutros Corpos do
Exercito, I;~ão se admittirão Cadet.es . .
'

Secretarra de Estado em 4 de Novembro de 1&0-5. =Antonio de

Araujo de, Azevedo.

..: .

o

.

'

; :

Ccc
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Regulaçâo dos Soldos da Guarda Real da Policia.

its ·~ ,A·:·:o·:~.

lvi l 1 ó R:·:

'Soi.oos

pOST O S.

a

Coronel

-

-

-

-

-

-

por. mez.

-

75$000 réis
50,$000
45JOOO
·45$000
20 $ 000
20,J'OOO
24$ 000 .
18$ 000

2 ,Ajudantes de Infanteria

'
- :Quartel M estre - - - - Se,crecario - - - - - Porta-Bandeira, Ajud-finle do
Secreta'rio - - - - ',. _ .. .:.
Porta-Estanda.rte, Ajudan.te
do Quartel Mestre - - ~
Cirurgião Mór - .!.
Ajuda:ntes do dito - - - ...
Tambor Mór
Alveitar - , - Espingardeiro - - - ·C oronheiro - - - - - g
Selleiro - -; - - - - ~ 1
Auditor - - - Agente do Corpo - - - -

1 Ajudante de Caval!aria
l
l

l
1
4
1
1

1
1

1
l

1

-...

.de Fo;ragens.

,p or d.ia.

1 Tenente Corone1 - - - ,..
1 Sarg·ento l\1ór de Infanteria
1 Sargento Mór de Cava.Jiaria -;:

1

.

.
.. ... [ . ,..,
RAçÕES

SoLoos

36'o ·
3'70

1
1

12$ 000 .
6$000
8.J'OOO
10$ 000

80
8(}

80

.

1= :

15.$000
10,$' 000
I'

23
,_, -:-....

-· Cada Companhia; d~ 1nfq.nteria .será composta ,de

;..... 4

. I

P ç ;rT 0 s. ·. '. · . . .

SÓLnos So:éoos
,por-dia .. 1 por mez.

RAcÕES.

..:.

_, de Fo~rag~ns.
j

1 Commandante {Capitão
1 Alferes

·3

I
6
6
2

78

- Sargentos · Furriel
Cabos - - A nspessadasTambores •
Saldados - -

98

pitào.

-

Tenente

-

-

-

-

-

-

310
'240
1 40

' 24·$000} \
18$ 000
l2J .OOO ,

130

1·20
120

A I. a 3.a 5.a 7.a e 9.a Companhias terão por Commandante hum Oa~

z.a 4.' 6.a s.a

e 1 o. a terão por Commandante hum Tenente.

Cada hum a destas Companhias se dividirá em 3 Secções com postas
ele 1 Sargento, 2 Cabos, e 2 Anspassadas, e 26 Soldados; e cada Secção
em 2 Esquadras, compostas de 1 Cabo, I Anspessada e 13 Soldados.

1805
Cada Companhia de Cavallaria será composta de
RAçÕ rs.
de Forragens. ·

SoLDos · SoLDos
por dia. por mez.
1 Commandante

.

f TCapitãot
l enen e

/

26jooo
20$000

- ~

- ~ ·. "'' - ~-··- w~·· z ;~ . ::- 1'4,$'00<>· ·
E~ i ;.> , ·, 3zo · ~ ·
-'
250

.J Á I feres ~
2 Sargentos

Furriel
150
Cabos
4 A nspessadas140
44 Soldados dos quaes 4 apea. dos,; ... J30 '
J Trombeta·!. ·. _ ·- ;~ · 310
1 Ferrador 200
1

1
2
1
4
4

4•

-40

J

I

59

A l.a e 3.a Çompanhias terão por Commandante hu~ Capitão• e
além do Trombeta de Praça, terão ma!s hum apeado.

r.ue : _-A:z·:- ~. . 4.", _tt!r1~0

1

. -·tt·

'"J~(rJ_.q·r, · ·.'

; .!.,

,.··~

por Com~·a~dant~ ~u~,'J;en~\n,~e.
"1

..

~

:

l

t•

'"'.I

...$ · .

•

.

•

·.~l~·

i,.·

C}áqa lJm.ma des as Companhias. ,se ,dividirá . ~m ~ S~cÇÕ.es é9m.P...o.S:t;y; d~ 1 Sarg~nto, 2 ,Oapos, 2 Anspassadas, ,. e 22 · So{da<}os·; e .. ~~!Ia
Sec~ãA ~.pt , 2 r~squadras, compostas de 1 Çaoo, 1 4-nspl:l~sád~ e H S§I...
•J
• ("
•
-

..:. , • , • "'1

.ua;lJ(õJ,S.
l

j

l

•

fi

. -·

I

~

•

I

1,

•

~

.;.

~

~ . ·-~.·. ~~c'rétaria de Estado ení 4 de Novembro de Ià05.=Ant9Qio ~dé
·' _.A'tauj.o Jdá Azeve~o . .

I~wressq .na Ojficina de- An,tonio Boilrigues. Galli~do~ '

I ti

j· •

Ccc

z

~,1 -~-~t- I

. 'tll!J~:t ·j~'t;)

~~h

''
O(l._,'':, 0 '
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f~ e-c~~~à, ~~~-~]as

a
do
e ·da 'Cor
'Suas
labeitiosas, e -a§siduas. occupaÇões no Meu Real Serviço, não póde _t:onHn14-~u - e_n1. _J u·i~· - Ass~ssor ,_1 -~ 'Réla~1or das _,Caus.a s da ·coin p et~n b ra da Real
~-u~tta , do' prú~o _M~_? i q~to:~·BLei;
be.nr~lliv~<:,-_1~' a.~s~~ Lygaf; _.fj~1J
mear ·ao Doutor Fra·nc.Jscà X vi ef R;1 be1ro de Sam1pa1o, <:.J9ese'mbarg.adbr ·
dos _Aggravos da Casa da Suppl ~ cação, para Juiz Assesso r" e Re'lafdr
das 'C~US(\S ·da ÇQmpetencí-a da Real· Junta do Pr 0 to Me_d icato; 51ue ser'Vhá ria"fórmá elos ' R eg in1ei1lós,0 :é Leis só'bre 'es'te' objeúta:_p!J 4li-éa~as, e _ô
das mai~ que tiverem applicaçãol, e tambem do Regimenh:>; - ~ 'qateí q'~... -·
nho JV.l~f] dado r,mc~d~r; .veqc~nd~> o ·Ordenado de treze,ntos mil réis, pago pe)~ 1êofre ,
RBài Jünt~ / e' dli' thesma·:farrm'a ··q-N~e ·-~ão pago~ os Ord-enados dos Deputados, e os Emolumentos, e A:ssigna~ uras, que pela
I~ei -de sete de Janeir~ de mil ~etecentos e cincd~nta, ~.-são concedid_os
aos ·Corregedores do Cnme da Corte; faz-endo-se das Ass1gnatura-s -a drstri,bui-ç âo at:é agora praticada. E s~rvirá por ·e.ste oci~ reto sómente, sem
depend-encia de o·ut-ro -algum Dtispacho; e debaixo (lo J urà entn, que
tem prestado , pelos ·Lu-gares, que ·oc-cupa. A Re al Jun ta rlo PTot:o-Medi-cato o tenha assim :enl'endído, e ex-ecute, sem embargo de quaesquer
L eis, ot:J Disposi-ções em contrarii). Palacio de Queluz em b 1.6 de ,J anei ...
rode J.806.-Ü01n a Rubrica do Príncipe R e gente-.
,\
r.
•
m
.
\
\
oLmpres. na V.Jfr-cina de Joag}1im L'hvma:z ·de Aquino B u-lhões.

p·ot·.

der

Pedro de· M ello Brey net, G ov«3rhador das Justi ç:1s, e da Relàção e
. Casa do Po rto. - Ami go. EU () PR INCIPE REGE NTE vos envio
muito Sa udar . Sendo necessario feg ull ar a Arrecada ção, e Aclmi!1istra<tão das Tomadias -feitas na S uperinlendencia dessa Cidade, e das Fal

..... ..
~

,j

. i-8ó6
. .zenüás ';>appi~eh:e:nd.fdas_, nas ; oÍ.Hí~ur Sup~ripteWde nÓias ··tl~s·~ ~rch;:i'néi rts ; do

rNor'te, qufe11se' .,d'evem ret'ilel'ter pa r a ·a·-do Porto·, ':na ,confotmidad'e d·o
Meo f>e.n-eto ··d e: 13 de .Sete'rn.brc:H::le l'196, pafra :se ttem .juÍg adas ' ém ulti.ma-•J,nsianei. rm fó~ma- dá Minha Cartà Regia cle 10 cle M arÇd' dê 1 ~9 1:
Sou Servid·o ·D.etermit'lál'l •
- '•
·" '·· .. , .· . 'z
, , L• Que•. corism: ya.ndo-·~e na Rea i:Qasa P.ia él:essá Oitl id~· ;o.D:e'f'io l{ó des- ·
,t;a,s Tomadws, e .Fazertd·a s; ' se ;estabelet(â a ' seli t Pespeüo .pê l0s E>ese.m- · '
bargadores SupednlHíder1te' , "e F iscal ~ ma·is exaclà polici á; para q.u'-e
as Fazendas n ã o -te nhão damnificação, e estej ào em . boa g ua rd a , livres
de todo ·o .·d -escaminho;, , ·ê frà.t~rlé.; e tiJ. irlesími ~ol't\te ·O•,'pitod!,icto . que résUllar das suas· arrenHltaÇões~
.
li. Que este Doposito seja entregue a hum Thesoureiro, pessoa fi ei,
e abonado, nomea-do pelo Dese·mb-argador Superintt e nd e .rHe ; ct> m audi e ncia do De~embar-gádor Fiscal, a cujo cargo estára a g liard <~ , e res ponsabilidade do dito Deposito, e que terá o Ord e nado d e 3oo ~· ooo r é is, pa- .
'go :ve lo:·Co'fre tlàs _&rr'tiÓHLtaç<iíes r-p'erten cando._ Jh ~ i fa~' e:sdol.ha ~'d·éJ · dn)~ · }W jeís,.
para o se.r·viç.o do .dit0:Deposito; e pelo"S gua e sdla - <ae· r<e s p.olil delr · ; ~os q·ud s , .
v~mc~rão ,pelo -mesmo Oofre o Ordenadp de· 5f>$ O'o o , reis • éa da hum ;u rtàb
se fa2endo pata. o f.útu 'r o ma-is uzo de Depo:sitQs parti oular es, 1 oÚ s·e j á ' p ra 1(1~ Faíendas·, .ot:t para. os ~Deposilos por caus~ :dos ~resdobros . ,du para
o .p,rt>duçlg das Arrematações.
i c!
,
' • ·,-'I '
IIl. , Que sentlo . Ju lg·'adas boas. as apprehenç.ões por A'cordãó finàês,
.s~ arrematar·ã o l$:Jgo as , Fazend.as, precedendo os Editaes, e Preg ões . ne.c~saxio~, na ,mesma R al Casa Pia, e sem pte co:m · assi st'encia .€}'() De-sembargador Fiscal.; ·como requ e re m as Leis da. F a zenda nas A iT'emé\ta-~õ.es de S;ttas Renpas; •~e Bens; mandando-se sellar as Faze ndas :de serrc&n1Í,nhad4s·; .,ánte$ 'de .sé en'tregarem aos • A rre tiJJátamtes , ' pat~a qued1ão
.succeda t]ue, gir_aiido .se1n Sello, sirvão ·de eucubrir 'othras t iuu·bem ·e xt.
~raviadas aos Direitos ; e Arren)etando···s e as qu ~ forem pto hibidas co rn
condiÇão de se conservarem no O f posito até serem einba r oàda s; o'U, e·x!..
-portadas para fóra do Reino, e Paizes .aotú.le forem admittidas , o
sempre se ,fará çorn Guia,- e Fiança, que se.JJa-verá por_p e rdid a r-Hn a o
.Cofre dos .Coa lrabandCils · se nella. se não d er baixa dentro de hülli à'nn o·.
. IV; Que estas regras se observarão . igtil}lm·e nte. com as F <•ie nda &,
que sé rerhetl ~rem das. outras .Superintendendias, e com as qü e ac t u a l-~
1nente estiverem em Deposi~ô nessa Cidade·; não se devendo poré111' fa·.zer -áqudla.s rl:)messassehãó depois dêjulga:das boas. as apprê h e nsões pot
Accordã9$ finaes; para que no caso de abso lvição .não ..s eja ilredso tor na-las a conduzir para o Lugar, e Su pel'intenden cia de dond e v.i e rã o, e rodendo-se . A rrema-~ar . antes -cl ~s , d:itas S~ nteJ'lÇas., .. e Accprdãos fina es as F•.•
zen das, que, al iá's se damnificari~l0 1 ou ~J perderião .no p~teÇo, req ue re ndo qos: Autos o O ~se mb a rg ador F.i.scal, e deferindo-se ..;) !Je por Aco:i"dão .;
em cujo caso se seg uii' ão a s . re·g r~·S ,d,a.das .no '-f oral ,da Alfand ega de Lisboa Cap, io6, e 10 1, e no A lv. de 25 de Agoslb de 1774, §. 5 . no que
lhe forem applicav e is .
.
, , V : Que d e . ~odu ó j1~'9c~ uc!Q üa s~ .Arr'l2.iD.á (ações se Jâça ~ devidá ' re':' .
messa pa-ra· o M.~.lJ!\H (;Jal E ra t lo .e 1n q.l.!arrlo á pa rte que se. julgar p.eri"~ri - · ·
tencente á M i nhr~ H .eÇLH.i'a.~~ n d.~,-.:fo êtn. ,q .qe· d,e lla. se r ossa tirar q uanli a al·
guma além dos ord e nado s ac ima est a belecidos , e dos .q u e por outr as Reg ias ..ij.esolLJ'(.iqes . se· ~ e m: m n:n-l;law~ !tbtisfc1zer·, -d e vend o o Desernba rgauol
~~ ~itl pJ:O I)lov.~ r- >;PtLd! t as- H~f1J es-s-a.s.,.enJ -r.aú'io da se u OfliG io. ·
. :
~~\Z J. , Q,u:e.1 ,em t u ú ~ QlJ'lJ.~i~, q.ue. ;~rpl-Í u;io va i p rm v id~n c i ado part i e~1. -.
I

•

que

l a {j~1g J,t.~ ,.l s e 1fa·~a · :es!:e ·..D.e j1,o~ilõ , . ·e -a. est,a5 Ar rl:!rn~I<!-ÇÕes a possi"-':e~

:.l'8ü6
,_applicn.~·=t.o d:a~: J!lroxi~·e:nc'.as qad:g,s ,Lüls. Leis que. es.táb'el~·cénã ·(;Qs ;Depo. !)Ílos,, Ptl),lilli,Gó~ , tfla. <JicJape · d~ Li~boa, e do Porto, e , r,eg~Jár:ã ) a:.f(!)r-ül'i,

dps L~ilõ.e~ pl' ~u.e, bll~o-· Sei por ,bem Particip·ar-·vos; tJ?:il a <,q~e. :r~g·isl- aru
: do:-S~Jl ~s~a JlOS L .i;vros 9,çss,il ~elação. e nos da S.upenntemiencia lGessa
Cidade, fielmente se execute o que nella Oeterruint? ;1 ·et ims(<Õ• parlicipa..re.i:_s t,aJll(~e!n aos Superinlerildenles d'e qu.e ~e recof...re., p.ar..a~ essa B.daJ.;ão,
_a 1fim, ~e. qtue, ell~_st.a' c um prã0 na.-Jjl:ade, que; 19es .to_c<v;Escri-la1.; 00 Palado
Ae-Y,j!JaNiço,~<l l·~·i lpJ:d,e - Marçe, de !1 &Oi6• ..., PRM~·oi~E. · ·
\
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R.EGtENTE

. ·osso Sen-bor dtttLeaQI.endo ao :g-ra-va.me' que sofTrern• ás JRerrn:ea's. dos Con..
, c~lhos, e \ na fal.taJ1deUas _'@s sobej'os t das Si,za-s-,. no ~...d·ispe'nGI-io ijiH~ ' se faz
-G:G,m , 1traSJlJados núntisc·r.~pl0s . e.la~ lleis, A!lv-ads, Or.<drens, ,E'clitaes., ~:· ou -~
.trtts :Oiplomas,. e ·•l?apeis que ' da Corte. se remeHerJ;J para ás · :T~t.rras:. d'o ·
Reino, e cqrn os salarios de Caminheiros, €!Íle .J se podem .inu•i:tas v~ze:s
C?scvi;u:;. sendo. as. remessas feitas pelo Correio Ge.v ~ l· E Quet:e'nuo larn. .hen1revitar os i·ri.conv'enjentes, q.ue se seguem:· 'des e>r.ros,o·'e V·Ícios·p qt~e_
.se intnodtizer:w na repeüçãó. das cóvi~s manusorifJ.eas.: •.Ft!.liÍíi Seni.illo Orde.•Il:J.r.; q tJC d<let ui em _,~lia o te,1se r e metlão IQS m.ene.ion·aqG>s :..ú fs!·à~dus }l'or 'él:'.emplares. impressos, ·na fórma . da , Jns~ruççào:: inclpsa, . cuja execuçàg .o
· l\1esmo J Ser~hor h0,u;v;er .p0r. hem. ~mearrega.r· a.Ma;noé-1 ~~a ,-,ass-e-~ ~I, 1~ksla
.e Araujo, OtliciaJ Maior, da Secreiaria d'Es.lado clos Neg-fl cios • da .Fazen!..
1

o

que ' pç\•IJtÍí€Ípo ··a·.Vossa Ex~~~Hencia, . pàra s~a.l inl\ellig~rlcta · ; .e ria:ra que acohte.cendo o caso de ha r erem de ser expeui·d as por Wossà Ex~
.cellencia} .OU1 pol' ~ q1urulquer dos J ~izes ·da .Relação e' Oasà do Pll.lttd algu. -.. .mas Ordens, 1.wu Editaes; nos termos acima indicados, h.ajào de sé- remetlet' ao. dito - lVlanoeJ'l'ravassos, da ·Cos~taJ A} aDj.!)):, pa•I'a qH·e. as lfàÇil irn ...
.primir; qu rec~ben.do-as já irnpn1~ssas, cmm.J~ra, e execute a ,men:c}ona.d a t:emessa, seg;undo as lns.truc~ões que . o .Mesmo Senhor FoiJ&e.ryida
appro,·ar. Deos guarde a Voss~ Excellencia. Palaci'o · de Vi.llaviçoscl em

9~);

9e

<. ,

=Lu·iz de!; Vas:concéJI>
os. eé; Sàu.za.. =Senhot·· 'Pe~

16 de Abril de .I8<HL
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Regist. no Liv: - J J. • da. Belafâo do · Porto a foZ.. 351.
ver:s. ; e .nesta1CfíJf!,.faTrni'dalle se 'eX'J.Jediráo Ciitc·ulare-s
pela Secretaria d1 .Estado dos Negocios da Fazendà
_aos CorregedxJres das ··cornárcas,J·:r ' ' . f ·
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irtsirucçilo que 1S U A 4L TEZA. REAL Jrlanda observei+ para a Remessa .
·" dos Fxemplares impressos · dfJ; lJeis-~ Al,vat:ás, Ordens cú·citla'res· ·
·
m
· ' '
'·· 1 '
e Ed'
· ttaes pa;ra;.as
"L er;r.as 'do Remo.
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J. Haverá na Cidade de Li·sboa hi:!r:ría Pessba êncarregada de remettcr para as Terras do Reino <ios C'or·re.gedores, .·Proved;res, Juizes 'd e

Fór·a e ~rt..linarios clel!as os, Exe~1rlare~ itnpressos··clns }!..eis, Alv·arás,
~rdens circulares, . Etl1t'<4es; · e· outros D1plomas ·e . P'apeís que h ou vereui
'
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180G
de publicar-se e geralmente, á medida CJUe furem sahindo da Impressão,
de qualquer Repaniçào on Tribunal que emanem; os quaes lrnpressos
serão pagos pelo seu juslq pre<~O nas Offiçtn~s T1pograficas oode ~. e im primirem, e onde hào de ser entreg-ues ao Encnrreg:ido dt:das Hemessas
naquelle número, que elle para este fim exigir,
·
. li. Os ditos lmpressos ·serão remettfdus pt9r num de dois modos; ou '
q.o:,; Corregedores das Comarcas, sendo hum Exemplar para cada Cama- ·
ra da sua Correisào; ou i mmediatamenle aos Juizes das Terras, pelo
C~rreio Geral, e pela via que melhor convier e for mais comrnoda, a
fim de evitar, quanto puder ser,, a prática de Caminheiros.
.
.
IIJ. Em ambos os/ casos irão Guias aos- Corrt•gedores, eni CJUe se declarará o número cle Exemplares que
remettem, e quaes ~ão dirigi- ,
dos immediatarnente 1aos Juizes das Terras, com especificação do custo
dos mesmos· lmpressos~ (jUe em cada hum irá notado, e assignauo com r
Rubrica pelo Encarregado Jesta Cummissão. ·Estas Guias íic<Jr:lo !anca- i
das em Livro proprio, e pela irnportancia dellas obrigados os Correge- ·
'dores até fazerem effectiva entrega das quantias declaradas; dando-se:..
lhes então os competentes Conhecimentos de Recibo .
. . IV. O custo_ total das mesmas Guias; - composto das Adc..lições parciaes notadas em cada hum dos Impressos que se remettem, será pelos :
Çorte~edores arrecadado das rendas dos Concelhos respectivos, que costumão ser applicadas a similhantes de·s pezas; e no caso de não as havh, '·
será o mesmo custo arrecadado pelo sobeju das Sizas e poderão suprir ~
as Terras, onde ps houver, para afJuellasdonde não houver taes sobejos; ·
ficando bem entendido que sem Je modo algum recahir despeza, por mais
pequena que seja, sobre a Real Fazeuda, se prehencha a imporlancia
total das sobreuitas G;.uias; e custo dos Impressos remettidos; que para maior .faciliciJade póde ser cobrado pelos Corregedores no aclo de suas
Correições, ou quando mais opportuno lhes for.
·
1
V. · Senuo potérn conveniente para simplificar a fórma da arr.ecà d'a... :
çãó, e para occorrer ao pagamento da Officina Reg·ia 'tipografic·a;··J '
das rna_is donde sabirern os Impressos, que os mesmos Corregedores as~
sim que receberem as Guias remeqã9 o seu produclo pelo Correio, ou
pelo modo que çoncordarem éom o Encarregado desta Comm.issãu, poderão valer-se para -esse fim de qualquer Cof~e~ attendendo a que serão
sempre de pequena imporlancia as,quantias que devem provir desta arrecadação; integrando-se porém depois com tod4 a exacção os mesmos
Cofres pelas parcellas que arrecadarem dmi Concelhos, ou na fórma sobredita: O que deve ser feito por huma Tarifa. certa, em ·que não pos,sa ha-ver dúviua.
·
·
·
/

se

. T~ .A
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RI F
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Sendo o Imptesso até huma ·r.olha, isto h'e; até duas laudas
, sórnente.
- !'! H
' -,
• · _
Sendo ·de maior número de folhas, ,pOr cada huma
-

.

I

.

>
' •
P r.eços,.

•

· 200 ré .s.'
100 réis~

. '
P~lacio ,.de . :YÚlaViçosà\~~rn 16 de Abril. de taoe·.=Luiz
concellos e Sousa,
~-~

q~ · va~: ~;

.!mprçsso n_a lmpressáo Regzà.
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Julganuo necessnrio para a boa ordem, e su bordinação, que os Ofliciaes do Meu Exercito us_em de Distinctivos Caracleristicos das suas
6 ·r.aduaç_ões, e Patentes; e ;Q11erendo outro. sim regular os UnifoFmes
dos Cor pos das dive rsas ·Arm·as, e , Reparl ições Mi litares d0 Exeroitu,.
alttmdendo nes te objecto quanto seja · possível á economi·a da Minha Real
:Fazenda; Por todos. estes inotivos: Hei por bem approvar, e confirmar
o P lano, que será com es le •a ssignad0 J)QrAntonio de Arauj o_de Az€'vedo, .Meu Ministro, e Secretario de Estado dos Negocios :Estrangenos 7
e da Guerra, o qual terei o seu devido effeito, e cumprimento; nos Hegime.Atos de Tropa de Linha, desde o te!npo em que receb€rem d0 Av~
!'en-al Real do Exercito o panno, e mais e{feitos necessarios para nov·o·
Eardamento ;. e em t-odas as outras Classes de· Olliciaes Militares, como
tambem nos Corpos· de Milicias, e Ordenanças, desde o primeiro~ da
:l.V.laiou .Je rníl:. oito-cen,tos· e se~e em düm.te, permitt indo-lhes Cbru -tudo,
~ue possão .desue j;i usar .dos novos Uniforwes; e pelo que respeita. aos
Em pregado~ nos _Corpos .Civis do Exercito, que até agMa os não tinhão·,
p0der·ã o :usat• lambem desde já d.aquelles, rqtle l'hes são delermiaados peló ·presente 'P lano . Confiando 'dos -Meus Officia-es Generaes, e dos Cbef@s ·dos div.ersos Corpos, e Repa-rtições do Meu, ExercitO--, q-ue nad-a- olterarão do que vai ·estabele~ido no mesmo P la-no· resflecti.varn~nted aos
HJil.i:forares, e Disti.nctivos' de suas pn>prias Patentes e 'Empregos.;' -8<>·t~
rservi-d.:o. declara_r1·· q-tre ,.serão __resp(}nsaveis: d~- e ~acta- observ<HJ'ciã d:e- !vd0s
es1s.e us sa:l:n.lr..thrra'do&,- a;,-flrn de . s u.e não se rntn'> duza nesta mater.I~ rei~ ...:
:xaçào, ou alteração algurna :' 0 1 Oo:ns'e)h-o.. de @,a:erra o lienfu.a a-sstm f:!o.J
tehdiclo-; '-'e _' faça <ex·ect}târ.' PálaeÜ,.I de QueJuz em ' 19 de·Mq.io e I-80ê,Com: a ~R.u;bríca- do t>ri41eipe Relsenler , • ',
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Os Officiaes Generaes, f3 BrigadeiJ OS usarão de fi-a""·Ja. de- pa<FJ n().'
azul ferrete, com canhões e g.ol'la Ja rnesina côr, e forro branco e te:rãro, .todos hum Grande, e hum Pequeno Uniforme.
. ·
§. 11. A ']1-Jiopa. de Li.n!rr.a . e Mlil.ic,i~as lLusafi<i -de farda~,;d~ rpa riD0_'az trt
fer~·ete, e . as 0 -rdenan<?M de fa-rda de panrw verde, toilas· CO·ffil·O Je>,rn/,
'
. d'IC'1Hl os no plfoJe0(o.
.
l' T •r ··
b
e .. caoos
m
paraH I}~ ,c mwrmes.
' ' ..
,
-- l \ · )
§. 11I. Todas as fardiis serão sem bandas, e abotoadas com oito bo.tõeslpül' cliarHe-,- á:'iê:H:epe;ãb ·da's do EsU1d"' 1\':híjo'r d!e~ Pra ~as~ P és' de Castello, e Companhia de Artifices, gue terão bandas das e&res t!lee-l.{r.ad<ts
no mesmo·.Ptojee:lt>.; :, ·' ' '>'. ;\,, .... ..
·
§. IV. Todas as Fardas, á excepção das do Grande Uniforme dos Officiaes Geoeraes, e Brigade iros, serão guarnecidas de vfvos da côr do
forro.
§.
Os Officiaes Géneraes, Brigadeiros, e Officiaes do E:itad~

v.

'.
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Maii!l't" clo E:~:é1 eil<:>, ller'ào nos apn.nhaúos das abas as, prezilhns, que em
,reu lógnr se dirá; todos os outros· O.ffi.ciaes, e.Soldà.dds terão âoi s trian ~

1
1fdrrete.
.
~·) .~
,
t
§. V 1. Todos o~ Qfficiaes; e P~ssoas ein ~regadas nos C'orp'os Ci.vís
' perlerll~€1'1~tês tr ao lhe.rcilb, ~paf.a 'q~~d1 peilo presí>rilê .Plnrio sê estabel~ce
hu'tfl Uí~·ifo~'Jtlt:-i t1S(ll'ào de . c~'.'·~ · te· .? ran:ó; ·~~~. 0ill.oiaes_ I ilfer~ore:,;t e Sol:
d-<IUe>S 'USara-ó :c..le 1cuJetes de pan'h'O•de ]a' 13ranca; e todos de gravàlas urel

gu~üs ~l :e s pan' tlo f ~qjr.d

tas.

1 ••

· §. J\7:11. ' ~ ~0s Otrkl-i:.tes dos t Cb~pos 'l e]~ Jnf.1i1~el'ià, ·e Ar.tilherí<t, .1\tlil.i-

hcias , e Or<f'e nãnças em Unifonhe clé •Inverno usarão de pantalonas "dê
panno oa OQr dâ -farda~ com botif~~rrás ;. os So!Jádos usarão cle pantalo. nas de panno da tôr d<i farda com polainas curtàs de panno' preta; e bti:t.ões Ümàos. · . , 1
1 •
, Em Un~ 1 fcpr-tt~elidté Verão ilssir11 ios {3CTI-c,iaies;'tcemo os ·bfficiaes
rf~riõr:é,s, 'e So·I (.J-àci~s~!~rfl·r·ã@'. párítü1 d~·a•"tbr·ii n a Ue paYiá.1 Üs 'DflJciaes, Of- ·
~fiiei<res fnfliirio.!'es~ ~ e · Sbi·Jat.los · de Cal\iallai·iw í.lsarào d,e calÇão' de pârin@ .
aizul ~li"'rell(lil, ' e ltotl~lsl•é'!!llm iJN'elas ·ooi:b espobi!H
: '
,
.
•§. \' ~1. lJA . ff-.rÓ}la:J'dé'~.l§iiiha- 'üsar:á de' bô'r Uadtüas, g·nJõe·s, hot'Ões,
1lor:etes-, dr'il ~~Jnas e·~o:. :cl,e 'metal ;l hràfe llo, e ~rs~i rn r•rnesmu ns Ordenanças; as -Milioiâ•s·1u'Sarão ' ~e th1etal bra·âc'ó hos.. (lbj~ctt!~ , Je~t-e g-e~erb 1 qu:
'hes rr>erl.encarei'I1 •;' e-liss1m rnesmo· a~ ·P éssoás' ~mpfegatlas nos_Gorptls CI"VÍis p'erlll·noen 'l-€s ·a,@ E~e~rc*to. ,
• . '- l· "c• .
'§. :IX. ~ 10fflo'iáes do&C<:>qi?s -ille Linhn elfil ac~ão de ·ser·viÇo t.l~arii'&
.:tl·e g:tilla atnar'HI·a,; eiJJi :?la,' '~com as A rr~iÍs ue prat;í, si milhant~s -~s que
-v-&0 ~es'e-ri:IH\'(iJ>as drá 1 'e1i'al~a tFiO".H!2 :' 0s Ofticil:ú:!s d'c;>s 'Cor·r>ds de Milicli;ls
'ÚfTll râo-,'J I'ià'S· h~ii1a!S'lc3-it-etí-rrista·ó· cqas; cl·e' :gblla hta nca' i'J'a conforlliiJI.ade
• do §. a,rHecedente. _ . ..
· ,.... 1 ' : r:l · ·: ,, l' ''· .
lé.t.
J§. N: " 6radê ' e Offieia'l'~ e @ffiê·i-a!JltJfetior de todlas Arma~ àié PurTi-ei4·Me!irsrvaí-1H~·n1e' usJr~i~'tle - dr·àlgoflas de es~:üna de inelal F1g. 33, ·colliJ
Ja gi:INrfiliÇ-ão c.f.Jtl lhe'•pe-l'l~Htétz: l e q'ui':3 ao di~anle sb 4irá~ o·o (J~Ap i•tu'lô tlos
Distincl i vos.
· -. •
(,j, ·§. . ~r: · ~o~ -Ô.fM:ti~SI~l e l Fu.rrie·istde Gavalla'riâ: llJ~arão • .Je esji.adàs Fig.
:3-9-: éórn·J f-ülha 'd:e lr'in~~ lpole_gadàs põi"tugll'e~as, ·ê a•ito linhas, 'cb•rri hum,
gtHne sêmen te ·'até • -a0~ 'de>Fs te1·qós tio seu ctoi1íf1t'ifnenfto , ~D ·ul;tifuo terço
.é<')lrfl' élo4'S g\rítfe-s,J e 4 pbh tã ;Jcóít~ âlg:11.ma ·vÓ'I~a "J-i'ig. 4@, :9a~nh.a de la~'lc1s
com pontelféi., e bocaes JizbS~-'ê 'lc·ilr'tos Fig~. llF; ·é•las·si•f.n ·c'sOfncia~s; co. m~ ,(.ls' '0flieilfes.fia<fdribFés~,- 'e 'Solal'ados tif~rão 'lu vás ·lle ao ta cbtti canhito
-d•e anta ~ross,i; 't}~ie- de feniJ'a o '' bráqo :a ré •á a li u ra ·do 'Cfl•i'Íh-lío €la farda .
§. Xfr. Os Officiaes de- Írifá•nte.da, A rÚJI1eria. MrJidas, e ·(),,den;,nçàs,· Go''!ern'a~lór~s; lé 1Estatfo M -1\Íbr de . F.raê:ias,-~ P:é-s de CasteJios, ·e Reformados ~:~sa-r'fié-'lde' ft~retles : Fig. '38: co'm J'f~nhos-.,. tle prata, e folhas di•rei1as d:e 'clo'i's gumes~ . corn ' ·vin~e e o'ito pole~adà's cle eompri.mento.
§. XIIL .::Ose·OPhebés· ernpreg_!lidos.._fto"Est<;Hfti_M~(,)r dó'Bx·ercito, 'of:
do 'Corpo de · Enig·elnlheiro·s, Le- •das Confpa~~ias de Gúias usarão de sabre
Fjg. 26, com • b<iii'11Hí : d~r ..melal an'lt\re!fo: •<t) sahre d.e\7-e.. ~e r .. tod& lizo; e a
' c'O'!-oa tle ·r }(:.íi.J r'Ü;' q ~· e 1 ':V,ai -v~·~c•i·ptada ·nÓ' ' tl.~sehho ·a.~:v i ml·a j ulfl to aos terço~ n,l·solifé'(Jita fig.ura? [ie'i'l:ehe·e com. a ·}'ilig-. 1,2·1 aés Officiaes Generaef,
'e· Rrig<lrleii"os ~é>rili:m' le; l V•· H l ;'] . ' '.l . "
"•
. r (
§. ·X l V. Os Officiaes de Cavallatia, Officiaes em'pregádos no Estad@
M •aior' do Exe'rcitó~ e'shtcY .Cotipóde .EA·g·e-nhe·irbs~ é Companhias de Guias
usarão de padores ~lf!f. P ft J;' lot~os · os _outros Oftiéiáe~ tJsar:lo de fiadores
Fig. 31, ·com a ~ig'a 01_1 cord:1o''·tecido dê ' lã escarl'atel e ou·ro, e a borda de retroz azul· f~JI<r·ele, <e ~prata:. Os Porla-l.làndeiras, SLHg-e.n.t.o~, e
Ddd
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~~rriejs de 'Jf!fa"n,ter~a., -~·,1\;rti-lbeó.:l t.F<u·ão 6a~ores • Fig.. 31; ~:.e ,o·s Port~
Estandanes~ e . FU.r~<ieis ' de Cav~1Jllaria. , trarão ijad6res _F:ig. ~6;,:-- com "ª
Ji,ga ou cordão, borla de ·lã das mesmas côr~s · dete r rn~t)adas para ,os ,fia:dqr~~·s po.s Officiaes,. l!~'2.L ~.-., ,.,.:~ ::>•, "•r ~i 9 •• .'· rfl o:rt :~nl;qr' · t '
::· §! XV. Os 0ffiqiaes, -Gfliciaef' . .Jnfe!iiores, Soldaâos, .. e ma:is Praças
do~ ReginHwtos de J.11faniEll'j~, : e.• Artílheria . usarão · de barretin,a s., c.oq~
}w.õ_~a , ~f1quena r•f?a ra_
diantç·, . -~ !<O}Jil ,}lp,~a çh,apa de .. m~.t'al\ e!ltr.e ila, e. do
tcon1primento da aba, em que estará a-berto o número do Regimento;
pc!>r~ cima de! la, na pnrt~J -ar1ter~Qr ., d;a· .ban:e'!.-in-a, r· terá outra çpapa -em
!~. rrna de elipse •CO)jl) a,sJ Açm~ts d.lo rReiQ,Ó .~· e ma ,parbe posterior~ duas pal]as de couro pr~.to com bo.tõe.s 1 dp~ tnesmo ~ cotHD', J.!ldo, cQmo vai desenha'q oQaFig,44. ·.·· ~,~,,.-!,,
~r'l
L.
•.
§. XVI. Os 'Officiaes, Omciaes Infer·iores, Soldados,~ !Dais P,r:;.tçª~
(\os Regimentos .d-e GavaJLa,.r.i<t . sar}1o; ·P.e Cas~o~; e@,ro..> pl'J,q !fena aba adiante; COfTI h urna chapa, nt! ' P·F 4e ~ljlterjor em ,fór_m a , <ile~elipse, em que esr
la,r,á abertq- o I)ÚmerG> ·do _Regi 1n~f\-t0, ~ c,mm dqn~ ·:eor~êl}f'bgUal;n·~ci_das de
escan)as de metal, ·que, S\'lndo :Jjxas . na.~ · e~tf:e!r.uid.aees ' do p:r·eg;àtlo ,p_a
aba, :vão ,atar na .par.te p0§l~r: ior do cnsc,:cJ, . ~sQ.I!lre, elJe hu:[rw . ~ru~eta da
metal, e hur~1a plu.:!llfl qe., cljn<a, n. ~Ei . R g·uar.r;wça .!il~.sd~ 1· a ,Nr le .anterior
até á extremÍdl&Cte P,O$,tetÍbr,• .tudo lc-o.tp'ü l yai , Qes;enhaGlo-,n,a ,Ji:ig, •47.
.'
§. XVII. J'oçl·a é1 Tiíoj;)a ~IJ<!rá nos _chay>e<m, ... ou .bilrretinas laço azu1l ·
fe rrete, e escarlate, e penacho da cor, que 'o/ , ~a~tl" h U;il!;~ cem peti r·, cohf~vme • va_i ,indiciad;Gl. p0. l1rojepto ~~ar:a 0s , Ur~Jy.rtnl8;i P ~ J'e~ce·pqão .do~ QffiCiaes Geperaes, qu1, em veio ,9-e wep~cho l)~al)l,@ ·d~ plumas:,branqas. Os
_çordões elas ~bar,,reCiQ.~~> set:ãw teGido~ . . de )ã aZJ.IkJeftt§te~ _. e q,a,&ÔJ <}o .fo,ri·q da fa.rd~1. : os ~O Qlçja~_$., ~ IQillf'~-éi~es ::.lR-ter)9Ji~S t ~J~JFEk~;rl-iiel.-ôn(i)lu;si y.~amen;
te mistll rarão ouro com estas "'d uds córes.
' '- ,.
. . ·- i i
§; >- XV li I. ~ Tod,os os· Offic~ae1> ,tr1a~~ãó,(baJHlra_;: à~l·f!')tçozt.e;fc~rrrado com
1
,bo~~as ~zues 1_ e' bxanpas.; ~!<<~a . flfoF J ·C~lll·~ f ,J~\![a~flfbt ! á 111J:JfG8]?Çi\,Oi! dq$~.Qf
pciaes ,Gener<~eS;, . e; Eç1gad,eir,os no Gr~nde .JJ g 1 f~rme;; em que trar.ao a
banda por baixo da farda.
\
·
· .! ·t
§. XI.X.1 Em U!'lj{Qrme•. rle 'l,n/ vl:li}.no 1 os i Qíll~.Í:9~~i:,<l~ 'Ç';!!fil l <1;d,!lu~~rão
,f}e ca'Jllotes de , p·a nno azu:L fe~~ete ceyrp ~p]:lngas .lar~s, e'~ todgs. os~<OJlÍr.ps
d~ sobrecasacas d0- I'JlflSi"\'lO :jí)ap qp ac~rtoaçlas·-; , e j.a,9t0 h uns, 1 como eutrG>~
.té1:ãp .botõe_s, goUa. ~ i cal<!h:õ,es , irr;Hã_.<~~. d_<y§ .diu faJ:~&_Arôr;-s~,_ha JJ. gan:da,
Í~laba,;te, dU b~Ld.r1 té .,pc.')r , ci~m~tdfi.;$O:P.r.e_.e9S~~9· l' ~'i:a 0."> ~:·'"~·r·''(l .• 1
, ;, , Aquelles ,O~ciqes)a.· q1J;em ·çompet:tr ~lgpm,g~~~-o.: çla__dt,~.ra, ou galfio
na goJla d!:l, fq.rt\Çl, .. u~,ã,rjjo ,<)FI;· I1Je1)rQ.a .b,ordaç}.u.-ra,, .rP~ · g,al~o ,!lê1g.~ l~ d~ [),Ç>,b,re,ça·sa.ca-; ll11il!b9.S qan·b'Q~~ · i;.Qr~o ·-§j3l}l!pr~ J'izg!l. ac !;;r'.l.-{ilt~
~1'".
,f§. , XX. ps Sv:~da~'Qs ef!} :1-hlif(m=n.e ;,de J.pye_r-qo lJS~!.:?o ),!'ISJqC!.fJ)QtE?s com
goll~s, . e :canhões ~t:l~j\:5i~:l •9~src,Q;a {~:9a j ~osa ~.~ ·Jo;f~?·teôa,,r ;~ A,:r~i. lhe,rÍf:L
vestuão rPS a.er1s,lapr§lf.Ilhru.l-.o_s;c;\1o·pL 1I:Itl,m,a .pr.ez d-q .~ _,<l~!:é!-8;; , ~ ~;u. as adiante-,;
1s de ·cawrl_lar;ia 1li~ _t~~n)J~ l ~]x.lJ.-l..<fdra.rão (?~· ::.s8-u-s . "''l.til<Ii~s n;a gar!Jpa. , ·
.. §. ~ XX L ~;:< Qs. J!)fltem~sst'Ql~.eMiestjnfen(j,§es, e ~<?~.~~99s~·d:9§ Çorp\J.l3 ._Àe
1nfante,rÍ<t;,r Qay~.ll~·rja;) l\} 1 ~.rJil.'herÍI& ; QªÇlrão;i pg , qaJ;,:~ l h~il<iur-tl'lí. ·v ~ · .'- •''.
§. XXI-~~ ~ 0tS. · ~j.udl<<t~\te~, 1 derf) ·àens., ~os r l\1Ji)jor€s, ~ Ajudantes 1 ~gs
porpos~ de I,nfanteria,-, A:rti·~eri· ,r ~~ Milipia~~ n1 e _;:lll;s>}s: Otl]ç.j~~s . qu.e J"::l.<\para o exerci cio de ~eus Postos Sl,~rvirem a cavallq,·I y~a~ão~~~l~t)par;!Jalon,f1
A

L

,azul ferrete-, ' ou..b,r[aflea;,<> ~.;, -·~ -:;. ,

< ~· ,. "u. _..

b ,_ · ..... :,\'

.

. _I.

_

X X I II. T Q.d as.J as.. Pe!l~\)as·.~ mp r:egada§ o q~, Çgr p OJ':\ .ç;,i,y,Js per t~ c e n. t~s -. ao l;Ex;j[lrcitq tJs-a.ri:r ,·cl ~f<!JJl,<)..J '_e ,,pél:JlJ?O\,aZ;uLp~\J·ezwwhFr· .,;Jh n'n ·r: •
r .§. ,. )~XIV ..• -Xw:l0s· Q~ ,Ütfi'cJEl:eEi, ,Oili,cJ-aes ~ ~-tt:!f!Oif:S-;d~ gaH~o d~ ~~:ro,
.qu .p.rL}(ta~ ,e J?~s~Q~l.S' ern.pr.egad,a s . tr~os Çor._p os }JJ:v-:tS p,e r1 Le. n .centes~ ao E x.~).'-
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tilo, que pelo pr~es.e-nte Plano tiv-erem cnnh,)es, g0ila, ou ba11Jas pré•
las; devcrc'io' usar pai·a isto de veludo; HlaS 'QS Officiaes r·nferiores de .gn- lão de •lit, e Soldados Usarão ele panno.
·
.· · ·

· §.XXV. Cada Regi 'n1e'hlo cle fnfanteria, e Ártilhcria terá duas Bandeiras, ' h11ma das çôres aziil., h!'étnco, _esca.rlale, € ·arnarello, e outn~ da
côr do forro da farrla propi·ia dé ·cada Regil11ento;
.
§. XXVJ. Cada Regi,m_ento de Cav-allariá te.d quatro Estandai·(e!.',
dislribu_idos pelos quatro Esqn<ldrões, da maneira seguinte: O primeiro
Esquad rão terá Estandarte 'brancu! o segundo E.stam..larle. encarnàdo: o
terceiro Estandarte ·a rnarello: OC]llélrto E" . nndarte,.a,zqL
,
.. '
~· XXV I I. As Bandeirás tet·ão. h uma cinta de sedü das côres dos C!!•
nh'áes e gol la do Regimenl?, ençolada na haste logo por baixo da ·lança com ·as pontas càhídas; . os ·E~standartes terão da r11esma sor"~e, ,f:P no
mesmo Júgar huma cinta de sedà ·da côr da gula, e ·canhões do respectivo Corpo.
.
··
'
·
·.
§. XXVII~ . . .t\ssifn hs Bande.iras 1 oom . os Estandartes teri1o bordada.d ãs no meio as Armas do Reino, e poi· baixo as palavra~ Reg1:mehto
N ..• - - Aquelles Regimentos a quem . pelo Decreto de 17 de Dezembro
de 1795 foi concedido accresce~tar na:; .Band~iras ao nome _do Re€iitnento ·as palavras Ao Valor, cohS'ervariio esta mesma dis,ín·cção, tend? por
baixo das Armas as palavras Ao Valor da Regimento N. 0 _:.....::.._
·
.

c

.

'
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Dos U1Új'onnes-em pw·ú'cular.
A

ll

·i,

r õ o
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, Dos Ojfidaes Gen(:.mes, Bt;igadein)s.

Grande Uniforme.

{), t

;.'•

.

.

.

Fatda comprida, e direita com a gt·ande bohl<id fura ' iJroprhr da
sua Graduação, botões Fig. 24, veste de panoo de lã branco com" h~ú.::.
ma das. bordaduras Fig. · 2, 4, . 6't 8,. con_forme a. cada hum con:rpe;tir,
cal~ão do mesmo panriQ, florete Fig. 3·7, -fiado·r lrig. 12 chnpeo lizo ·forl'aclo de p>lumas. brancas,
.
·

-

§; 1L

·

. ·· Pequeno Unifornie,

.

Farda compri-da Fig. 46 . com a bordadl)ra propria da sua Gra- .
duaçâo sómente nos canhões, e gofla, e nos apanhados das abats· rs pt·ezi1has Fig·. 25, botões Fig. 24 colete branco sem bordadura, pantalo_·
na branca,, ota azul ferre.te, boolas bom esporas, s~bre Fig. 2~, com bainha · de metal . amar{?llo, boldrié de mal'l'oquirr) encarnado co~ ferragem
amare lia Fig. 27 - fiador Fig. 12; ehapeo com galão Fi.g. ll, forrado de
plumas brancas-.
..
l
A coroa d;e louro; que vai prin~ipiac~a üa viróla jutJto aos tet<:(O;'>
do sabre Fig. 26, deve guàmecer to~ra· a vítóla no sabre I~i:g· . 2 L . ,
· §, llf. Os Brigadeiros usàrã·o tle f:Ln.bs dos feitios da's dos O~Tic_i rt'ep
GenNáes. No Gvande Uniforme serão ~odas gua!'necidas· do galão j)rüprio :da ·s ua Paten~te; e assim m.~srnU: .a!:i; vesfes serão gu_arn.ecida~ ,do ,fi.<\lão Fig. 10.
··
...
.·. · · ,
·
· ··
No Pequeno lJ nifui"íne·. ü-sa~ãó 'do . mesmo gnlão do Grande- .nos ,c a-·
nhões, 'e goHa: sómente; e nos apanhél:dõ_s das abas de duas ca~as do gn-:lão Fi g. 'lO: Em ambos ~·-€.h1íforme:s 'tniriío c<~s as de c:utazanas; e em ,LJ,lDdd z
..

'"
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do o mais se conrormarlío com o que fica dito para' os Officiacs Generaes,
~ exccpc;ão do ehapco, no qual em
de plumas,' trariio penachos,
conforme a A~ma, ou Corpo a gue pertencerem, e duas borlas F ig-. J 4.

vez

A

R T J G

11.

o

.Dos' B.eaimentos' de Linha .
./

O.fficiaes de ln.fanteria, e Artilheria~·
Farda curta Fig. 44, talabarte de couro branco a tiracol com a .
chapa nmnrella com as Armas de prata Frg. 28.
.
.

§. I.

Officiaes lnferioreii, e. Soldados de Injanteria, e Artz'lheria.
§. li. Farda cur.ta Fig. 45. ·os Officiaes Jnferíores de galão de ouro,

ou prata usarão das dragonas, que lhes pertencerem, como se dirá no
Capitulo dos D islinctivus ;. os Cadetes, Cabos, Anspeçada, e SoiJaJus
trarélo dragonas de panno . azul ferrete, do feitio do modelo -geral , com
vjvos dit côr do forro.
.
Para o serviço de Quartel usarão de hum barrete comprido de p;~n::..
no ·azul ferrete, com huma borla 'rio fim, e na frente o N.~> da Compan.h ia.

,,

•

Tambor Mór.

·

1 •

,

§. IIJ. Farda nas côres, e no feitio cvmo as dos Oili ciaes do Reg;·medto, com as costuras golla, e canhões guarnecidos (!e galclo F1g-. J a, .
tecido de seda azul ferrete, e da côr do forro diJ farda, barrelina, panAaluna branca de p~lla, ou azul ferrete com bolifarras.

§. 1V.

Tambores.

Farda nas côres, e no- f(e ítio como as dosSolcJarlos com ascostur:s sóment~ guarnecida~ do me ~m~ galão do Tambor- Mór, · as teci~o
de la; barretma, drugonas e ~udo mais como ·os Soldadc... s. ·
JV{usicos.
,
1.
. §. V. Vestirão como os Tam bpres; mas o\ g-alão, que guarriecer as
fàrdas, será de seda amarella.
·
.·
~~ r

§. VI.

Companhia de .Artijices.

Farda curta Fig. 44, 4ii, . bandas co1'n colx tes desdo o· pescoço até á cintura; em ,tudo o mais assim' os Oiliciae
Offi Yaes Infe iores, .como Soldados, e Tambores,1 se regularão pelo q e tic'a
do para os de. Infanteria.
·

Ojjiciaes, e FuTrieis, de Cqvallaria : . '
. §. VII. · Farda curta Fig. 47, e'spacla com guarnições d1e ' melal ama·~

rello, punho de prata, boldrié de couro amarello com franraletes·, e fe[ rngem amarella Fig. 42, com as Armas de prata, pasta de\p~uro ~ preto
coa1 as Armas em ri1etal amarello.
·\,\

§. VIII.

Officiaes 'Inferiores,

l:

Soldailós de Covallaria.

Farda curta Fig. 47, dragonas de meta l Fig. ,43, es.pa~a
com gua rnições de ferro , ·fiador de col}ru amarello, boldrié · uo mes ~ ~o
couro, com francaletes, e ferrageJIID Fig. 42, paslns de couro préôlO corr
ns Armas em metal amarello.
. .
Terão para o serviço de Qt:1artel hum barrete de. cOl{ro com huma
pequena chapa aman~Jla com o N. 0 da Companhia .
, ,
1

§. IX .

T1·omreta Mór.

.

·

Fa1:da nas côres , e fei{io coruo as dos Officin.es do Hegimento com as costuras, g olla, e conh1jes guarne~idos d~ galão de seda amarelia, cascó.
·
"
·

897
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··..
Clarins.
'§. X. Como o Trornhetà Mór, mas com as dragonas de metal Fig. 43.
§. XI. A Legião de Tt:opas Ligeiras continuará a usar do mesmo U-

niforme, de que actualmente usa, á excepção dos penachos, que serão
verdes, accrescen!ando sómente tudo quanto for Distinctivo das diversas Graduações, e Patentes.
~.

AJ~tdantes de Cirurgia, e A?·tijices de todos os Regimentos.
XII. ' Farda, e todos os mais Uniformes. como os ofllciaes Infe·r io-

reS', com os Distioctivos competentes; como a diante se did.

A

R TI G O·

III.

Do Fardanwnto col'respondente a cada praça de Infanteria, ATtüheria,
e Cavallaria.
•,.

I

§. I .

.

Far-damento para hwna pmça de I1?[anfe1·ia, ott ArlWteria, e tempo
· · do seu De1u::1:mento.
De dois em dois annos,
4

3

24

13

3!.

' .
· 480 rs.
ai
5

150 rs.
2i
60 rs.

:.

70 rs.
l

I
I

J
J

I

:

40 rs.

':
r Farda
Covados de pann·0 pà•rai Colete
\. Pantalona
Oo\' a dos :de sarafina pa,ra forro da farda.
Vams de linhag@m para düo.
Botões para casaca.
Ditos para colete, e pantalona.
Oitavas de linha para a farda.
Para feitio tle tudo.
,...,
Varas de panno de linho para pantalona de palla.
Para feitio da dita.
'
Varas de paono de linho para camiza.
Para ,feitio da dita.
Covado de pano preto pa~a polainas. '
Para feitio das ditas, com boiões de marca de osso engrolados.
Par de mei.as curtas de linha.
I
.
Par de çapntos.
Par de sollas, e tacões.
Penacho.
Cordão.
De fita para laço.
rBelbute f
I
Pescocinho~ Linhagem -'- '
··
lP.ára pepelã~, fita, e feitio 35 ts.
De sarafiina para barrete de policia.
Para fe itio do dito.

.

Para hum Gr~nadeiro; ou Caçador; alern do ve1~cimeulo acz'ma~
.;

15

V ara de franja de· lã para guarnecer as dragonas.

Para hum Tambor, ou .Llfusico, além do vencimento acima.
V aras de -g-alàb para guarnecei' a farda.

.

Primeiro semestre, que deve recebe?" seis mezes depois do Fardamento.
l

I

Camiza.
Par de çapatos.
Par de sol'las; e tacões;
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Segund.<>Semestre, que deve r.ecebet _ sàs mezis depois do p1·imeiro.

Catniz:\.
_
V aràs de pau.no_ de ÜTiho _para - l~aalalon.~ de palia.
HO r&. Para feitio· da dita.
~
Fall -die·1me.ias curtas de linha . .. ,
1
Pat· d-e ça p;üos.
l
Par de soJias-, e tacões-.
1
2}

Te1·ceiro S emeslf"e, qrug déve receber sei& n.~ezes depoÍ$ ~~ seg~m:âo.
Neste Semestr-e• -receb~r-á os mesrnos generos, li}Ue req~be qo pri· .
meu o.
De cz'noo 'ti;m ei1u;:o cmnos.
_3_~
'Co\lados de pano para capote.
24iO rs. Para feitio do dito-.

' .\.

De seis em s·eis annos:

Barretina com :a ferragem coHlpetente.
1
Enxergão com seu travessei-ro cheio de palha:
l
Mata.ta de pam.no de Miude.
.
,
.
Os Tambores dos Reg.inHlFilos ·de Mili'c ias terã-oho mesmo vencimento que ·os da Tropa de Lin.ha, com a differença sómen.te de receberem todos os annos hum .chapeQ redondo; e de dnis em dois annos o laço, pelle, e pen.acho competente-, em vez de -h>:~,l>tretioa, e cotdão.
J.

J

,

,

.§.

n.

,

.

Fardamento para .huma p-vaça .de Cavallaria, e' tt:mpFJ _.de -seu~encimento,

..De dois ·e m dois a1Jtnos.

·Farda
Covados de panno pa1·a ~ toJe_:e

(C9Jçao

Co\'ados de s-ar.afina para forr-o.
'Varas :de Linhagem.
.
I6
Bot·ões para 'casaca.
I9
.Botões para -colete, e eaJç..Fío.
\
1
. ,
480 rs. Para feitio de tudo.
2~
Varas
de
panFJo
de
lirolbo
P,ata
-c-amiza.
4
60. rs . Para feü.i>O d;a dita.
1
. Par _cde meias de linha.
I
Par de çapatos.
l"ar
luvas de camurça.
I
I
Par de correas para esporàs .
Penacho.
1
De fita para laço.
(Belbute ~
1
Pescocinho\ Linbag·em •••
lPa:ra pe.pdão) fit.a, e f-tJ.itio 35 rs .
1
Banete de policia de c~r9·e;i;ra _ ee-~ sua chapa.
, (Camizolla
.
Varas de brim pa1'a { Barreüna

I

·~

3

ue

21 'O r.S~

~
- l Calção ·com pridG>.
·
Pan .feitio de tu .
·
·
Para hurn 'lfílrrim, afém do vencimento acima.

.\ \
\

·.

15
Va-ras d·e -:g alão para g-ua:rn~-ce_r tll faJlda.
, · ·
Primáro semestre, que de1;e r ecebet sez's mell!es depois do FardÇ;rne'(l.to.
1

Camizn.

-1806
:qtüJl "'eleve- ··11e~ber seís nwzes;;/depofs flo pri?ttti'rbJ~
.Qovbcl.a, cJ é, pamt1lJparà ' cal~àó{3;: } - · "" .1 ·- . ~.::~J ;
o,
1 1 ,J: 1
l!liOJ r,J 1/.
' \ arif, d·e ; Jiirl.h:íg;e m, para·' f"Dt'ro•. .t11,.Bo t§cs 1 u· ,' ,
''
-tsq rs . P•a;H • feil·i·~ r.1 o u~n,t,c ..
·!" I
Gaíniza.. o ·~ ·-·'1.-,d .-·J··-·;··1 1 ·.:~; ·.,.' ··

Sefju?iJo sem;gsth';j
L

'

•'

r:1iPnr. ~de r\!,Jtas•'cle.Jiir.a.ha .a_:!"i~·' :1:; !~

1 ;

, ?.

Par de capatos .
l r . ·';]
_ P_~r de ~orreas par~ es~~'tas ::::_!' .
'""'

I

2

.

_

, .'J:ercewo :s'e?rnestre,!.J1pJu'J:.êle7:1e' r<rce~m· se~.s mez es depots do S6!JUhdo :

·, rN este seme&tlle vrecehenú d' tnesmor'g~nerb, que recebe no pi'irúeiro
• 'I •

m :.J l

1

u~ ()

l.-t'lO

f f

(JI ,I r;r~Be <J ~re~ &rY~;.. tres ánnOS J-,

9

t •. •:Pa.r

çh(: rlD.otas <no3p·t{ rt~'êl~ o -nn·no1•· ""
Par de sollas, e tacões.
Remonte!r.o':::' 'Jn.,,q• ·. , ~ · • , '

, 11 ..
· '" .

r.

1

.

.

'

I

"

í

1

. ' ·,

,'de\ f'Je; quaflr·Ol iJm: ·Cfltál"ro ánnos ..

_J
"f
r.
(J o-v a d OS•I~tte
t.pannt'> para lc;;apole.

. 5; ·
'
24.0 vs. Par.a .:f<:ri'tio "·doLdit(WiÔ? • 'l'l,J, r,
, •'
oJJ ,. ~ .no ~ ·"·'i : ~ 0
D e ~efSJltm seis amws.
I
.:Cqsco. com ea; Cenagem ó€-Qm pt:J lente, . .
1
Enxergão com travesseirq, éhei'o de palha .
ObÍ l ~
_Manta . de.~ par:wo de .. Minde. .
_
l
{'1
, ~:1 J,d .. 'l619. '"l
-;.I!J.e odbze em ·doze, annos.
~ ll .• Par ·de dra:goihs ' d~ la.fão: ~ ' :,
·
-·:.; "· .-•N o fr'm ~ 'ícada· vencimerrJoi en.tregarão os Chefes no Arsenal Real
do Exercito as dragonas d(} venciment(J).~a.ntecedente no estado em tpae
se acharem.
2flo 1o T }.!s i e.sp®ras !serão) receBidas da ~es'ma , fórma, qHe .o são os ol;ljectos .tcl.e . aimament0, distribaindo.:s~ . num para cada praça com as suas
fivellas competeq.t es, e~ não se •r.ece•bendô· o·utras, senão á proporção, que
,os I O!u~fes rfiz.ew~nn en ti:ega das que se• ti vere rn ·q ~e brado. . ·
r =\, y .l..

(j~

1

J

.1

~

ll L~ ...

t \ l .-gi'~J
i:l 'f! B):
11J 0 tJ f 9 I: h ;.._. •)

-••

I)

.

A WT I
I

.,

',

~

I

G

o IV, . ·' ' ) ' '
J

j I

L:

< :

~

of.ri ~~m ( JJns .Corpos .de J.W.iliciás, . e_,Ordena'J"!ÇCLSJ',
e.J 1 J b ; 'li e v c-!) v ·> • 1 - : , t 'J ~
i .1• d ./ t . • •
/.

. ·~>1}

" .,

.. ·.q

I.

§.

~~ • ..Officiaes,

({ SoMados de JJ1ilicias.

'I

•

}

I

Conformar-se hão cotn t'~a.do quan1.o fica diio .para os Offioiaes,
e Soldados de Infanteria; mas .emv vez . dB barre tina usa r~o de hum chapeo . red!Jndó eom )h!una pelle ·em (órma de- pl.uma desde ·a .parte 'an(ef-ior
a.té ~á · posteriór~da copa ( ' ,.. f ·.~<..' .... r·,') ~. J • •
. • •"('•
'
•
·
-~

r-

'_ -

~- F: ;

';' u

Officiaes L de , Or:Jlkrnan~as. ·

H. - Fa-Td-â.·. romprida.,Erg.·

~ '

"t

~

-l6:, ; chapeo córn-··g:alàC? 1Fig:. 17] presilha

·de ouro, ,]pori-as ·· c~e retvoz ' ~e·de, da. côr ·do forro .da farda, é ouro Fig .
Em tudo o mais se cooforrr1arão coin o ;que fi~a dito para os Officiaes
de lnfanteria .
. ~:,·6

. 14.

1

J I!)

.b

n

1-

•1

~~ ....

'

lJt ·R T \f -G
0} :)l•l

!.>

3:

v..

d

J 0'/ 1

...,:.

Dos Corpos Milztdres "' J5értertcénte§ zd 'ÊxàCito. ~' ·-"·
')'I!J ••'

§.

1

l.>

"·'1

.

J

Offir:i."aes cmp1·egr:rifos no E stado IJi.áior do :E:1:ercfto. -.. ,.- ·
I. D e baixo des te titulo comprehe,ndc m-se sómente Ajudantes de.

t

e Qtiicial;j plermanen.t'es ·no_ expe.qJente
dos Quarteis ·Genera.es, I nspecc;õe.s-, §!i· mais.~ .Repa•tti·~õe.s 1\\1 il i-ta.rRs.
·
Farda comprida !Fig. 46., H~~- a l amrll:e$~· !<Jo·FUili~Os:, oo•rofi:irme ,hum
dos dois Fig. 23, e.m cada ca'nhão.., hum de cada lado da gu lla, e cluis
nos apnnhados das ahas, botões Fig: 36, chapeo com ·giaJic1b Fti.g. 1 11; presiJha de ·oul'o, borlas de relroz azul ferrete, b'ran·co, e OLilt!.lllfi'•i:g. 14, bol·drié bran.co ··com francaietes, e ·ferrager·n r,ªtuate.lda Jt\gt: t~2, u~0m as ar·ID!lS -de Jlfa-ta., ·botas ·corn espor<~s..
."'')'' ,.,, l'n (;.•f> l • <
,
Orcle~ ~.., !~ll4iu1t·e:s .·~k ·Catnpo~

Ob'serva.fá(?,.. !(1J 1 • ~Ynn·~.- '~'- J
. ,.
O 'S!i!O'l:'élario ·, do Strptemo Cop~e)h.l!!, idaJ'G"u~l)ta:- tts·a:r.:.':Í c d'a · far;cfa,

e

.:lragpn-~~~ pt·opri_;;~l'! CÍH ,Paten~e . q~e ;ti ve·r,· ll rdJJJ·às•..Uf.l'!SH'S, emu eoclrumu.m..·i'/ "d:as
folhas dianteiras das mang~.s bor~dadrafu -~olte ~.' · canhão e o cotovei ·o, formando .hu-m angulo Fig. 23, col:X1 ;'P· v:efJ~~ceH'pa'râ· , _o ,'é,án'l~:ã-ó~ -re. eélm hum
botão no vertice do angulo.
,' ,.1 ~ •· loa .::.b ·.<
Aquelles Officiaes da Secretar~a à·o S11premoDo.!'l'selho :.d·e Guc>tra,
Secretario_s dos Govern_o~ de PrtJvin·c.i--cHh Ç<'Jh~s·pê cções, Officiaes destas
SecretaTias, que ti v·erem 'G<rad u;n~:i0 11Yl-iLitr1 ·~, · u~at àp -.:s obre a'scf..lrdas: r<~ ci-

ma ordenadas dos <1-istinctivos das Graduaçôesr;J!quet serlh•és ·ti~eren'J per.- .
rnittido, trazendo sobre o braço ·esq!)e:rd-ó''C!> ·JÍ,Jesmo ga llâo, e prégádü do
mesmo modo, que irâ de:errr.ado , parf}ces ·S Qr.eL.anio.JS rdos <ôorpó~ .
·
. Corpo ·'de Enyei-zh€Íi'O.s"• 1 p ., Jl:·g: ~.r. 11 :ii
§. . I I. Farda comprida F1g. 46, c..<ín,ll'õ~s [.é :gqUar.q u:à.i'neci.cl:.1 de galão
Fig. rs, botões Fig. 35,- ch-apeo C(ll'lt} ga-:l~o Fig; 17, Ptesilba de .o uro, .
borlas d·e retroz ,nzul ferrete, da c-Qr d_t>; ,_fo -rt!!li d'a,·fugl,a , , el'cmro. Flg. 114,
holdri-é branc.o -co.1n franc.a~ tf~es:\ J:} ferrragetn t aJro-areila. Fig. n2.-, com as ar-·~~·s de. pra.t11,. botas/ c.om e.s'po:ra.$'1'
. · •:1 -oi r~ v~!'1~' :Ú; -1 1 i-:n~l.l iJ ' :
Gu.Zàs.
.
.w ..••.ut~:;,, e?.
- ~~ 111. E'_a:t-cl;a Çótnpí·icla~ .Fig., 46·, ··oanliõesj e . :g,oJJ·a .s;éíflill~ ga ã!?l\ botões
· JiS:o.s. Em tud<'lf o mais co'l'tl.ü t osi;Oflicia.es d9i Oor-p0 d6l' rEtrgenl4:e iws. c. ·,J3
• , • · ·Gové.rnado~es, ' fi E~àd6Js ~Jfl_a;i().re;s, de J('r.aç11;s. • ..m 1:... -.';!'I? m
§. -IV. Far9a.,,c.om~r.Jd.a~ oom • a:a. p.n.r~rah_o'f·~l daS 'J ad'gt·ID<a<'nas 9ihne.ilas,
sem sobrepostos nas ~re~as, ~o~o~ te!n. a F1~. 1 46,, bandas ct~m c~jlxetes
desde o pescoço até a cu)lura 1 b ~toosiF.ig .... -34, charleo de galao FJg . . I7,
c?m prestlha de out·o, ~orlas de re-troz ~z~l ferrete, \ e ~scarlate; -~ <?uro
F 1g. 14. Em tud.o o ,malS . c.omo qsdi)ffi.CJaes d:e _f nJa~tew~ ;. mas nao tra- .
rão talabarte. Não são comprehendidos nest,e U nifor~e os Governadores
de_ P~raças, qu~ forem Otfici.ae's) Cfer.te.l:aas" ~:U Hri.~ade~ros, porqt~e e~ses
}lsarao dos JUmflJirmes das. s,!Jlas 1~ a.te.mtes,.•r)~, <J 1t , " · , •. • ,,)1,1'
~· ·~

r

I

.'

• ·,

,~ •• · ' 'I

r

1 Cas'tello~:~ ,
Pés. de;

;['1~.1-

lr~l

t1

"'

':!'

) r

· ·. §. · V ... 1Gorrfo-nn.ror-s:e .-.hã:ot e1b tlllldú~. ·qm·e nà'~ foo a~ 1 c&res dbSi pan·hõe~,
e gol! a, com o que fi c a deler_min, dq p~ra . os OffiaiC~· ~~,niOfficiaa-.s .,.! nfe-uili1,..
1

res, e Soldados da Companhta ·d€(. Arllfices.

·

.

,,

~ ~·.

Blfjr:6Jimáilos.r ·, }1·\·

r &,
• VI:
< Cob:foF.m-a·
:f
' •
.(
r_,r-serhã;0 t eritud:o~
i.
I

.

qúe;_nfio, fMí.~S>c&res
'cilos .càohões,
'1.
~

!3· g olla, J\0.JII -~ Uniforme, ~ e pefl)liCho prO;)l)ÚO vdó•-GotflO de (}!Ue tiverem

Sabi.~Q; p0Uel!ldO <usar~, ~·e çba;p#0!~.

1

~,

'1. 1111 l!J:.

)';{ 2Íl; 'I

• O{HIJ

'

'!

• Oh servaç6es.
..
. ·r t~lr, ·•'IJ.· r ,'
~ Os Officiaes _da extincta frimeJra Plana da Cort~ continu__arão a .
usar do m~smo Uniforme, qn.e. iPfLJ:.ahleH.t~- tem, em quanto nao ,pertencerem a algum Corpo efTect1vo do Ex~rctlo.
· '
_ . A Guarda Rea 9t)~oEod~ s~ 1 cof)~oml,l~ar~ nqs;· ~pdelos dos seus
Umformes, e em tndo quanto fo~· dtsltnctn'o, com o que neste Plano !le
es tabelece, p a.r~ a, E -xercito.; , ,
). .
, , t ,·f.\.
·• < J'--'1 :tu.·! r-:rp ) · l JJrl tJl'J • l:J.<I Ct

(

·40-l

Oh·

·oJ JiL,,b\:i ~'· ··i/1

':!h -TI

.;;L lb'h

1>11 OlJ.,

c

0

f

~ 1o ·' y~

)I)· r·~

ll

; 'l') ·

i

1

!l.o

~

'~~ ":. Dos 9(!Hr'p~'S' êivfs ftét·'féncente's . ao Exet'CÍt'o .. . • ~
§. V. Farda comprida do feilÍ'Ó ~que: fica dlé't.é'rrni'àado pa'raclsOfficiaes
do Estado Maior de Praças, á ·Jxcepqãõ da do. Inspector Ger..aJ das TheCsouraria ~ ~CJ ué Ser a:(Hfei a; <b6fõéS JÍsoS' brà o'C os, (~TO, é cabb's das ·CÔ(~S qlae vão'' ;iln'di 2:a (lá.~ 1 ' nô 1Prõj ecíó'}parà' ós · Ur!iforthe~; · flo·h~ta dJ prata
~Jl)g·: ·;a'S .lsflá• Lfi lfa o,;~lh-h.a·fjéd HfdJseni penàclió'; pantalonas de' pan no az.di
pedrez, ou branco, butJfarras. •.
.
·
· .(;
, ·..

, .• ·I):.J'uh .• nni.nr!I-i

·~ ; "~

JlO

é'.:.nl.!tu.l.-Jo{J

,.;>;

.n)!'S

"'•r

'·,.. ,,

u

cC A' p 1 T''tJt.h 0 '

!..

-.

'c
{.'

D ú tinctivos para as dive p as · Gmduacóes; e. Commissôes Mt'titares
per ú:11ié)lte~~ .~

\

tll!J~
Brigàdei"ro.

§. VH.

No ·GrandJ Uniforme o galão F. 9 em toda a farda, duas
dragonas Fig. 13 com huma est~ejla de pr~ta Fig. 22 bordada no· galào
de cada dragona, junto ao pregado da f~anJa . . ,
No Pe~ueno TJniforn~~ o ._ga}.ãoj ~1g· • .9 ~qCX:~lJ:!·e &a_. golla, e noscan.hões, cçm as *ag9pa~, cq>;~peten_te$-: 1, ~ <1. 1{(. 11 :1 ~L~·-,'>f
v.. ~

' lnsnector,.
.
l ' ~I
., ,: \n 'J'-1·
!
t••·) Y. '•f._;
• i•
,_,..,.,J.:
tt. •
lJ ,.,'I
·§. VIII: ~- J!ard,<li ed,í~~Ínfti.vp~ · da :ra,te~!-f.! 1 "f1P.'i1 Jt! ~ er ~. t: n9 ~Q fllkro
esquerdo,.. e{l\ t, ve.~ 9~Jp~~J_a~,cou:n~~ t~n.te v~ . gr~g.o'l~ v rH~w. g ;~p"',s .td ~· r29,
que des.çao.. , a ~e~a <}Is!ancl.a J~Q _~OfllPI;o ~H ço.lpvel.1o,.0 G9.fP 1J:?odast chat<;!S
•t

I

"

I

'' I

('I

uas pontas.·

')

~

r

"

H\

:.,f.J,. t

.t

C.•

•

·
.r:: 11 .~ í d~ f' ..hlh'fl' ·•
'..C ·• t
Observo cão.
O Official General,
Brigad~iro Commandante do Corpo tran\
sobre os canhões da Fard~ pwpria .?e_rse ,çorpq, as bordaduras, ou. galão
relativo á sua Gradua~ão:
G

ou

,4,.

Dos 1f!;aÍs1 ÇJ/Jidaes.
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P01·ta- Bandeíra: e Porta- Estandarte.
Huma dragona Fig. ·33 em (~~'lda hombro; sem franja; nem càn,olii.!Jos, ;flore te,. e ta)abarle .como· bs Officiae.s. :;:ü'~l , .
.
'
·-L
•··iLJ., 1,.t ~·.• , • . • 1 · , Cadete. '~·,~.o·
~
1 •
§. JI. Ná Infanlei"Hi, ,e Artilheria •.bumt gaJãd :Kg. à.ór.de i!r.odll dtv .d!i·á'gona, huma eslrella Fig. ·2 0 em ·cada liombro por baixo da costura ·do
pregqtlo Q.a J nn~n,ga,, ,, e franja ,de .ouro nas;(.borJas ;da, b~u-,ret·ima. r Na Ca_vallaria w r~~~o. tlf_qt~o , l!Jga<~"H,P uso. do .gé}lãet !na: tdr;gg.o;ria; nem i,da.s ;.jjor.ias no
casco,_trará o Cadete sómente a ·est-rellaJE'ig.t.J·2Õ em c'adaí· ho•tnl91'o~··,ce1rno fica di to.
.
..
.: .. .
, l't:.imeit;o,,§pif!q1,~to, (ke eln.fa?iterid, e Ait*lltJe.ria•,, Fai.rri:el .de Cavdll'anh.
,.if§.,<.JII. ,; Hur)Ja ,d.t:agona Fig; 33 , em .caola- dwmbto, ~;,cam t·;franja í d e.1 r6.-'
troz amarello. O primeiro Sargento terá tei'Qa-d.d com . fiador. cbrb;pete.nte;
o Furriel a espada da Cavallaria com o;ai fiad'or 1 _que lhe corresponde.
• .
.,... 1 S{jg.urtrl;.o ·Bar_q,ento, . Tarnbor Mó11'.; e . 1 Tto.?JàÓ'g~p, ..Mór . .. "·
l
,§. -! 1V.~ ,,f.lumr~ <l ftagooa:Fig. _!33, cóm.fmnja.:.de ·ret 'Qz •amarello 'ho'hom .:
bro direJto, ,. Et ooy~ra s.er:tt · franp np >€$fJUerdo ;~ O· seg~ndo Sargento, e
Tambor Mór tei·ão franja de ouro nÇ~.S ·b.C?rJa·s ~ ~·i'Í barretina, e terçado com
,igu,al ..fiaqor..r. Q.T.rot·n beta . Mór terá a espada da Cf\ vallai·:ia_·co'm fiador.co.:.
mo o, Fufr:ie1, I' :!
'
;;~j o.cv: ~ ,;_.-::..~
-;l~ o
..:
, ~ . Fun·i~i de in((JfJzter:iâ..~ e Artilhéria. •
•• JJ§• V. ,,Hu~a dragona Fig. 3~-' éorn Çr-á~jc'<;\ d~·, ~etw.z• f11•r;n:afello lii~ ho~~~
bro esqperdo, 0 e .. outra sem franJa n~ .dll'eito,nter~d(i),fCO~ !fiador cornJ1e~
tente. .. ·· , 1 , 1 ., ,
· ·
,.. , ..i· tno ; 1.1' J t· u :n ·n~ •1 ' '
, ·..
CalJQ.. ~ ··'i .1 n ·lo?. ol!_tRfl'l> .... r 1 J:•'
9. VI. Dois gaiões de lã arilarella, da largura Fig. 36, fYm roda dos
canhões, ten:;ado com fiador de coqro ama•rello.
Anspeçada. . ·
§. ~!:!.:·• Hum g:Çl)ão de lã amareJ.Ja "em r.oda da ..,canhão: 1·~ ... U.

§. L

0

,

' j,_;.

•

~ ;..

• ~

' "'

•••

,

•

·;

•

,...)

J

o

•

Granadeiro.

.

~

§. VIl I. Dragovas guarrnecirlas ·pela parteJ.d~, P,i'e.gado da manga: de
frapJa cgrJ a d~ I~ a~ul ferrete, e d~ côr d~;~ t forr0 .da: farda; · tei·çado com
1ladordecouroamarello.
·,, ·:.
,··/.• ~~~··'··.}I
Na barretina h uma gr~nada .pqr cün~~~do Numero competente. Nos
Cadetes %franja das dragoné\s será de · TetrQ~. ,-~ . L~' ;._~· !"'
L )
r Porta . lv.(aqh(ldQ. ~ :-... ': ):.. -~
.. ,.; . 1, •
.'§. JX.~ Ãlém do distincti~o de Granadeiro na dragona., trará:,9a obad. retina, em lugar da granadp,,, dois m"ae·hqdos ·ein áspa .
• 1, ,
L1. • ,•
CacadO'JI.: ,.~" : •! 'li- ,
~
.•
.• ,§·.,· X. n. Pragqna~,~d<;> "!eªwo p1od~ .·guatn,t=Widª~ ., p.cla ' parte ·,dor pr(3g ado
da manga, de franja curta: de lã verde escura, hum a trornfYa ga.lbarre _ ·
tina por cima da N umero.~cQ·IlJpf:l·ten_te, t~rç.a.d0 ~om fiador de couro ama ~
;r~llq. Nos, 1 Cag~.~~.§ a. fr.11njª l da~ tlra.goJ;i.<!.S será:~ef r.ell'o!. r· .. ·,.
•

\c;·r·,d

•

o<

J

ü1 •rt
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'

o

t'•t" •li- '
Eee í
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Dos O.fficiaes, e 'Pessoas não combate1'ttes empregadas no ~erv1'ço do
E x e1·cito.
;:,

.

I.

_

Auditor.

t ·•

n ·ois galões Fig. 29 sobre o braçoJesquerdo, que - de~çfío d·a costura exterior junto ao pregado da manga) a pregar n'a cu:stuta jnlerior
q, !]leia distallOÍa UO h01l1bf0' apr colov e JJ o .~ •
)
. r I T' •• l 1
~·

'
'
•
. •
•
I•
Secretario.
.
' •. f' • r·•• •J.
'
.
.,, §. I L J H l;lfil gali'(o Fig , 29 s0bre o braço esquerâo, .q i·J.e i:Je, ça 'dà t;o s,,tur_a. e~t~ribf . jtHrlo a0 r>regcido ·cla.vmanga a· pregar ·na c'ost'ura •iiiterior"a
'

.meia distancia do hombro ~w- colovello.

·

Cirurgião Mó r.

.

;

.

1

-•

'

I

l•

r'"

'

. §; .HL .·.Hum galã011ig.' ·29 em aogulo· sobre o 'bra'ço eRq'tlerd0,éon1 as
pontas pr~gadas junto á costura do hombro, e com o vertit:e a m'e ia 'tlis-

,tancia do hombro ao colovello..

'.' ·

f •

• •• '

1
-,; ll ,~l ;
Picador.
,.J ...
f·
§. I V. ' Hum • galão ·F ig: 29 em angulo sobre, o bra_~o esq úergo, com
f., r ...

•

f

~,

~·.

t· •

.o vertice do angulo pregadd· junto da costura do hombro{ e ' as pontas nas
costuras da. m áno:a
o ' a meia .dista:nci•a do hom b ro .ào coW
.
,. V>e Ho ..u·~ J f '~ · ·,
r#
!~. ·. • i ' .• ·{ A.fud)J:nte de Cirur'f/fa . .... 11
~
o1 ~
, §. ,v; . . Drag~onas comolo.Primt-!.Íro Súgento, e J a1ng-ulo de g-a+fíO' filig~
29 no braço es4uer~o, como fica det.e.rminado para~ Cirurgi ú'o Mór. '
I

,

1

)>: · •

,

-1r:f.ijice.

• _-,~,~. 11 •

·

§. VI.· . Dr:ag<Jn:as ·eomó o· Segun Jo Sargento, e · d o.is g'<1·lões - d~ ouro

F.ig. 30 eh1 .aspa .:so·f>re" a manga junlo do eanhào do brnçc.i direi{o. a
O FenaJur Lrar~í dr~gonas como o Suluado, e hu.ma ftl~Tadura i:l~
panno amarello sobre a manga junto do braço direilo.
\ .,
1

_l...,

f

~l .

!

·- t

.. L

.v. .
'

J .. ~·l
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.JH
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~
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/ •!j{i {

\
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Dos Empnegados rzos Corpos 'Cz'vís pertericen es aoHÉ xermt(J. A
•

,

f

\

Geral (ias •Thesourarz·as. ·
· · • ·:
, §: ti. · Farda ·guarnecitla toda ~-e g:lllão .de prata t~'ig.' 9;· 1 bom ~'o ;ga'l'ã~
Ftg. lOnoscanhões, egolla·.
. ·
~' 1
•
• 1 1
' ' ,,,
- ••
Tliesow··eiro Geral.
• ' 1 '
·• • ~ '
§. IJ. Sete casas de galão ·Píg·. 32 em cada' h uma da'·s\ hàndàs' ü~ lfàr':.
·da, tres ordens, do mesmo galão em ·wda -de cada canhão. , tlum~ _em roda da gol la· t
• ,::,
••
. ~· _ •
·

~~ ~·· /'nspéctor

.. 1 •
({]gmmüsa>pio Y.Jsdi~te1'ime;. •. . ·
d
• to. :~,. · •••,-Sete casas de galào Flg. 32 ' ém .cada huma das b ~ ndasd~ fard a, duas ordens ~0- ill_esmot:g-tflé10 em ·r oda dê cád; cannàu; 1•e huina em

\§. III.

roda da. . goJJa.

·1

I

,

·"'A'

•

1

:1

..

~)

.,1

. ,. , '}

;

•• iL: t,:-l.,,

·;rt

1

·· •·•. '·J.•." , • 't ',,u~·) • n-Co#vmís~wiaJ J?agadM:'1'n"'l•l"ln.·.Nf11')
!.~&J
§. IV. Hu m galão•F1lg. 32 e-!n 'm'uti· .Uo•cànhão, j o'ut!r5 m· r'odà Bá

gol la.

§.

v.

Contador

Geral

dos 1-lo:;pitaes.

As mesmas casas, e galões perteneentes ao Thesoureiro Geral.

Pn:meiro EscTiturario.
32 em roda dos canhões, hum em- roda da
"

§. V L Tres g~ Iões Fig.
•\
goHa.
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·.r ,.;, f Lt.:; •- E
~~ ·"r: ... -\ ! ,1'}>'. I' i•'
- r. -t.rlfIn' ' v!ll•í'1.' 1,1,·
~egunao
sc1·z
tur·ar·to.
.
. ·J
'1
'
.
I
I
j
'
I' • •
~! l • I • •' '
,. ' ,. ' I r .
; · §: v I: • Dou; ..gli ões Flg.l ' 32 em
' roJa do connão, e hum em roda tia
'·~'
i
J
)
_;,_,
'L."'J (.
L

• 1 )·~~<'

~'

j

•

r

ll a.p;.' ;..t:·L,.J(. ~
got·l)
L

••

· ·· · · '
§.' Y,IIL

JJr

.

·':.';
I .L.:.- .t
r
! J I'

·i I-n

'lj

(.

.J

J

'

.

t

; •'i

f\

~f

l

I

'{

.

.

'I

j'

•

··-'F, 'silJorMJr.

·,

1

1

,,

\f,... ..

• ,
- · f er.,cezn?, /~;sq~~urarw . .
galãó ..F 'i'g. ?.}t,;~\ip ', i~odá dó "cánlião; 'i/

'•"''"I

'

I

•

{.I[~

r

Hum

d'a golla.
.
1

_H'·

I

•

...

j

"(

J

1

'

o.Jti:J em ro?a
, • " 1 {:,

.

•

''o!.Y,_c·,• :>J._~'"
. ~
j
J .í
·~ tn
()
t•t
<dões perteõc'Emtes
' ao ·Contador Gcrhl
.
.
·~~

f ' )
f•
f )Y
· §.~ Ix.. ~· As mesmn's
· casas~, ,..e Cg'
.
dos Hospitaes.
, "
, ,., .
.
.
·.
,
Primeiro 'Medico.
.
·" §.'. ~. '·~ ó's 'Úleiún-'6s. gaiÕ~s "~ed;;~ce_g , .~~ ~o 'P rimeiro Es~ri'iííraria.
t. ·~~. §··. ~i l,r , ·..
. ... '"''' · Seg'lfn,1o )!1e,díC:o. .
, . _ "r~
A
Os il;Jesmq ,g'alões f!~t; te~~e.,Mes a.o Segundo E~,criJÍl{~r-.o.
11
-!.: .) ' ' j,_.j ·
' ' ' Cirurr;zad ·Mór.
· ... :c~ 1 •·
· ::>~ 1
§. xrr. Sele dasns de gal:19 F\g._'32 em cada hilma das bjlh<lá; · Ja
i

(,'V

r.,

f

'-

).

"'\

,

~,

farJa, dua,s de' .cada lado da gq'Jia~ 'tres"em cada canhão. ·

1

;

I '

~~

'

".:,

0

'

":

1Pri1H~i~'6'

- "'·

qir.-ii.fg'iâo.

t

·•

""

~

1

§. XII I. Tres casas de galho Fig:;,),32 ttm cada canhão, e , duas de .ca"
. dI'
.'1 • ;d l ' ( I I
.I
a Jauo
a D'O a. "l • .I • • :.·. I \ c 'I íl "".) ( . . .'· '
,
Ott' ~tJ o;' C'~'l:?? , ~1~,
S . ~l''.,.. ... 'r'tô r ' . · . .p;
.
.{> 1 r·
~ ~
r
·. .
_
egunao "L~rurgzao.
§. XlV. Tt·es casas de g'-'Jião Fig. 32 em cada canhão; e h uma <le ·ca- .
.J

.J

da !aJo da, golla.

' ·· '•

··

J'l

·

·. '·
.~
.... , .~ -Tor}of:os , Em pí·.ega~ds ,nes\as:· k~nl:\rtiç,õE>~, qúe for~m .Jnferiores
' e\n ,grh~BJ8ão
ao·s que 1 ~ão· trieÓêíoriauos'~ usàrüo ' de fahlâ da'J ~ in,esmas
cô!.. . . .
• . - o I' . ~;).
,,'I

~r. (:', ,\ n, ~

Obsér~~~ao. '

I. . .

I

res .se m ga oes.
, ) ~ /j:·:n,!!.r·egados na Polfcia db 'Ei:êfeito, Vz've'r·e~, e -Transpo,rtes .
•• ,, li.\cl x··v . •l'J'
\ '
.I
'! ~~ F''l 'I(
_ . 1 ~; ~ .
> ..9~má casa , u~ gaa,o , 1g. ~ ~~ ~m ,c, ada !aüo dagolla, ~~ hn9-1
I

. 1 j· .. J . •'', Ld
.!!a ao Irmao e -·
ro d a~
··R t tf11 J. '- w' ~l r ·~
»'~

. !,J:J·-.l•.J'· ··.c,.
'

• .:,

·,· "' Col"m ~;

-... t ,. " ' . ,.
,,. 1

l h~ "O'
uoI· cat1
ao.

~

;··~

•·•J

, ·" ,.
• ·

.

<

·

i

.I

.: •

t

,.

• , .. >

,,

cr.l\;:.p·i-rt ;-u·L o

-.
1
"

'

c· }"
l'
'
Dos . .Arf.éíbs.

lV.
'

,.
1·'"
"

-~~-§: r f ·· ds ~óm 6íhh Genéfà~·f, '\;'vBrigáâeíro; bsa~_ãd, nos sei!s ca_v~llos

.<\e
. ~1qei~s .e~lll,·~) [erra,gem
.l;ln'l}Hejla, .cotdrfS? e )~áíteisr; ~;m:' ~antas. de parl,c .,)~) I ·~ .
Í
t
o)~_J J.•Ié!
C.t.h
~•J EL~·~ ~\..) I.W
~~~
~ · ~~i
d
_pp .!\~ 1u • ~~.H~le, ~ua~QÇ,CI:l!as .com os~ !fi~~!no~ ga. oe~ •. e !;:llsposlos
o •:r..~s1
il:'{o~:nulo' '~l}€r fH:estfrlniêõ/'2ó'in'à ·dis'tí'nêt'1vos· {tà'ra é'sUis f> a.fen tes; . ç ftéerelo de 27 de Ahril de 1761.
.0
.
, , §. .I I., . Q~ ,OHic.. i, aes, e,. Fur(·yê·is ~~:::'C~'.;a]Ja~ia tr.arão pos s~us , cavallos
1
1
. fréjos · por fug:ueies, . 'iü d is cu'rf<is ~do tjhe o .or'dtn'ádo, co'rll ba'roêllas cha.{~~: -'ifaoe(aJt,s.·éoin' hu'nia" charlU' récpi'n·g·ula~ t!à'·'festéi'r;{'; é,:rt qu1e rd(à(jt;<Í. ,q_qer.t>ü ,o , Nt!lji ~~9 tú/,:./{e'gd11 'J~ tE:~· e · -~Jt\ra· dh%
1D,a :Jfs~ na (4.tlrl J{e i r
1
s~Í:n su' g i ~~rrr;,·,h h~rif.Jões COil; cábe\'àÍliis ôis't' lricli.ls das dbs L'd,~ ií}s •._cabrestões",·~,\ldO
.fl~ . ,ço.ur.o preto,. com
l meias fivellas amareHas tpíh'drauiis, 'e
'.t"' ~~ -.:!,vd' . ,~, J ~~.. t. \\(.G
j
chatas, e passa ores ·de couro.
.
§ I H. · Munlarão em sei la com pequenos arções, que tenha o assen•
to junto no arçfio de,tras mais la,rgo, e mais alto, do que junto ao ar-ção
de diante, ct>berta com cap-a de panno azul ferrete; os coldres ·s er.ão
.i gualmente 6-obe-r.tos com c:lpas do mesmo panno, estribos de ferro.
, . §. 1 V. Os milis Oiliciaes, que para .o ê'xercicio dos seus Postos ser'vÍrem a'cavallo, usarão nos se us cava!lus dearreios .com ferragemamareiJa, co!Jres, e xaireis, ou mantas de paono azul ferrete com as gu~uni
-l

IV,

!•

d r ..

•

I

, K

a,

• -.1 J

fiÕes lfUe abaixo se .dil'ão,

l
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lS,OG
•·...

1
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.I.

§. V~

A sella será posta sobre hu~lla ma.t1ta · de panno azul ferrete,
' ~ d"
\I '• ')J\).'lr:,
d .
.
d.)\ UJ'\
b
~gu.~ ~cu ,!a ? Lcr ~a ]I d~~~-~e
~~ -, esp~ , }l ~s Ne · a p~ ~lt ' ~ pz.} 1 !:1f ma!~ta ~;t,~s1m
corno as capa dos coldres, sera forrada de oleado.
'
§. VL Os coldres, e _x_ajre-is, ~.4 m~,n~as >serào g-uarneéiJas c:;on'foi.Yrife
.~
~~·-\ ·}.
as Pat;entes dos Offici~e~·~ -~·ã_;h1áne"ffa se'g·üi'h'te: .. , .
~

'(I

?..

ti

'l~

•

;)I' .1~-.

r. r'
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.·

a

!!id

.~~

_ C,

. oronezs;

•

·

1
·ft
L
+
abord.a ' Ue '"galao

t,,, ,f:.::•..

flfH.
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1

J.

1

•

1

·u •

Usarão n9s se·us cavall,os ·de ,rp,an .t as guarnecidas
Fig., 30 ; e em distan;cia de !mina p.o'leg.-ada., outra guarnicão d·e galão
' F~ "
1. 9. . . , LJ')·
~r.
•
f
~!
titt'tl
...;, •
..
Jg. . .
.
'
l ,,'J_;... •,_,:;·
""

J..

I

.. ' ••:

•

._.

Tenentes Coroneis.
1

111:,. ,.,
1
., arg6!JUos .1rJJ.ores.

Usarão nos ,seos cav·aJios de ~m'intas "gu.arnecida·s dega.!ãolfig.I9.

H ..1~'1lJ;

1

·
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•(J n·~

, ~.)•
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•
, ,Usar~o. 1 n_os 1 s_eq~ :.~a ~ 1aJ I S,~ '?~ .,m~ptns guf·~neci,d~s ~ J??l~a ·~·J:l ~.al~o
<

:1,

'•

I

J

.
F1g. 30; e em (!Jstancia de hurn,a polegada, outra guarmçao de galao

v·

':~, J.O:. I l8.
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a·:·ni ~r)m~ gu-, ~;tiecÚlas ''d~ g-alãoFig~~·re.

Usarã9 nos ·~~~s ·':d·vatíô~
,/>

l.1

'Cánitãd. · "tJ

t}
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,

·

·'

•

('i "'~~ .

~ o'(. .
I ' Ir
' :le~rr,zç~ ;
' I A~. :d
·· ,1!:
d '' d · - ~~
sarao nos seus cava · os ue mantas g11arnec1 as n uor a e ga ao
Fig. 30; e· em distancia. de ~ . uw~ .-no!egada, outra guarniÇãó' ·clõ '~esiiÍo
..
·~
,__r
~
1.. ; ..f! r .• .. ·,.•
"· • • .• · ' ·
'1·"',
- Prr~
.., ,~qo
• • ., ,, ," .
• .
.Jilfi · r, 1 ' ....
_ r· •J
.,•
·
-ibl• e-res.
·
..
r
,
! . ~ ' f. ~
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primeiros Lugare$; e que· não sendo a Vída das Armas, nem me nos imp ortante·, nem menos trabalhosa, sãq com túdo menos consideraJos aq uef..
Jes Filhos dos mes mos Cunse lhe-lrt s, qüe~ não só pelu antigo coslu111e da
Nobrt:za, mas até em conse·quencia das Leis, que assim lho determi.r'Hi11 o,
sentào j)ra ct·a em
al{f0.r uril.J f ,_ elos Ço rpos do E~ ercito ·, ,r· por•{ \ estes
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•
r,.. r oll:1
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u·:Ci 'PlUNCIP'E REG'E f"'T E·' Fâçó ~áHfr . á·os ~ u~',. ~ste 1 *I~àH . ~t,.
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Sou S ervido OrC!enar o seg uinte. : .
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I. ,R egular-se·-ha a cobr:fiiÇã·-·uu Á ni:iõ ·ae Morto, quanto aos fr.uc tos,
e re nd.as que de vem entt·at· para esta Co!ecla, pelos usos, e c o stu ~rJ es
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porque se reg~la:va .a res_peit'Ci> do$ Her,deiros lila r~spec~iva Igreja1 .(::;lthedtal. .
t
.
..
.
,
JL, Se não obstante a cobrança do Anno de Mort0 dós Bene.fici&s pa- '
ra a 'minha f~eal _:FÇtz~nd.a, os inü~ressaw>..s quizere~n c<mti'nua.r co~tu
me das .Jgrejas , el~ o ·d-eduzirem pa_ra ps .Her.deir.os, $a-tis feita que seJa é,\ .
Real Fazenda, não he da minha Real Intenção o Írihibillo,s de o f&zer
-n1aq1J'eJas Jgr~j<.t~; ' aQnde .çle .temp~ an-tigo se acha este eostume es,tabele'c ido:·.
:, 1: · \ .
, , , .
J.l.lr.. A ·sobpedú.·a 0Gtlle~ta, . que he imposta · no~ .fructos, e renda~ das
Me~hs i Patlr at·uhal., A rch i:.;E pi~Hw.~aes,. E1~:is.c.opaes, •e de todos os .B.e.oetieios .· JeEtes .- Reinos, e Ilhas, os e9mpre!1endé ' à todos .d e qwalquJ:}r or- ·
"cle;n, ihd0le, natureza, ·.ou Padroado , que .s ejão, sem excepção algu~lS\ .; ·
e se~· h-a. de :verif1.cat erq qual_guer ..vacatu.ra, sem excepção das Rern-incias In favorem; as sim como se ha de verificar tambem nas· Pensôés
í~om _que os mesmos Beneficios .esti,v erem oneraclos, ow para o (u,t~uró - o
forem . pelo tem p.o· m.e-nclonado ·r:10 Br6}ve J)ilete F:ili ;Nmter. Es.~~,bele.Ço
por~1fl I;J'!1e f1os Benefi?ios, Dig.lilidades, e Pr.elabU,f!lS se coJar.~ .d e.sde o
dia- .da .posse -clb novo Eleito: .e nas P.e,nsões pesde o mesmo .dia, ~ewlo
flili"a-tJor•J?<iraç.ões; e se,l'HJo pa.r:a Pess0as Eoclesiastic.as, .ou S.eo~uJar.c;!~ 7
desde o -dia do .okllito .(il.o Pensionrurio.
· , ~· ·'
Iv;. {) refer-ide ren.Jimenlo d.b anno de M.orto se .CDhr..ará...epl i!9.\~ -~ri- 1 _
fl0S SweoessÍ.vo_
s ,· ·CIDt'll0 t{Jiea tlrlillermÍn<._ldo, ao dia da posse do _Beç,e.fi,çÍg 7 ,
metade €m .câJa ar.mo para q.ue a outra 1metade .seja .para a Sl,l~b~isJ.e,n .!. -~. '
·cia -de ~ceJ!e-si~<tico, .que no mesmo Beneficio foi pr.oJvjdo; e ist_o sJe PQ- ·.:.
t-enderá -éxeedendo no •remlim:@nJto a cd.ois contos de réis: pa.ra a,q 11,1~.ll~s ~
•·e·ujd · reA·~ime·Rt<O Ú>•r de hum até do1is .contos .de réis tCw1ceqlo tres ~n ·- ·_:J.
'f los: ·e p-ar·a 0s .outros q.ue ..não ,ch.egarem a hun~ c.o nto ,cle r~_éis, ~oi)_çeJ,l,9 >~ ~
qu-a(bi'Cl) aiHlQS :" Hei ~r bem ·isent ar ;de todo as Congroa~ Paro.Y:h.ia~s:, 8 ·
q~H~ pe-r j-~~·sl-0 arhi.tPio <ifo •P.relado Di.ncesano foll·e.r.u ju,lg~díls te-p~e,s,· j.e ;
·nâ"O ·p~~~r-em ·•J101r :i·SSCJ,Jf>&~,ar e~La ~CoLlec.La.
.
V:'. A. €1·Precad&((ão, . :e 1pa.nLIIha dos Jfnuctos, ;e rendas ,dos . ~4\l.r~Q~II,f-qs
illen.elf.l.0i~0s t.se <CO!illii-n-ua·vá ;a Jf 1zer peda mesma f6rma, .e 1pelos pl~SA\!JG>S 1 1)i:.
!Úu1 i-r0s~ e ·:(J)Jft,iloirees, •por .que segundo o co.st~tille de ,c ada humS\ G<!S I- .'
, g•re.j.as sse tem · col:>rado, e aore~adauo; clecidindo-.se as dúvid~s octorrell- ,_.
t.es -pela aulho.ricl-a-de dos Rrelados ,a quem competir, ,p.ert~nc~nclo qOS · ·
·. ·ines-m-os•ÜPel·i'Aar•ÍeJ"os -o i{a.ze.r .e.xecutar a sob.redita ,aJllplic~ção: porém o .qui- ·· ·'
TJ!h:ã~ ' Hos ~fuctds, ~o e rend.as ~- ue assirri ficar .pertenc~ndo a e~ ta Çotl-eotp;·: ~
·:será ; dmifl'isiA'ad <'J .debaiXto J ~a .ipspecção; "'e responsabilidade ~o,s Cqn:~- ·:
gedor·és das ICo maJlcas, os gua,es os farão r.en1atar erp Has-ta Poblic·ª~ p0_.,. ·
.(J{!li'J'{)o com meW3r a.os .J.ui.z es ill-e F.óra, ou ordinarios do;; respecti vgs Qi,s - "
trietes o .fà.zer ·a arrematação, quando estiverem .impedidQs os sob,t:e d~~és .. ,·
\eurregte(1on~s; ·e quaod0 não jhouver Lar:Jç&dores _que lancem Q Justo ·., pr~· ·:
ço, fic-ar-ão os •mesmos •Cprregedor.es. encarregados da é\dministtação, pa- :
ra . se proceder, como nas mais administrações da Miuha Real Fazendá.
;y I. Os Prel-ados Chdinarios 'remetterão todos os $eis mezes ao.Erario
'R'eg·i·o a Rel!1ç;l:o dos Benefidi~s 1que ~i\i.erel!J vagado, e . tiverem sido pdr·vido~ •nas sn•as <IDioceses, e iDist_r.idos., para por ellas· se pedir ~os mes-· ;
mos Corregedores Gonta da .sua arrecadação: E ·Ordeno a0s Vigarios,Ge-..'
ráes, - e Vigarios àa .V.a>r{l, •que logo que v<~<gar, ou logo , que for to~ad_a ·'
a ·posse ·de algu•m àos soob1:editos Beneficio~, ou .Igrejas, remettJãó .a:as· 1
·:res-rieéli·v<->s Gorr.e-gedor.es a- At tes~ação da .. va~atura, ou de posse, pa~a:;··
·elles proced.e rem l a •al"'Fem'atM(à0 1 l úU .ad!~Ínlst~açàQ dos fruqtos ,_ _e. re.n ~:,·
das pertencentes a testa Colleata: .e ha~'endo demora _nesta remessa,_ ÇlS

o

Ftr

, · ": ·· · -

"1806
Corr.egeclor{'s ' s_e r;1o; nà0 úbs ta'nle -- ísso, ~ o:hl'i•ga<:los, a .p.ro:Ccder !J 'l arrec~í~
' . dac~iicr; e todos ·os seis -ine.zes reaiet~t-rãó ·p-elo i{éal Era rio ·certidão_ das
Attestar(Ões <]li~ tiverem recebi-do; dos auto~ .da <t!ire·c~·f!laç<1P a que Jo.go
~lle as recebe1:e,m d.evem •pr·o~éde1·; ·.. e• das ,m;rema,tac-ões,l ou cqbr.an~·
ças qu.e se tiver fei"to., rar.a se ·ro:rmali~ar 'a 'c'o nta..da 'sua 'responsabiliUade.
.
.
· ·
1
. . . VIL pe todos os Beneficios que ·v:1gárão desde : o dia ~inte ·_ e hum dçf
' '· Abril de m i! oilocen'ti)s
hum, ·a lê á JH.iblícação déste Alvará, se eo~ 
tinuará a arre oadaçào, e. remessa do Teodimento . do A.nno de ·Morro ao
l\1eu Real Erar_iQ pelo,s Prelad ós Ordinarios, na fôrma gue lhes incumbi
pela Carta Regia de nove de M :1r«;0 <lo dito Anrio: e d~sde a ,publi~a' <;ão deste Alv,ará em dianle,
fanl. . a arrecadilçã0 pela fórma dllf' nms
paragrafos' antecedentes, ·de todos nquelles de _que ·se tomar a posse de' pois desse dia. .
·
' ·.
·
.
,.
VIII. As arremataçõ.~s dos frudos, e rendas serão ,feitas em Pi·aça,
na fôrma dos Regi'riH~ntos · da Fazenda: e poderão, ler a c:o ndi(fãç d,e se
· pagar · em dois, tres, ou quatro quarteis, vencendo-se sempre os primei.r·o s tres mezes depois do primeiro recolhimento dos fructos ·no dja; fixo de
'.quinze de Novembro · de cà•da ann·o , dando ao pa~amentp fianÇas ido. rieas. Serao entregues os quarteis na mão de hum T ,hesoureiro, . que (or
nomea.do pela Camçll'a do· Districto para esse fim. ~ os Corregedor.es das
Coinarcas farão recolher os mesmos depositas com as Certidões n~cessa~
r-ias para os legaiiz~,~r, á {)abeça da Conprea r.at:a a, rnão de bu1nt Th~, ·s'oureiro Gera'), successivamente ao· vencimento dos mésmbs quarleis. Os
~ mesmos Corregedores_, em aclo de Camara, co;m os Vereadores, e Ofti' ciaes uella, farão o recenseameu.lo dos re.feridos depositos, ' conferi.ndo
as contas e<om o Escrivão da Cof reiçâ'o, ~ e ..Thesour.eiro Ger~l ~ para se
proceder pela falta qu~ houv~r cp ntr~ .-qual·qtfei" • <dos··Thesoureiros particulares, ou Pessoas a 1sso responsa ve1s, n·a fforr11a. dos ruesmo~ Regime~~
tos; e nesse acto serão mandada~ comprar A poJices co11;1 as €J•Yantias que
tiverem pn~duzíd0 ellfl dinheiro metall1cd as soe;re,di)as ;arr~mala,ctõesf ou
administrações, pelo Cambio que for correrit~; e todas: as Apo,li;Qes, tánto do Capital, como do preço do Cameío se.râ'o no mesn1a aclo cortadas
com dpis golpes d~ thesoura, ptra não , poderem nais .e~?trar e.m I!J.f~,
nem ' soffrer· descam111 h o na r.emess·a ; d.o que de v. e~ d,ar f~ ; os d.o1s t:scr,Ivães no autó que se lavrar; e no, Co,rre1o, suc.cess1V~ ~aos liefendos\àct,qs
da Camara~ para as qoaes prefirirão os dias de Solemp,idade, ou. de m-a ior
concf:lrso,_ em qne lambem aceeil'.arão qualf1uer donati Ko, qu{\ as 1 Pessoas
-- zelosas de · faz,e rem, servÍC(~ aó E 1st.ado que~rão faz~~ '9? Apol,i?es, v~ra
serem cortadas com as ma1s, se•rão remeH1.das as Apo-l!~e~ ass1m .cor:.~a
das eo.m as Certidões, e Autos nece.ssarios para a ;conta ao, Meu Re;1l
ErJnió em Carta do Serviqo; parf ahi se pr@ceder ,á amo,rtiza\F ão,: e de$: ta rem.e ssa ~e não abonani a lau~a por cento, .por· não s,ere1p Já dE( valçn·
corrente.
; . .
.
'
'
. IX: No Meu .Real Erat:io.~e fàrá a amortização das· ~ob~e~it~s ·;Apo
J~ees, nil conforrmdade das Mwhas Reaes) Ordens; e se h.qUldara ,a , cem-tá dos Corregedor~s pelas' Certidqes sob!ieditas,. e remessas que fizerecri.
No _caso porém qne em algumas Terras não háj.a as bastantes A poJic~s
pequenas, o.u quem faça o sobre~ilo Cambio, para se observar o que fica Determinado,. se poderá acceitar . e remE:)tter ao. Real Erario com ,o s
outros Rendiú1ent0s Reaes, a q'uanúa. ·que f0r ne.cessaria mand~1~ em
ipoeda metall.ioa, da qual · s~ abônará o hum por cento da remessa, (1\zendo-se de cla.ra([ào disso• mesmo1 nas Certidões· .q_'-;le se r~meljer~rn._. f~.
1 •

e

·se

'

,,

(

•

•

.,

411
pe lo Real Erario serão essas quàntias mandadas reduzir a A polices pelo
Cnrnbio corrente; e se praticp_r<L.Q J.pesmo q e fica determinado no paragrafo antecedente, de fórll)a que todo o valor deste rendimento fique
assim applicado á am ortizaçgo ; preferindo-se .poré m pàra serem eort.ada$
· aque)l~s. ~p~l,iç7_ , ~·9-l.J~ J!1u 1 f,~.I)Jw lVJa~cl.;ad,o., -vq Mandar fl~1m 0 fotur,o
_
•
, • •
• • ,
••
suppnmtr.
~- .
1 •
- X, N9 'Ç>JslníftO ~a éprté, e- Ç) dfl.d~ ~e L1soo~ - ~e farf.} ,a l\rrecadação
deste Renài!Jie'p-to pelo Min i!5,1ro R_ l,le f(,r.rJ RP1eadq pelo P~e.sidente d0 M,_el)
Real ~r:ario; Q q1pl qbserv.ar~ yfll ·tupo o 0que for ftpphp~v.~l o qu~ h c(\
determ1nad,o p_os parag nif.os qn~ece leht~s.
·.
_
. , ·E, estf( }~ CUfl! pri r4 t~ÇJ ~ n tel!.amep(e, o,n~o , nelle ~!3 coQtériJ : Pelo q!Je,, .l.Vlpnçlo ~ M~7,a <!(i p~s~rn·bergq qo PflCP, Pre~ideote de, Me•ll
~ea,l Bra~io, Regedqr da Ca,~l). da ~~rpli~_fJç/1:?;.. Consejho ~<f l\1i-ohíl R~a~
Fazenda, e-do Ultramar$ .1\'jeza d~ . Cotuu::Jen~ta, p Oxdens, Govfrrpad,or
g~ Rela~ão, e G~sa do Por lo, e ao~ . m.a:is Trtb1uç_a~a.S, .e, ~ t~dos ~s +Y.Ja-' ·
g _tstrados, e :es_so~s, a ~uetp o :o_nh~qitp~pl~ . des,te .A,ly~ra. _ pe~t~p.c~r~
qpe ç cur~prao, .e guarde~n, e f&çao c.p1Jiprlr~ ~ guarpa!., tao Jqi~lramen--=
t~, c<lmo nell~ :;;e contém, sep1 dúvida, QU çm bargo a1g,u,m, e não ob 1
1
$laqt&s qJ,raesquer ~eis, Alvar-ás, .RegLrneMo,i, 011dehs ~ ' oq ., Dispqsi ;
<;Ões, em contr(}rio; porque todos, ,e t0dás Be.i pÇJr bem Derogar pa·ra.
este effeífo sómente: E ao Doutor M,afl:Ü)tJ' ~icàlá~q_ í E~ 1~ves !\legr:lo, ·do
:j.VIeu Conselho, Desembargado r do P~ çp,' e ChanceHer Mór d estes Reinos, Ordeno que o faça publicar n,a >C}i.~n.é el ~'çj~, ~ : e. p~~istan?o-se em
todos os lugar~s _em que se cqstqmã?. l'ft/{l.S~q S)~rnl~ aB!te~ j\.lv:lras, ,g:t~étr1
df!nd~-se C! Ongtnal no Meu Re4l -A/~1v1vQ lha 'f:~Jf11il)J.q.~p,rn bq);}.ado nq
ff1' l~cJo de J\1?(rà em :3 ~-e. Julho d~ I, qp:,.l 1Ç;~1~· ~ .;{\§ __ tg,n,atura1 dH ~rl~;cipe, Regente,, EHl, do Mrnls,t ro.
l.
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Exael).eq~i~sj.m_p. ~errhq.r._.p,Te{l~Ç-\
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~RJ~CiPE. tiE- ·

{nustrissiJno e
o
GENTE Nossg. Senhorju]g&do C<piJV~tiiç;nt~. ~sta,helecer np Planq, q~ ~
Foi servido dar ao Corpo dl:l Gu~rd~ ; R,ea~ da · P-oltci<J-- em data- de 4l de
~ovembro de 1801>, cinco rações. diari~s de forr~ ge9s .para -outr9,s talltÇ!\.
Cavallos destina.dos ao serviço das. R:o:oq~s, ql.\,~ deyeri.). faz~r o~· O fn ci a es
df;'l lnfa11teria daque!Je Gqrpo, 13~ atte!lção as g,randes. dJ~ta(\çias do~.
Po~tos, que devem ser ronpados: He, -serv,i~o Declarqr q1-1~ os s<;>J1r,ed i I o~
~iqco Cavallos devem ~ervir - para aHuelle fim -~ todo.s os Ofti~Yiaes cl~l,n "'
f~nteria da Guard.~ R,eal ',4a PoJic~a, que fizere~ as R~~1~as., e nã9 :a,~s.
d~ cada C?mpanb, ta Jil ~V 1:t t ~::t-·~ ~nte~·· O q ~e 1Vl(3l)dl\ .partJc.J.pa~ (~o Ço~~~:.

1hp. dr Gll· i;r~a . l'?&~a q:y~; ~S"I(9 ~ PtçeJ~re a· ~ Ê~~asp~~ c?~·pet~nt1=s ~ ~ p~•n.
·dp que este objec,to. para Q fytur:p n~o possa ~it/~m, duv.t<:la·.
·, ·.· ,
· · Deo~ g_uard,e a _.V. Exoell1e?.ç:,~a. P,alacio: de J;Vl~fra em 4 _e A go,st.o de_l~06 : =Antonw- de Araujo de .A;ze.~ecJ o.=S,~ nhor M?-rq~ez- d ~
Ano-e1a.
· ·o ·
_f.r:JJ:prr>8S.O ~ Ojjj<;jna de 4-n.tO;,_io Rod;11-. 1;gues Galhrwdo. ·
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PRINOÍPÉ
Façcl' saberjaosj <iue· estéi.Meu
virem: Que tendo corrstado na m1nh.a Real Presença os esc;wda!osos abusos, co'm' que t.~ri1 s'i do 'f rau'd adas as Minhas Hea~~ Orden~ r1'a A lfar,•1 !.1'
• esta
. be Ieciua
..l pe
' I
1V1 '~io
..
a 31_rta rJ ~' L e,J.(de treze ue
tl ega do 'p orlo F~Tanco,
de mil sele-centos noventa )e ('sei.s; atrevendo-se Homc>'ns~ que inJign;~-:
1
mente se tem introduzido a Matrféularem-se co11''!<)~ N~'gc~ dan 'te8 , dit ' Í'raS? d,e· .Lisb~a, . a riwcúlareio a b~a
·re'pu\àçtlo ·d~JS . bb"'nl,-\ e . llomado~
1
NNeguci~n~~s, qb:~ , f?,rmão a, CM poração do _Co1_nmef.êio 2~ ço1~ ..lespe1ula?
ço~~ ?•;Jrnmds~s 1 .teni:l? torn;_do r' hum estabelec"~,er1.~o 1 tao ~~~~. cqmo.,J~~
o .d~ il1Lo ~ ort~' P'ran~-~' : e.m huma C~sa de Cont"rabal}do ~ubl1ça,, 7 J_n sofn.:ei a~ Co~~m~rp1_~ da, ~;a~.a 1 ,l'l as ~o.rpofa.çoes dos Merc_a~yr1~s qe
Lnsooa. r~ Atrentlendo po'r 'tao JUSlos motiVOS as Represenlacoes ' e ·ReCJ'~e'iit.ne"r\'tt>~ , · q'u,.e ds ' Mesmos 1 N~gociai:Ites, e ' Corpüra_ções ·J.V.ie l~u} f~i!.:
to~ : -~l: ; 'B,er-'M~ ,,' ?)~nit d_a~.}'? n~~' que .se deverem ]rnpor 1aos ~p :lp_~;!E~'s.,
1
0 11.l }'cm'lsequ'e.n-61à· do
P·rocessos. a que Tendo .Mandado proceder, Ht!vet;
yã 'po r e;'ÚÍÍ1c a '1a9 ÁI'fa'r dÉigà . d~'' Porlo Francó~ com todos c1 s Car.g.Ls, Óf-'
.fidíus,· e :bedé!iJJe'íi~ias; 'gA~ por "occá~ião ~eJia tenhão sido es't'àbel~b:i !
r. J I
.. '~ .,,, .. í • : 1
'I
' ~ h • i J !;j ~~.
{!'as : Com dec lara ao ·pore.m, qoe· em atlenç< o aquelas pessoas., qu e de
boa ·fé, :e\.in E L1~Aiels}tehtrY,.s.e1 ii~hão confiado no estabe leciméntb Jo ·(~~
· ·.I
.
.,
1 ·> •9 ! fl · · 1urn t:. F
- r· ancn~·
.,,.,' · de conceder-lhe dezo1to
· .•,·ri1ezes
-f, l<
') · ·
feriÜ'ID De [lo ·iLP-.; dp ' ll)ol·~o.
par~ a
,\'
. 1l(l \ r.;' 'J :)'
' I; ' ,, 1 ~
I
A
h
'
- .
exr~...,.rt~1Çàõ
.h~~ .... l:'. ~z r n ~ a~~i,:~~-~ . 9;?~ ~eus ·· nna~_e?s s_e :ac aremf dep·9~~-~ ~~i
das; e 1 d'e <~üe_ rse ~acfm1lllao corrt f mesmo Pnvlleg10 aqnel-las, - q~4en,~~
tempo da puhl!caçao . des te A lv a1·~ se acharem Embarcadas, e Despa:chadas. J?ara elle em .qu_a lquer Porfo Estrangeiro; t;J que este expediente
1
se fac'á.~' l:ro~ ''aqi.i~11êS: CHI)'d a'ês'•' fJ~·e o 'A dali n·istr'ador y1era'l da l ifand ega
inteir~nre ntt.e ·dom'éa'? 'lpâ~r :e's ~..,~/n, ou sejão dós · que inculpavelmcnle
tem sido empregados na s Qlf)té'~litd A'él.ministrá \~o,
dos da me ~ ma Alfandega Grande, como elle achar ma1s convemen.te, Derogando, como
Derogo, para este ~tfeilo, a Lei qa sua criaçà0~ e ~mis Pisposições, e
Ordens em contrai'IO; e Mando q:ue se torne a obsef var i'vte;ramen le o
Fora! da Alfandega, e ··o uso da Franquía, como an~es della se· obser-
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, ·.· · ~~~(.qf·q·,t~e: r ~~?n~l& á .l\1~~~ ' p'Ó::~ese'~~~ar~b :d-~) , aço~ aos Cfm,$e Jnos de · M!nha Reas Fazendà, e do Ultramar; Pres1denre do .Meu. Real

E~~~tio'"!~. R~à ' ~~~~ ta·. ~b.-' C~mrne·~c~p~ :· ~rt'~ld\:~~~~A, 'fahr!. c~,·s,.., ~ ~-avega~

~ao :'.'<.fes~es Reln·os, e· s.~us !?om.lm ps ;_ . ~ á .t~.Jo~ .. os ma1s M. IoJ st~os, o.t.J
. q uaesquer Pe soas/ · a quem.· o " cumpnmenlo de.ste houver ~ e 'Fet \~nce ~,
o '·Ju,uij·Não', ···e t gúa~'d êri{ tão 'ii'l viol'avel~~ int~irqmen 1te " como nélle se COt:l;
ré tb; 1tr'que valhà' comb Carl~ passada' nó,.Me)1 11 Rea~ 'N ome; e \ posto gôe
o ' ' e·u: effeito haja de d1u rar mais d-~~ huni annó,' e'ln , eú1bar-go d· O'rd Jtift'-'
çãõ rfl· êontrarib . E a·d J)od{or Mande'! NicoUo' Estev·es Negrão, l'>eséípba-1-g, do'.t 'dO' P'aÇo,· ilà ·Meu ' Co1nselho, · e : Ch'fmcelle'r Mór do 'H.e in ·o :
O'r,Ie1w<-fJ . Ç:í·pt,:Jblicá'F QÍi Clià ncellaria'~ e registar 'has ' partes Clo 'es 'j]
lo, . remettend~:se .déhois o Origín i l 1para' o l ~~f'lül ;Á rchiv0 da Torre 'db
Tombr.r. '•Pal<lelo da V~ 1 lla -' <;le Mafr·1· ·em 6 de Agôsto de '1806 : =Com a
1
1
.AÍssi.g'riutúra ·do Phn:c)pe 'Hege·nte.\ ·i! .• ~ .· · , ·: '·
í :f
·•

r,
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' 1
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Regz'st. na Chá11.'é el-. ·~16~ àrl Corte, •ê?R~z;ri~ no Lú.J.
1

das Leis a fol . ,9?', e impres. na Impressâo Beyia.
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1806
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!;til~ .

'J;.end~-~e repr~sent~do pR~NClPE ~EGE~!-~Er~?~~~~ S~n~~;·

âo
por
.Pari e ~ da , 1 J unl~ Adrmmstral!Y~. , EconomJca, e L11 teral(t~, d1;1 J mpressão
Hçgiq,1 , a .cujo cargo es;t~ .a J\ministração da He~l 'Fabrica. de Cartas de
Joga.r_; 1.qw.e, . :t _ pez;,t~ das :solicttaf.;ões, da M~sma Ju1;1ta, .e Precat.ori.qs dÔ
seu . Qonse_rv.ad(Jr, a!guns Magist rados ,na.o1 lem cump.rido com a flJ·eciila
prp111p1id{lo os dítus Precatorios passados para cohrança ,e (;lrrec~JJaçi1o
tle llluitas divi<4as cl~sta · Bepartiçào; tendu. sid-o igya)mente infruc~i.fe
ras as Renujsiçi)el'J que f:l muito~ devedo.r es se !ein feito pela . ÜGntadoria
da d1ta Jm pressão Hegia : E Toruando Sua Alteza Real ·o ref·e ôdo ,e:m
Consideraç~lo: He Servi<.}o Mandar ó seguinte:
J'!-'dos os Pt•ovedores, Corregedores, Juizes de Róra, e Ordiría~ ·
~ios das ;r.eFas do Hejno darão o runis exacto, _e prompto ct~mprimento
;~os Precatarias do Conse_!·vador ·da lmnre.ss.ão Hegia e Real Fabrica de
Cartas de Joga r' qualqt~er que St"ja o objecto dus mesmos Precatorios.
Nas Cabeças de suas Comarcas os ·Provedores, e nas mais Terras Jellas
os Juizes dt~ Fóra se informarão extrajudicialmente, se os Administradores das Cartas· de Jogar são Pessoas que gozem do conceito de boas
Contas; . e no caso Je acharem essa f<tma, lhes intimarão, e participar~~ (~.el.J) ser ' PO.r meiojudicial) que observem c ada hum, 11\lS s uas l}'uJ~1inisln~ç§~ a s,eguinte Instruc_ç<'io, que a dita .Junta exige , irnrreteri')velq·:e!!l~. pã.ra a boa di·r.e cçâo deste Ramo ,de , Arrecadação qye lhe eslá
. connad.~ e • se contém nos qu<\tro Artigos q'ne se. sf'guem,
L r Qu~ . os , Administradores rem~U~u q lmpressào Regia hum Balan"'çy das suas contas, com o Inventario da~ Cartas de· Jogar que lhe ficão

.
. .
,
1
Que <Í mesma Impl'essão Regia remeWío, no fim de cada mez peJo Seguro do Correio a Üqport.agciil .da,s vendas feitas ·nesse mez, abo, n~ndo-se-lhes eQ\ con!~ ,o premio do ~eg uro, ou aliás fação estas rei,nessas pela Contlucta _,Jo T<aqaco, .para cujo effeito , serão dadas as compeLen t es ordens.
·
Ili. Que os n)esriws· Aclmin is'lradores cHidem em ter sempre. sortimento de Cartas de Jogar em t o'd<~s as Terr11s do clislricto de su11s Admini strações: E no caso que os Juizes das mesmas Terr~s vt>.ji'io que se
experim enta f<dt:.\ deste genero , imm ediálarnente por seus Precatarias o
representarão aos Magistrados daquellas, em que .se ach<1o as Administràções ·fli'ÍncÍplleS; e OS mesmos .Magistrados darao pro\·idencia, p~ra
que se suppra similhan te falta, inti.mando-o assim aos Administradores .
. ', 1V-. Este's finalmente ser5o nr,ulto vigiinntes so{?re o Contrabando que
possa hav'er de "C.1rtas de Jogar; e havendo-o, ren)ellão á Ju~t.a da
Impressão Regia Copias dos Requerimentos que tem feito aos respecte-v.os Magistrados par<~ se evitar similhante mal; dando nolic:ia indiVidual
do progresso, e tesu ltado dessas diligencias.
,
, A participação extrajudicial, que fica dita, será porém feita ju1
dicialmente', s~ os reff'ddmi PfovedQres ~~Juizes de F6ra ·acha rem que,
os AdminiS)tt'adores são suspeitos d.e mfls Contas: ·E nesle caso prc)ced~ndo h'o ' Inven
(~rio·~ e' Bçdanço" jtHlicial, lhes intima'rãó' que satisfnção
1
n.o conteddo nt)i s'obt'edilos quatro Art.1gos, com . pena
serem exclui' ' J.os das ' AdmiÍ1is.lr<ições 1 e de se procedo!:' pelo alcúnce em
se '·acbàe,H:J ... se~.

JL

de.

\

\

I

que

rem. Aos Offi~\aes de Justiça, que · for~ m empregados nestas diligencias, será dado a tittilo de custas · quatro por cenlo tirados d.as impor_tancias que por effeito d;~s mesmas diligencias fore m remettidas dentro
Je hum mez ao Cofre da .Impr_essão Régi~'; tres por cento, se a remessa se efi'ecluar até tres mezes ; ·e dois por cento sómente, se a remessa
1
for mais demóraJa. _
._
.
· ..•
·
-""
ój[r:?,~_rm}~:'l ~p.a -;\h;~~- Rea!_p,oNr . b~.~~- q_ue '.e~da ~~Jih · cl?,s'1\!~~i~
tradoS'; a 9uem ~st~1s Re~1es Orden~ v~o p11'1gJ~a~; - fiq_ue · respohsa~el ~
sua exeeuçã~, de tal- n)odo f)lllt SE:( 'a •Jun·la Adm-JnlstFallva !Economwa Te
Lilterar.ia ·da Jí npressão Reg 'ia represen (ar ~ fa-Ha 9e cul']'lpriint:mw '_.d 'ellas, e constar; nu Real Erari'9 ~erão den-eg11das ~~ Ge:r,tidões de 'Corren't~ ~os Pr_o·vedor~s; . ~ i10S Jl}izes de ']fóra sçrá da9a e!'ll :q.dpd e'm 'S~SlS
ResJdenc'Jàs a mesma . falt11.
·
-·
-'·
·. ·
P ,iiacio de- Mafr~ em _23 <Je Ag9-,!l,lÇl de J806. =Luiz ·d~ .V~$CÓ?cellos e Souza.: .
.
·
.

. ;

.,

J

l

Re_qis. na C-ontadoria da Impressão f:leaia a}ol. i Q3
v~rs. dq ·Liv. de Re_qis_to d9_s· .pec., .4vipos, e OrdbH
e Imp'resso ·'l1(L mesrr~:a Regza 0./Jicma.
·" '
;
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,~EGEN~~ ~:s~o-8e

·1"endo
a Rerl Presença do PRINCIJ?E
nhor ~ Consulta ~o Sen~do da Carnara, na data ~e 13 dé~Agbé.W ' dd •presente anno, sobre providencia~ 1Ja .Venda de Azeite ·ne'sia- Cidaqe: 'o
Mt;sp;o Seph9r ~oi. Servido r>e~<'t ·sua Real Rt;soluçâÇ> qe 24! . de 8,etem.brb.
·_r.ro~im_o passado, to1_na~a r•~n ~ita. Consulta, conceder Licença p~ra ..a
Venda L1vr~ de Aze1~e em Arln<azens ·, e 'Fen~as, por tem.po de 'doJ's
a~nus_, ?ebai~Ç da.nue~las Çla~s~Ia~, com _9ue n QUtro tempo s7 ·facp_llava_o sumlhantes _ L1ce~ças .
· · _,
· t
·. E p,ara que çheg~e·'á nótj~ia, de· tod ~ esta Regia Façulda'd e, o
·mesmo Senado m?nda á'fiixar ·~: present'e' , eqi i-is~0a aos 3 4~ Qutubro
·ctE\ 1806. =Francisco de Mendopça Arraes e Melfo.
·
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,~

I

\,

e~t;\ Alv~~á ~- ~ 
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boa administração dos seus ~el'}s, ~ ~e!Jdirp~ntos, a tlJri. de; qq~ ell ~ ~. ~~
y~~·Pf~~u ~ m ip.te_ir<:l!11ente, n.?S- oh 1'1fS q~, Pi~da9e, que. são nçopdas do seu
)p~iit,i~9 , ~ - do .v~r.çlade,iro , ~,est~ ~•.o,, e ~ppli,céJft~@; ?"'~ s~ ~s re,nda.!l: .fle)i
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9u<; t ~ d,l}~ 'À~ ~~ja~ qe 1\;lis~_f,iy.Grdi, a , d(l~ Çi~~~~~ ~l ~ . Yip~s de,~ ies
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ren;dé\•S, :i nal l\f{)Y.a .da apvjjca ~.:~e :d0s.,s ~.•!s &e,n §r, ·_ç ·lllê)Ís ci.rcumsta-ncias
dignasJ'd,e altençào; -par•1 ·0 1 (Jilf; k~{]Uf.!.llíi:S I~1i,s tl vicpn1j.a~, q,a e itiv.ep~i'Àdnun
diverso .çq,.n,p ~y r l~.issq, t'lle .p,ry por ~<> ,,nr~ l<t:M,~~a ;,dp Desen),b~r:g.o1 d. gJ?,a~o -.o
que · actualr(lep~e obs~n· ar.er:n, .ouu · (js 1 . ac ~.)ntí1 u$, 1~ or.~e11s , p,OsJ~r·iores . que.
~iv~rem; para l,hes s<-~r c<nifinn:,tdq;. ou r qg!-J/;td.4:rij QVan~en·l~ p,el.o d1iLo fí\'i·~
bunal, _naq'uell.es tarlig·os ,que for ~Oil\íeni,eJ,)'t e 1 t,,·, 1 , I'>P ~ (1 , ·_ 1 .) , , ,,
IJ. Hei -por bem de C(lnfi~mar a 1\'I(;H·P~_.q).l~ F..i~z ás 1 Mis~rioo'rdiàs pe"'
lo Decreto de; qu,in~e de Màrço. de .m.U ~; J.\i:~qo_~·Q.to~, ' p,ar;a e,qnserv.arem
os bens, e C~-pell-as de que, es!a-.:-ã.G ,de jl9~§ll\l, · a.L~,,á .~ata'do_ . pjesm;o > Oe
creto; n~o Ç>bstanle as L .eis ,(p.le prohjbem .a amortização. Es~a Graça.:po'l'
rém se não, e,st,e pJer:í a npvas. :1çquisições ·!>~t1!• expressa licença M·infua·,
n.em ainda , p1;1ra aquellas ~m que já anteriormerrte á , ref~rida dÇlta tinhão
Voc,aç,ão ' ' L~.g·a,cjçl";. !{~I Coptrato; pprén.J p~ mue •. aiàd,a não ' tinh~«:> ,posse
patur:\1. '. Qev,erão .~OHJ ,ltldo as ,peSSO<\S;' 'q:\lÇ .;(;:i)I;!J flÕ,em u ,Gov,emo uá~ ·M· i~
~eripqrdias, , re,q~erer-me a Jj,(jeqça F10~ - ~3t'O~ ·, ,cçoril'~,n~ljlS ·; e ·a · Me.z a' do
Dese,mbarg,Q ,do .Paç@ 1}138 Ji>Q~J..~?Pá , , çpns uiJ ~r.,, havepdt? .ju-s'ta...causa. r>ara
~e cGnc~de.r, e ,tendo as . ~aisericordi.i.I'S m~l!o,s, r~ndas 1 do qu~ _ for neces~
sario
a satisfação dos seus encargos, e ju_st•as ppp lici;içÕés. · ·. ·;, .
, ,J1,L .Ficad .p.or e~ta , M-ercê ; q~~ Fii~ , á.s)\1j~c;ricqrc_l.i.as ,de as r.efe.var, do
Com,mi,sso;t em q~:.~e ti .nh~o incqrr-i d? par'<~ f\ ,Minha C9roa. 1n1uitos ,dos, si:ms
~errs, ,sen,do eracp-rgo das mesi)Ja~ M.i §~çiqo~d -i< s, . e Hospi.taes, ·que" Jhes
fqre·n~'- é!Pll~fXOs ,, o acc'ei,lal(-.e - LJ/~4~l·t· ps,.. doe,ntes, tanJo do seu tlistricto,
, . fQ ,m q qe fÓr~ de!Je, não ,s óme,çte 0S [~~~~flnqs ; ~ll,Çt·S la_l·llbem OS miJita'res,
g,l:}e a9s .__ tpes)nos H os r: i !aes for,eq1, ter,qS.llJ, : !:PN~ os sews C h,e fes ahi', 1·n a ndar!'lm .H ot,l,; Sl1j:~9 d ,a~ Tropa~ de.),f;'JII'a, .OtJ,· de war, ou 'de ,e'luip-a,g~ns' por
~~.r , a~s,irq ç_ópf{lri!J~ a , ç<p;i.~:a5!e, e, ao1 ,s;§y,J,r;~~ti-lutQ~ q.u,e. ?ão. .de v~~ fazer
g}fl,"er11nça de p~~~a~, , po~11Q ,~g_ya}, J;n.e,,nt~ -1 aR !;>em d.o -Mell Ser,v rço .. Qu~m~
do 1 P19:r~m ,9,$, !i~· ?,d ~'WjG~?~- ~dqs JWi~erJ ~ç.rdia,~.,. _n;ld ppdeFe~l su_prir .a. _Jespe,Z<;t ·ço_I,Jl ~~ Jlo ~~~e~ ,.m;lli.l-~re~, ~s~ r_pli!l~l~~re-L q .~hesp~rarJa , respe·c llva a
.Certid~p , qp ~~.t\!q; ; PiF~ . I,I'jes,\ ,s:e,r Pll_gaj,.pel~ ~lYli.nha··. li'azencla. r ' 1 , •
IV .. ,' ;rogos, p~ . aJJfN~r!l :.L\3.eJ,ar qu.e .a,€~bl)n<!a·r;ií contas ,da receita, 1e despeza. ~t Iy.l,t'1Z.q <!U? ~!lJlil.~N§ e)ei~;\ ,; .e :a · ~s.t~§; L~Q:nta~ i'rá !assi·s tir Q P.r())vedor
e~. Gamap .. :I;l~ ';''fe,~r,;.,t f=l'll~·- qu,;,e. lr ~edPp.!.l-:!"i t.l',Ç·_,na!;> fl!HÍS, da Camara · o r C~r
regedor se ahi estiver, ou o Júiz de Fóra\, (\};l;l1 .o ,Ordi·tia.t;io do .d-i st.ricto,
,9~1 .9t,l~} ) Q;e)J_gftn«fi~. ·pe,d,epip · J.e?l ~~ , q s.aia?\Q-;td1a 0 LeJ. ' O , M.)ni·~tro, que ?S~l~~lf ,. ~s cqn ,ta~1, ~ :11s , . ~Xq~~lJ J;:I G\!.ab1 d .~d.a:gSt~H\ · 1P1.~st<~d.!ii, dos b'erus, e Rugmen,.
. Jg ,4f!s ~endas ., n~-~ ,.pe~Rlfl1Ç~-r~ Q.} 11~)r. q1#Sm .a.: ,$J!.h~<\,,Gªsa , /os qu.e ahdá'r~m
~19ne,g,;\dós i P4 ~ ~s,li y p.\tflp;·n ip~i:v;j;cJê~n.eu,~eJ ªJi.e-pad ~s;- ·.~ íl'landará pnopôr .: as
acçõe~, 9ompe\ent~s J1fll'.~ d~ ~r !iefJ: B~a;çª'O \,- j ÇÇ,m]o 1~ara se . executar quillque.t:.. deveqo{ , 1 ~ ('c{) ~)\'at:,; Q S; '9)11?-!)0,es . flí'<ledJ o-~;~lv€r i .exa_minara tarn~en1 _de
a,c;:prqp com :a 1}\l..~,za, .ps_ e,I~C.afgQ~ que -,.dyv.~.ty~ :cpmpm-se, e ?PPlJcações
flUe ;~e~em faz.etr ~e, , ,\1 ps tçl~StP!3.z.a,s i SI.J:{ietfl.cra·s que devem evJtar-se; do
que)4do 1se, fé.lM a~s.en_to 1 Of?,, .'f,~ç-rp~ d~~~ ~Mt<~s ,; }Dar-:;l; no segu•i nte ar1.nq · a
fY11e~'il, quy ag{l,bfl \ · d~r, ~ ~jlz:IÇ> d:~ , rp_!ln,~fr-a:, , poliql!e cu~n1~r.io, e _exécu- 1-0!l
"l~s. ~o,! prqv~l,llW·Ol<_>.· D,u.s, :P.I'lrgps ·~m \ que . hou-verr duvida dar a ra,r te
. pel~ 1 Meza ,dg Rese!rJ~{Hgo,l'd'c;> 1,Paço T,'o)!pa.r;t lh~ serem rescdvrdos; .. «;J ren~et~!erá' á, 1)1ttz~" h:lf'P~ C0!~l~l ,cu.rrenl~ )ertl, {Q!f<·ma. l:lereantil, ·q ue fará e~
Jf3fllr da:~ , so,hr~gJtas <_::qnt:ls '· (jUaes ,<;l . JVl:~Z<\ J fali). , to,dos os . annos st)blf
~i l.Yii11,-ba, ·~leal ~'J~~~enç.a, , Cof!SJ.I)ly, nd.qr·Mt;l sepflr-adamente as de cada Pro:-.:
'vineia,,, .pat:[l ·nqi; r as qu~ Jalt.;l >, ~ j)I\.OpÔr;l\!.le' ~!3 , Pr_ovidencias gue p~ra.
qua)CJ e~- parepç{fl}.1 necess~rias,', . ·, · et.li.)' .: · · '
· ·· · ·
. , .V: , , O mesm(') Mi J) istro t:.l."loiQ p PI'OV~t\9J· 1 .cla Mi.serioorJias fad ,extrah ir
. ,t ~ m~e rn hnn;J, l\~~PJN ,ç!'p- n,U,I'llCI'O dos d'ft',l)•tle$ que enli'árão nos Hosvitães,
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tlo~ rqtief'sah l! Í·ão êa raU€)si, ·óu .· 1~elles• f a llec ~ rão , ·e das 'ô i íferen l.es rn:Are sJ
t i·ars :dié· ·1f11éí ;for à!) . f r atados•; ' as~ i ffi: como lambem' cl os .Ex postos !j'rle ··h ou -1
ve"'JJâ~M'é'ffre :J~Irin0l, dos ·q.ue f~ IÍee4rão, dos q·ue .es.1tão et•h a'ct'l'l·~l C.·iat;à<i ,

e cd.os: que :sa.llÍ)'ão para ·aprendlere'mr· alguns officJos; e dos poqres ~~ 'i ju'eáJ
se1 1l~Pà1cb <tlattas de ·Gu~•a, ou '· que' alli entrárãó, declar~indo ws Teriràs.
donde . víerão, ~u par~ onde fori'lô díri·gidos; o qll'al rei·IH:!tlerào l.l JrHen-'
d<e1"1<.~i~ · Gerá•l 'da•·Póhcli~ da ' Corte e l{eino.
··
•
~ ~V,f. · Par::t ·q·n~e1 as i s0br~clita~ t«.mtas se 'fe>rÀwllzern coin ';Xac·ç?to '~ h.i~
verá etn eâda< h·t:ll'l1'a !·d:as Gas.a s' e' ·Hospitaes 'os livros . fletessai' ÍOS rara'
nefleS Sff- ]ân ~~ J'e'(0'1 COOOS 0S refe.ridos assentOS' provendo 'OS hmàos da
M:eza•:rC{l.l,e l·acllJla')menle esti<verem ·s·e rvindo ·, o g\.l~ for p1ec·is'o r<fra ~-s1:e
fir.n:. E , eni todas haverá hl!lrn fiho separado, em que e~tejfío des'cfllés
todos 0'8. Bens 'n'\ovei~ ~ dté raiz, di1re1tos, e acções pertendeflleS) ái:·nH:'S·~ •' .
má. Sa·fl~é\ · eás·á: ; 'cdm declaração dos Ti tu los . da .sua acq·ui-s ir.;ão ·,'' Aola
dos te.nGarg·os cont q'ue · forãd deixados; para co_m ~ste se poder do'rríbinar
tl ré,ceita ;'-e d1e'speza!; e colilht:Jer n~o só'men'té da boa (,lrrec'adhçào, I'IJ<IS
tam~1em N' da pon't~a~ ohservancia cla vontade dos Instituidores; e )da'' b()'a
appl~eaçao. dtrs renclJCnenlos, , '' ,
"'
"·
,
· 1•.
. V,: J;l:.; ··Send'li.l~' o cu·idad~, e criação· dos E xpostos· hmn dos objectos nrais
ditg:n0s d:a M i;n!Ja Reàl Ço_f? S.ide'ração,-'e dos mais reco'mmeiid~\vei·s: 1 êl' cari-dade ' ·christtã·,' ·e proprios d6 Ióstituto das Mis~ ricord'iil's: De.l!mrúnd-'~
que · em todas · ~lias na:b· eleições anrH:laes :se elt>ja lambem hlllíi: <Jns Jr:..
rniios~. pai' a: rMcmlou'lO dos Expos~es. E como ei~ 'algum ás-- Terras' d s1'êsf
Rei1noir, ··esta criação está in'é umbida · ás Oa·maras, e a '· sua dPspeh':l'he
hup{ encargo dos ·Concelhos,, será em 'taes ·Terras a obt•ig;flçào, &ó re fer-ielo '1\1ordomo o reqyerer ' 6s ·.lt1s tiÇas; o diligenciú' e fJ'fOil~ov'êi,' C<,i lno
Procurador legal; tudo o qHe fo't• a hém ·.dos 'mesmos Exí'>0slos} e ôil 's I ~
cr.i~5ãd , , e a o'?e~v~mci~. da'~ ~r:!le'ns; ' e ~~~vid~~cia's q' ti~1 1~.~ r~ essel .~r~a
esta-o ·estabelee1das; devendo ~·eéa-r 'r-er, e represeflta·r n.~ 1at:td C1e' C~m·eJ!.
ção a f ai ta, ow 'ommissãó qu'e ·a 'e8le respei{o .tlvete rfi tido ' as J usti Ças'.'tert
ritoriaes·, '.par.·a. ql'lé· a pr0vid'&n1eê~ni. Na'qt1·eff~s Terrb's': poh~ti -•êfu qti e -está ' a •J:nésma criação a c&rgo ' dás; Misericofdiâ;, ; ebservàJ;~ü o ·r:g uhJri; nL
t@ ·que .por. . ellas es:t~ ~ estabeleci:4Wo, óu' fi I!~· se . f o.~
· sl~eeHiceiifl.õ ' pa~a ó
seu • mellflor~>~rra!il~o', ~ e perf.e)lção_/' l ·) ·· :; •· c '
·.:...
~
.ll. ~~ ·• ' ·' f:! r
.V 1U. · E para qu~e e•ste' pieclo~·JJ estabelecimento' ão rvenh:i ·a' ter:R_fi11a'Ô
effei t(!) :d.e ofJ'eJíltJtê r· ·lll~ b0ns"'.costu rn:es 1 : · 8ol!l 'Setrvii.lo ·s scitárí:a 1 ·obse~ vahéia
da Ordenaçã0 ~ do 'Rei no 1·t.'i 'vró· prim~·irn'; ''F·it'u'J6 s1~teóta e ; tre·s ;'par'a"grafo q~aito ; .e . Deler min<~n··qtie -, as J~stiçák elfectiva'.,'ertte obri ~oé\tP á~
JnulheJ·,es :so'lLeims,• ~ ~~~e se 1 Sou b!ir.anda'rei~ _rejã flâ.s, a .·d:~·r ~c~'~ta do1T<l'r"'
1
t9; e ~ cnar-em to filhô sendé' po~s) vel ;- ou .a tbtlO' o tem ~ o,1q ue .sob berem
ài!>s Pa1s, a . raga<re~~ ~ a crial~ão ,' ~to,rna·r~I;}l "?orrta 'dê · seu~ 'fi Ihos''õ n8 lcfw~
se haverão as JustJças rcom' Jtioda. á· di scfi.pçào, e segrédo; ~ a ã~· eviltarem
qualquer ·má conseq uencia':•'Quàn-do •· por é ri:. acón l{!Ça ó~ h a v~r l111 t<ri pht UÓ
secret?; ~ •se .retO'rr'u: a pedir sofcdrn~, óü 'ás Jusü'ças• , Jou '~~o" P'rcil eal~~·
da M tsencordw , ou a{:) Mórdomo' dos . Expostos, serãa· o'brigut.los á 1 p!1es·t?llo; .procuhmdo -lli'e hu111a ní1:1H,1er bem m'origeradá1 qÜe em~ segrk do 1 a~
sJs~a ao mesmo pa1:to,1fazene!o : <l'o·nduúr o Exposto ' para ·a roda ; ·bu entregando-o a · h uma amà que 'o c r i·e, e ad~niníslrando-lhe todos os soçor~
..ros, e- .r emedios rpossiveis ;-~ sem cp.iel se indague a qu:-did.Me· <l:a pés's ba,
nem faç·a aclo algún'J judiéiak, tl01tâe se possa seguir a ~liiTa máção'.~' E se
não obstahle todns as so?reditas providencias, a.inda :s!..l'cce'da! o appare 'cer ~lg'um Exposto• desam.flar'hdo á" porta •cle algum visiril10 de qualque1·
Luga·r, esse 2 e ·o Juiz· d.a Vint~na ;ou · aU t!ro oíflcial de·'Ju'stú~a, sétão

e

f

.'

l80G
obrigados: a con~uzillo, entregamlo . . o1a al~uma. mulher· 11ue o poss;~ . ali~
men!ar até ser en: regue na Casa dos Expostos mais proxitna, aonde pelo rendi.mento app!ioadb para es!:1.s despezas, se 1hu pagará a conducç;,'io,
seg·undo o desvélu, e trabalho qlle nella .t;Íverem• todo,
JX. A qu~lquer. dns Cor.pomç@es a q_u e , esteja incumbida a. Cl: iaç~ão .
dos Expostos,. pe.rtencerá o e tab~=lecimento, e .aú.l'1oinistr;ação da-, Casa
da roda, e- á nfJmea.ç ào, e pagamet:Jlo do S'<i>lavio da rodeira g·ue nella
deve habitar;. •clever.á1 fazer-se todos os mazes a visiLa. dos Expostos; e
.dálCJIIel!es que forem · ém luga..res distantgs,. d eJrode as amas · não po ~sào
oómrnc~darnente traze1: os m~smos · Expos.tos á. visita, se poderão nume<lr
pe.asons de ·r obidade CJ.Ue a fa·ção: d.e.pors.. d:o tempo da oriaçt'ío do leite
~m diante, sempre se fa,ri. a. vis.üa1 d'€ L0xlos os: Ex.pCDstos 'hum.a ve~ no
:~nno: na visitas~ prQvjduncia,-rá o que· fut neaessar.io sobrl? o ·oom braJo;
<;ria.çflo, e e;du .e~:lo dos mesrn·lls Ex·roSltm&; e se as amas são pa·gas dos .
seus ,s.alhdus.. E os, 1?-rov~ C!I(I) res , e.m €o>tlt:eiqàe .a v.erir~aar.ão• se àss.i m se:cu m... :.
pre,, d ando a!;l prGJv, id,e<~J.cias necessari:lS, e <wnformes .é\0 que. 'felfl.ho D.e- ,
~ermil'lacJ~) eni t o da~ as Terra-s. da soa Comaccat.
X.. .L-lei jí)OI' bem. éQn.fiun~ar os Pri,vi.legios eahcedi·drGs peles SemhorQlrs ,
Re.i·s clrestes b{einos ao.s Expostos, e ás pessoas que• os cr.ião, e ecLucãu.;
Determinando.. que em. nenhum Ca):iO se haja de q.uebra.nta.r p.or qu1.1es.quer ·derogações geraes, sem ser esta ·expressamente dec.larada, .E Determi.no l·:.J ·mbem que as am.às,. q.lle- biv.eretn• cr.iado Qs Expostos, ou as
pess0J.3 Cj:ue· os tivere;n ed:uca\do, t!enh.ã0 a r>ref.eren.~ ia, para lhes ser
conservadu o Exposto que ·crié:lrão.,. Gu ed.wcár·ão;. ten.d~)-o educado, ou .
criado sem. negligencia, ou . culpa, pela qual lhes devá ser ·removido;
salvo sendo por hum interesse nolavel dg Exposto, ·e sendo ouvido o Mordomo dos . Expostos. E send,o. La-v. ra·d{wes~ C!JS 11ue tiverem feito criar, e.
edtJcar grnt.uitamente os Expostos; l'he serão' livrt:s de Servi'ço das Ti·opas de Linha, podendo sómente ser a!isladoª ,nqs Milícias, ainda seod~l
~ol.teÍrQs, tan.tós til.bos, qmar.to6 forem o;s. Expo~tos, q!f,ê ac~u,al,ment~ e:s~.
tiverem· cri.1ndo, e educa.ndn,
·
·
·
·
XL· E por quanto nio só os clo.e.nles, e, o~ Exposto.s. são: ohi:ee.~0:di-g11.9 ·
d<t l~iedade · de.stes lnsti~ulos, mas tam,l}em qs p.0~ res, e indige.nl~!! em
extremo, que por necessidade rilendigãoo.;. ou sotfre,ljl! de~gra,ç(l.s tn ~s q,ue .
os reduzen1 a hum estado de. rniseria; deverão e stes meus Vassq.IJos tambeiilil s e.r suceorrid.us,f e e-Lege.r.-se ou~I:Q ).\fftpi;QQ1tJ10 para os. po,bres. Dta,su.}\
ohrig·a</io 'ser·á. o cuidar do ::;0ccon:o cLo.s qu~ ve~d.adeii'ainente sà.o q,ec~s,
sitados, p.rocurando que se ohservem. os Compromissos -que tem a m9. i,Qr
parte da.s MiseJ:icordia.s. para provere,I}J _c.om , es.mó~as · as pesso.as. recolhi·
.J as,, e. i1acl.ige ntes. E a respei,to dos . q.ue s~Q. Menf~~g.os., Qs l'ii~O~ deix;t.riÍ
vagar de bumas Terras pnra outra·s, sem pela Meza se lhes conceder
Carta de Guia; e req.uererá ás Justiças .a ol;lservaoeia qo Alvará de Q,O, ·
ve de Janeiro de mii seisce ntos e qnatre; procur.ao.do. qu.e antes s~ 0€,cupem em algum trabalho honesto, ern ·q ue adquirão a sna, sasteniaçãu,
e provendo da lllpne_ira que nem s~ (!buse, nem fàlt.e á çaridade que .
elles merecem.
·
·
.
XI I. N:ls 'maig accõcs do soccorro a~s encarcerados. dotes, funera~s
e mais d·c veres dv seu' Comrroroi~so, .
ohservarrt q CJI;e, püí elle~.• e Or- :
tlen~. post~ riores s.e aoh.a deterrrnin.3"Cià . .E poy qunnto em m.ui.tas ch.ts so.-,.
hreditas Misericordi?.S esta e's tahdecido o terem hum C~mpo Santo p<.1ra .
Cern.ilerio: Permitto qne P.~n todas ell lls o possão esl~helecer · do mesmo .
:modo, o que fàr âo? s.endo ' possível, fóra da.s Povoacõ~s,- r~;CJuerendo para esse eiTei lo · iís aulboridades E~clésiiíslidas a que ~.on). pelir; e lhes 1-l.ei ·
Ggg
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por JacultaJa a licença para a acquisiç;Io do Terreri(), que para esse .fim
for nécessario:
··
. Xlll. :' Nos casos occorentes para a resolução de ·qualquer d:lvída q 'q e
sobre a observancMi do que fh;a estabelecido possa susci tar-se; se recorred p_e la Meza do Desembargo d? Paço. ~ este· se cumprirá como ne,lle
se contém sem embargo de q'uaes(}uer Leis, Ordens, ou ResoltH.;t1es em
contrano, p'Ois todas Hei por bem d,e rogar para este effeito sómente.
Pelo que: 'Mando á Meza do Desembargio do Paço, HegeJc>'r da
Casa da Suplicação, Governador da H.elação e Casa do P01:tu, Cotis~
lhos da Minha Heal FazenJa, e do Ultramar, Meza da Consi'e 'I'ICÍ·a, e
· Ordens, Senado da Carnara da CiJade de· .Lisboa, Meza da -Irm:indade '
da M isericorâia da mesma Ciclade; e a todos osi Desembargadores, ,Correge'lÍores, · Provedores, 'Ju·i zes ,dos 0rfiios, a quem o co.n hec'imento des:t.e Alvará pe!'!encer, · que o .cwl'nprão, g·uArdem, e o (aÇà'O' inteiramente
cumprir, e guardar inviotavelrpente sem dúvida, (JU ernbar-g o alg-u-1il. E
M?ndo oútrosim que .valha <!:Orno Carta pa·s sada pela ühanGellaria·, po~tó
que por ella não ha de passar; e qu-e o seu efl'éito h dja de durar mais
tle hum, e .muitos annos, sem ernbar.go das ÜJ·dena(~Ões · que o co.nt.ra~
;rio deterininão. Da!ilo no Palacio deMafra em 18 de Outubro de 180í}.=
Com a Assig:natura do Príncipe: Regente, e a do Ministro.
'I 1'((,"

.:
,J•
'
ri :;

Regi:st. na Secrei. de Est. dos· NeiJ. do Reino no Liv.·
. lO' dás Cartas, Alvarás, e Patentes a fol. ~1, . e
imp'res. nd impressão Regia~

I

·,1 .•
:~ !~ -

.,_

~

I

---·<.0'>·*--*'

\ .
Consideràção, a que o assíduo trabalho, e penóso Se'!·viço, que
T enuo,ab9rdo
das Náos, ·e, mâis Embarcações da Mi·nha Armada lhal _
~~f

I

'

...

.

~

fa:~;em

os Officiaes Inferio'1·es, e Foldados da Brigada Real da l\1arinha, reduz
muitos á' impossibílidade de o co;llÍnuar, e QJ~rendo usar da M ioha Pate~nal Pie·d ade co_m rodos aquell'é\s , que. se àc'h'are1~ nest'a situaçà(f): Hei
por bem Determinar, fJUe lodos os Oftic1aes Inferlp res, e Solrlados lu-valid'os, óu incàp a ie~ do. dito S~rviço., sejào alojados•
Q -arte! da lloa·vj stél, 'o u ·em quAlquer outro, .que pa'ra esle fim lhe 'for destinado,' em-pregando-se naquélle Serviço de terra, que for compa ivel com as suas
forças, e ·que os •s eus vencirne'ntos séjào résp.edivame.nte regulados da
:man~ira se'gui~!e: Os ~-ffici_aes I~f~r~or·es ter.ào o Soldo res.pedi vame,nte
, destl'nado · para _os da Pnrnetra :Otvtsao.·os Soldados qqe M,e tiverem Servido,_' sem' dota de 'deserçiío po•r ' 1r ais àe ' vinte anrios, ver1cerã1> M1m Sol-do igúal. no que está destinado para os mais bnn.emeritos de Pdmeira
Divisão da mesma Brigada:
que Me tiverem Servido
mais de
dez annos, e menos de vinte: sem nota de. deserç<1o, . vencerão ci· menôr Soldo destin i:Hio para os Soldados da dit.a Primeira Di visão. Aquel_: ]es que Me 'tiverem·Ser viCio se.Jn .pota de deserção por menos de Jrz 'an·nos, · vencerão o Soldo destinado para os Soldados mais henemerilos da
'Segunda Divisão. E lodos a<'luelles Soldado.s que tiverem Lido nota Of! de1serÇão, qualque·r que s.eja o numero dos ánnos, . que Me .tenhi'lv Servi·
elo, vencerão o menor Soldo destinado para os Soldados da Segund~\ Di-,.isã.o. Devendo outrosim regressar para o Quartel da Brigr.da todos aquel;les, ' que
restabekce.rem~ e se· acharem . eJ!l estado de contintiart:m ·O

o

·Os

se

'por
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Serviço no Mar. 'Determino f.nalmente, que todos os Offi.ciaes Tnferiores, e Suldados·_ , que pelo referido motivo, houverem de pas ~ ar para o
dito Quartel de Invalido~~, e aos quaes, depois da Revis ta feita para ·
este fim, julgar o Cirurgião 1\tlór, gue estilo em ôrcutnsUwcias de restab elecimento, con serva r:'io, em quanto houverem taes e s peranças o S< d-.
do·, que t.inh:'io : na .B ri gada, aonde as ~qas P.r<l~~i.iS uào sPr·ào · pr~eochi
àas: O Gooselbo do Altiúrantado o .te.nha nssim , en le[)dido, e faÇa eAecutar. Mnfra , elll 4 .de Novembro .de 1806. =Cum a Huoric<\ do J>,rif)-

cipe .Regente.

Re.1ist. a foZ. 6 no Liu. competente da SecTetaria do
.Almirantado.
·

c·
·--lif..o->llt--*

Áchando-se inc6rporaJas na Real Corôa torlas .as Saboa·r:ira;

des~~~' R~í

i1tts, e seus Bomioios pelo .Alvará d.e vinte t!~ Dezembro de1,r·n )bs~t'e ':
ce·ntos sessenta e seis, gue regulou os preços, por .q'ue ·d-e.vi;~ .S:~uv~ndi.
do o S11bào, cüm~ Genero estancado, ·e priiativu da Wlioha R:e:~L -·f[;I:Zern

dtt, c!ljo rendimento ex1!;te presenleiuen le contracl<1do, sem, allertiÇ<io

nos 111e.sll1os preçl•S ~ E sendo-l'•1 e presente ·q ue. a mudan()(a dos' Lempvs
1í; lll fl;'ilo· subrr o valur Jus Maleriaes , de que he composto, e t.an1b~1~~
os 'Salari"s da-s Pessoas elllprega_d as no . s.eu Fabríco; de maneira (jUe ·,
sem burn proj)or:cionaclo augmento no seu pr-eço, não podia se·r,.proficu~•
n sua ven1.t'i , nem .veri!ricar-se ' nella a condic(~fi'o que se req.ue1·. Ja boa
(pndi c'b de: Querendo po·r ··. tan to obvi.ar ~ a est_e }'!covenien.le, p;u·a .pQ·d!e:r
prosrer:t r esta Manufaclura- :. HPi por bQ.m'. Permit.Lir, que os .C<Mutr<:lcladon..>s Gern:es do Tabaco, . e Saboa.rias, · pos.são maiLUil.r ;'e(l.dcr à~ data
·deste 'em diante todo o sabão, ·q.ue ·se consome nestes Reinos , e (no Ultran-lêlr, p ta· mais sessenta réis -so.bre cada hum dos pr..e<(OS taxados pelo
·nH~r,citm:H.l6 Alvad: Hei oulro sim p.ü r PA3f!Y PenmiUir que, tõjl!laiJd0 11e··1a ea1est.ia cl•os .Maleriaes sej~ necessario mand<lr v!r este Gene:-o d~ PaíZE'S l!stra·ngeiros ~ se 'l he possa dar Despacho nas A lf<\nd.e gas; _
pagando
os Dtre'Ílus pe(a nval.iaçiio de ~essen la réis cada arralel, quando ·vi.er por
conla, e ·ri:;cu du Cont·racto; e1carào qan,do para a .Minha Heal Fazenda, sobre o preço do Conta~to, f quantia de Trin•la ü;mJ·~,f? ~der~ i~ prn
cada anno: E em tudo o mais se dever<'io observar <lS CondJcoes domesmo Cutlf racto. Luiz de Vasconcello$ e Sóuza, do Meu Cons~lho de Es-

do

1ildo, e Presidente
Me u . B.eal Erario, . o lenha assim entendido, e
faça exe-cutar, sem. embnl'-g-0 de qu:.esnuer Le•is ·-,· Reg!Írnentos, ou Dis..:
p0siçties em contrario. P.a:ll'lcio de M ·afr.a ~m ll de Noverubro de 1806 - =
t.:oru a Ru bríca ·do Princi pe Regente.

lmpTesso na Ojji-cina de Antonio Rodrigttes Galhardo.

Ggg
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Eu

O PRINCIPE GEGENTE FM!O saber aos· que este Alvar:\ virem:. Que sendo-Me presente a Consulta, <JUC Mandei fnzer pelo Conselho da Minha Fazenda sobre o espaço de tempo, q1Je se deveria conceder
de Franquia em todos os Portos destes Meus Reinos áqueJJas Embar'ca-;
ções ·q ue nelles entrassem, e a pédissem com o unico motivo de especulação do Commercio: E Querendo Eu sobre este par~ic1jlar estabelecer·
huma regra fixa e invariav~l para todas as A'lfandegas em geral, e ev-itar as dúvidas que se poderiào suscitar sobre a inteJligencia do Decreto
de nove de Setembro de m.il setecentos quarenta e sete: Hei .por bem
Determinar, em conformidade da Minha Real Resoiução: de vinte de Setembro deste anno, tomada na dita Consulta, a b_!:lneficio da Liberdade
do Comm~rc.io, e ampliando .o Fora! da Alfandega Grande da Cidade de
· Lisboa, que as Embarcações que entt·arem nos sobreditos Portos possão ·
Jlelles . demorar -se em Franquia o espaço de dez dias improrogaveis, observando-se quanto aos casos fortuitos o que se pratica na Alfandega de
Lisboa, e se acha disposto pelo seu Fora!: Havendo ·porém todo o cuidado em vigiar não haja abuso ou vendas clandestinas em fraude dos
Meus Reaes Direi'tos.
Pelo que: Mando· á Meza do Desembargo do Paço; Presidente do
Meu Reai Erario; Conselhos de Minha Real Fazenda, e Ultramar; Real
Junta do Com,nercio, Agricultura,_ Fabricas e Nav·e gação; e a todos os
mais Magistrados ou quaesq uer 1outras Pessoas a quem o conhecimento
deste ·haja de pertencer o cúmprão e fação inteiramente ·cumprir, sem
embargo ~ de. quaesguer Leis, Re;?imenlos ou qualquer outra Disposição
em contrario que para este effe/to Hei por derogadas como\ se de cada
huma dellas fizesse expressa menção, sem embargo da Ordenação em contrario, e que este valha, posto que seu efl'eif.o haja de durar mais de hum
anno. E o Doutor Manoel Nicol::í:o Esteves Megrão, :pesembargador do
Paço, e _Chanceller Mór do Reino o faça publicar na Chancellaria, e
registar nos I:ivros competentes, remettendo o Or~~inal para a Tor~e do
Tombo. Palacw de Mafra 13 de Novembro de 180 .=Com a ·AssJgna.tura do Príncipe Regente, e a dp Ministro.
i

Regist. na Chancella1·ia Mór da Corte, e )J.eino no ~iv.
das Leis a fol . 9 8 , e nó Conselho ·da Fazenda a fol.
289 vers. do Liv. do Registo das Lei,s, e Alvm·ás, e
lmrwesso na T~'11oarofia S1"lviana.
:r

.

i '."i ·

* --- * ·..c:r. ~\ --

*

Tomando em tonsid'eração .quapto convém ao Meu S~rviço, e ao iuteresse con1mum dos Officiaes, que voltarem de servir-Me nas Colonias ~ .
estabelecei' hum rnethodó certo, e invariavel, pelo qual, tendo naquelle ServiÇo preench ido as condições; com .q ue forem despaçhDdos, possão
l:ier admittídos. no Exercito sem grande gravame dos que nelle 1\'Je servem, e com ecorwniia da Minha Real Fazenda, e aproveitamento do

l80G
lllt:~srr.o Serviço:

te:
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Hei por hem a es:e resp e il.o Determinar o seguin ...

J. Que iodos o~ M.eHs ViH<snllns, f]UC tendo p ;1ssaJo a s_e rvir-Me vo_,
luntariamente no s_ Domini'os OJtrnmarinos, voltarem a- estes Reinos com
Patentes (wr Mim con lirrnad ns, e provare m por Documentos qriginaes;..
c competentes C')Ue preenc he rilo toda s as ,condiçoes, com que tiverem passado ás mesmas Culonias; que :.1hi se comr)ó rt 6rfío , e servirão bem; e
que vierão a estes Heirios, tendo para i~ so obtido t1 licença necessaria,
sejão addicfos ;1 ós Corpos elas Armas, em que tiv e rem servido para. nelles contiounrem a -~ervir, ;-~té fjtlC _se ndo- Me rresc nle pelas Informações
dos respecli yos Chefes n sua 'n pt.idfio, e presli mo , possãó ser em pregados na qualidade de effeetivos, ou dentro dos Regimentos, em q~1e servirem, ou em quaesquer o n lros, assim corno nos (fj\·crsos objectos do Serviço Militar, cool<}rme ·En_jul{,!':t t' conveniente.
H. Que estes Officiacs assim addictos ue nenhum -modo sejulguem
com preferencia, pa ra conlino·a rem os seus accessos nos Corpos a que forem addictos., ficando' na intellige ncia de q 'u e hão J e _~er empregados naquelle Corpo, . ou exerciio, que· pelos seus prestimos 7 e circumstancias
for mais conveniente ao Meu Real Serviço.
lU. Que na - Disposição do §. an!eced~nte s erão da mesma sorte com.prehendidos todos os outros Oftl-cines, qu·e por qualquer rnoti\'o se acharem act~almente, · ou forem para o futuro atldictos aos Corpos do Exercito . .
IV. Que os Officiaes, que, ~oltando- cio Ultramar, , ficarem addictos,
venção, em qunnto o forem, os· soldos, que lhes pertencerem, na conf~rmidade do §. IV. do Alvará do primeiro de Abril de mil oitocentos e
CinCO.

.

•

V. Que a todos os outros Officiaes, que, vúltando do UJtmmar; nãô
·e ntrarem como addictos nos Corpos, por não terem provado as circumstancias para isso ·n e'cessarias, não se pagahi pela Thesouraria Geral dàs
Tropas soldo algum, seja qual for o .motivo, .porqueseac,hemneslesRei- . ·
nos; por que ainda no caso de lerem vindo a elles por Serviço Meu, lhes
serão os seus soldos abonado~ pela Repartição da Fazenda da Minha Real
Armada. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio de Mafra em J 6 de Dezembro de J806. (I)-= Com a.Rubrica de Príncipe Regente . _

lrn.presw na Irnpressáo R eqif!-.

I

Corpo~

Querendo evitar o prejuízo, que restilta á discir>Iina Jos
do Meu
Exercito da multiplicidade de Destacamentos, que actualmente fornecem
para -Guarnição dos Estabelecimentos Militares, consel'vando com tud~
a estes a guarda, e segurança, que lhes he indispensavel: Tendo De:er_..
minado mand"r org-anizar algumas Companhias de Veteranos, na con(ur-·
midade do Plano Geral, que baixa com este, <Jssignado p01: .Antonio .de
Araujo de Azevedo, Meu Ministro, e Secretar'io de .Estado dos Nego-cios Estrangeiros, e. da Guerra; e dos Planos particnhres dP. Qrg-anização , que in1o successivamente baixando, assignndos pelo mesmo JVljnis(I)

I

Veja-se o Alvani ue 2 de Janei ro de,1807.

•
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t ro, e que terão a sua devida execução, como fazendo parte cJo sobredito Pla.oo Geral. O Conselho de Guerra o tenha ;~ssim entendido, e fa-

ca executar com os Despa.ehos necessa r io~. Pa_laciu de Mafra em 30 d~
De-zemuro
·· ·
. t·80tL (i)= Com.. a Rubríca do Principé·Heg·ente.
.

de

'

PI"'ANO GERAL.
Para a Creaçáo de Cornpanhias de 'fret(iranos.

ARTIGO I.
Das c'ircúmstcmeias, q1te devem concorre?" nos que' forem adniiuz'dos
para as Companhias de Veteranós, e modo, ·por que se
háo de ad:niUir.

·· §:

A.s Com pan hi·a s de V e ter a n6s serã.o éom rosüis de Officiaes, O fInferiõres, Tambores, e Solda-dos de Jnlitrúaria, e Cavaii:Hia,
óll de A.rtilhcria, conforme a natureza do EstabéleciÚ1ento; para que fo.:
rem cread os .
·
' .,
· · ~- If. ·Os· O!hciaes, Officiaes I nfúrÍores, Solda 'tTos·~ e · Tambores des~
f~s Gompanl1i;o~ seràÓ sempre tirad os do ' núrner~) daqllel!es, <jüP., tiVNPin
õotido ;:r· SU::t Refoniia '; e a'ssim os Oftiéi<ies, como os OfticÍ;leS I nl'e ! Í0l't'S
entrar~o nellas r.Hl wesma graJu~ção, elll qu~ se ach&rem refi.~rrnadus ~ â
rrãó' po:ledu para o ·diànte pertender accesso dentro das suas Companhias,
iibi\1 . ·m outras ' comó1is'sões. (2)
· ..
· , ·· ·
\
~- I'FI. Aquel!es que depois de reformados perfenÜPrem Prlfr::d r\t-·stns. Companhjas, recorrerão ?.o Inspector Geral, a cuja Jnspec<Ji.o a Côm:.
p~ríhi'a perten.cer, pilra os consiqerar na r'!:bJ'lOsta, que devê fiiZBr todos
f'S anr.os; e p·e ]a Secretaria de Estado dos Negocit"~ Estrangeiros, e da
Guerra se expedir:lo os Despn"cbo:,~ aos Gerer::tes das J;e's'Pecll'vóls Provin':..
c·i.as, para q.ue lhe·~ ma:ndem füzer seus Assenlarnentos.
·

I.

ficiaes

' '

I~

-'.l :"''"'"':C' .
• ;,

1

ARTIGO'IL

' Do ·Asse'ii1{J,i'nent'o da praçà,

f

.\

1
'
.)

I

.

·~ comptab;'lidade .:'/tos' -~e.ncimentos.

.

'

§. l. ' 'Oatf'él Coh:Jlflandante de Companhi<l de Veter~nos f\Ceberá pera
Secretur.ia de Estado dos Negocies Estrangeiios, e da Guerra hum Livro de registo, no qual, conf{H·mp os diz eres, que nelle irão indicados,
se far:i Assentamento a cada hm~1a das praças' da C<,mpanhía, servindo-lhe de Títulos a ordem do res l)eet ivo G~nend de Provi~~ia , e a Pate~le, ou Bc_
s alva, ào Corp~, em que tive1· servido. .
·
r····~. H. "
As's·erm triêl'lTÓ d~l'S ·(J>
rAças se r~ná én) Titu'os sêparndos, en1

tre

o

·o Es lábeJ(!cÍ.me'iJto principal, · :~ ns· dos E:>U\belecimehtos 'sobal!ttrrws

·das Go rupa~:hi·a-s: Ern ca·d'a hutil dO's Livros se 'carregari'io os recebiR·Jen1
t<rs tlc ·a rm·amen1:ó, é ' f~h1atJJeh!o ; e' em cadf\ prat;~ tts ths!r:ihnições.
'§. IH. Assim as Otdens,- éo:'l:í:!i as Resalvas, que Jevem legalizar os
:Asse~tamentos, ficarão para ~·sse •rífeilo' d epos itaJasno (}artt:rio da Cont
pánh ~ n. ·'
· ·
·
.
· ·
•
'
· §. 1 V. A. verificação das praQ\'\S existentes se fará todos· os mezes,

--------------------'

:(1')
t2)

Véjn-se o Plano de ·2 de Janeiro de ]'80'7.
Yejn-se o Decreto de 6 de Juiho de t312.

f8Dô
.ria, fôrma cla .Lei de 9 ·de Julho àe 1763J .Je A•hará de •1'4' de Ahril ,de
1
1764, p'ara
, ' . :• '
. os Regimentos âe Linha..

.
'

·c

~

'

I

1

I i'
,. '

.

-1

{

.ó-

III.
1

§. I. Os Oillcia.es I n.feriores, Soldados, e Tambores,· usarão do · mesriw Uniforme ,. ·q ne se '-acha ·desi~gnado no Plano •de_ 19 de ' Maio de· 1806

para os ,Pés de Castello, e receberão cs· mesmos gfinerosr 'e com os mes- mos v~ncimentos :, que . se aehão es,.abeleei~·es para a Trt5'pa d'e Linha,
no sobredilo PFnn·o,
'.
,,
- , _,
_ .
,
§.· 11. ' Os Ofhciaes Inferiores, e So.Idados 'd as Companhias -de Veteranos lnf<tnLe's r:eceber.â o ,para d Sler1viÇ€l espiôgl:ndâs• co-m bajonetél, .pà'tronas, e ma·is pertences do mesmo padrão, que recebem o's de -Infant.
-teria de.•-Li1nha : • ·.
· · · ; •·1· ' ) , ",_ 1
·
.
' §. IH . . Os' Offiaiaes Jnferi0res, e Soldad~s . das Com'panhias de Vetéranos , A r ti lht~iros receberão par:a -o.Servioo hum ohifaroté ctlm o seu comJle-lent~bold ·r:ié: ·. ; , · , . . . ! ' :::;t · .'
.. ' . :
§. · I V. Todos estes Armameritos, quando se distribuírem novo's·, teJ:ãó (jl, v.enc·imento em 25 annos; é se f(,tem usaclos, se reputarão vencidgs erri 12 an[i]os.

§. V.

'

, •

'

Deste recebimento se fará ·d.rga no Arsenal Real do Exetci.to
ao>i Com mandantes das Companhias, os fJUaes farão a distribuic;ão, e
assim mesmo a carga dellà ' aos Gom:mandantes dos Estabelecimentos subalternos.
.·
·
• .
·
§. \7 L Para que os Command~al'}tes das Companhias d~ Veteranos infantes possão conservar, em estado de serviço, as armas, e armamen.tos; por qTie ' flc<~ri'J,n , responsaveis' . receberão tr€8 qwa~·tos de real cada:
dia por cada p'r aça effecti.va, fazendo -deste recebimento ·a distribuição
conespondente pelos Co1~1inandantes qos Estabeleci.mentos subahernos . .
·. '§. V 11. Em consequenoi.a . clesll;l ditsposição não poderão os Com mandantes, por titulo .alg.um .;i· fazei· pagar aos Soldados o concerto das ar·-mas, e armamentos, aincla . qLJando elles as te,nhão quebrado malicíqsa!llenl~, porque nesse caso os deverã0 castigar:
·

A R T . i G O 'IV,

lJo Pão, Soldo, ~E-iospital, e Q.ua.r;teú,
.

'

.

~· L Cada praça de Offici.al ' Inferior, Soldado, e Tarnbot' teceber<i
pão em especie, da mesma formá, que o receberem ·os da tr0p-a de Lin'ha.
§. J f. Nãqu.elles Estabelecimentos, em que não houver Assento, : se
-fornecerá · o pão por alguma _Padei·ra, a quem o Assento mais proximo
dará rara e's se fim :1S ·arrobas de f.1rinha 1 qu·e foretn nacess.arias :
•
§. Ili. .Os Co.m missariosde Mostras combinarão as'Livranças ·depão
q.ue GS Comrnandantes lhes apresentarem, e porão nelias o seu Riwisto.
: §.. 1V . . Estas Li v ranças, que serão, na . fo11ma do estilo, assignadas
pelos Cqmmandantes das Corhpanhias ·, servirão para resgatar os Val~s
· particulares por que o p:lo tiver siuo recebido; e serão o unico Titwlo
legitimo assim dos venc1n-lenlos ·das Companhias, como das descargas dos
Assentistas' na Admini~t.t·aç•ão Ge!~ aL
·
,
· §. V. Os Officiáes lnfer'iores, Soldados, e Tambores vencerão desde
-

r
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o <lia, e'm que · ti\'erem, praça · n-as Gom~an'l'iias de . VeFeranos o. mesmo sol,.:
do que vencião n·os Regimentos de Llnha, de que ~ahírão.
..
~··: ·
~- VI. Estes soldos serão pagos por'Prefs. de qum:t.e em gutnzedJirs,
?'Ssignados pelos Commanüantes de Comp~nhi·a.
·
§. V 1I. Os Officiaes r~ceberào os seus soldos m,ensalmenle ,n" mes. ma forma, e no mesmo tem·p o, em q_ue se pag,arem aos da 1 ropa de
Linha.
· .
.
. ~· . VI n . . Nas Rel_a<}ÕBS de MDsTra: das Compan?ias- ~e~ VeJernnos J nfnn~es · á _m argem do' nom~ Je c:ü.la praç.a ef:lecllva, lfâ0 lançaJ 0s os
tres q~a-rtos de real· para. o concerto ·de A nnament-o, esta~e.lecido, n.o §,.
VI'. do ,Artigo JJL do pr5tsent.e Plano; e da totalidade destes·,, passará
o respectivo- Commandante de Contpanhia hum . Vale, solilre o qual, se·n,.
do approvado pe.l0 Commissari·o·, qtH~ t.iver passado a Mostr.a, se lhe fará· s~m qutto· algt)rlJ ,'f.it·IJ·Io, 01..1 Recibo, 0 paga·men<t0 cJa ·stla Ü3.tportaócia ..
§. IX. Os Offic~es terão Quartel dentro .dos Estahelecímentos,. papa que' forérn destina(l.~s, eú sé lhes pagará para. casas, em cada alilno
hu.ma qu-anl·Ía ar.bittacla; huma vez pana se'mpre :~o a flm de resídir.en~,
como he indi~pensave1, q mais proxirno que for j)ussjvel a0s resp.ecLivos
Estabel-eci Hl ef(los.
~· X. Os Officiaes Inferiore~~ Súldacl<Ds, e Tamb0•r €s terão Hos·J~iita·T,
Quartel, Camas, Aczeite para as luzes, e Lenha para r~s ranc.hos , tia
lll:esmã for-ma- q:ue O· tem. os d-0s Regimentos de. InfanLeria.

A

l~
.

T I G O . V.

Da

I

D~sciplína . .

§-. I. As Comp~·nhias d'é Veteranos Jnfanfes serão S(.Jjei~d,, p€'·lo que
pertence á: economia particu}ar, ·ao Jnspecto~ Geral desta Arma, domes ID-G modo que o. sã•o os Cor'pos cle ' Jnfanteria, e Artilheria do Exercito. ·
§. II. Todas as €Jemp_a nhiasi no qNe tQc.à ao s·er.viço geral, ' serão suhardínadas aos Generaes das re~peetiv~~s Pro\ inciàs.
.
§. Ifl. Os Comma·ndalltes das' Com·pal\l•hia1s r.·e meterão todos os mélzes hum Mappa do. Estado de 9a!!la huma dellas a~ General respe:etiv0',
e outro ao Inspector, do modo por que aclualmenl,e o fazem os Corpos
das· diversas Armas.
1
. §. IV. Os .Commandantes das Companhias, que fo~em destinados para o serviço de Ptaças, darãó a'os Governadores de,s{às os M appas' dia·rios, e lhes ficarão sujeitos do mpdo que o cl~termina o Regulamento, .e
os §§. li. e V. ila Resolóção d~ 'l7 de Março de 1738 Bue se acha inco.i'poi·ada .nas novas Ordenanças.
·
§. V. Os segundos C'ommabdantes das C9mpanhias, que, além de
Comma-ndanbes dos Destaeamen ~os fixos nas FOI'tale7,as dependentes,fo. rem tamb~~_n : Comrnandan~tes d~s. mes~nas F~rtalezas, terão_por isso duas
responsabJbdacles, e sera6 SUJei los JmmedJatamente aos Governndwres.
9-as Praças principaes ~r'u,.. tudo quànt<J respeitar á conservação dàs nies- ·
mas Fortalezas, e das munições que tiverem; e aos Com mandantes das
C<Jmpanhias, no que pertencer á Disciplina, e arranjo úaterior. do Destacamento . .

.i

I·

.
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I'G O VI.
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' • =· Da-s ;Recoi:rtpensf1.s.
":_

1

t•

.t.t. ~I.

.

(

. ·: '' ~! ' t: 'Os )OfficíMs qtll_e ·eontà_nim' c·incó'enta annos, e mais de :servi'ço, 0feít0 •de·pbis dôs qUinlze . d~ ·idade, trüi:Ui ,destes, ou mais • na-' 'l't'o-.~

pa . <~e Linpa, e .. o res.to nas dit~s Companhias, -não ·enti':rNdo 'ell'l- .ceQ:ta
'a·g [ ~e l l'es',.. ana-ôs, '1qt~'ê ·~tivef.etn p•á:ssat!tél'sem 'ac<tiv·-idaclà, ~-oli~o r..eforiil adbs
.,
~~:·?~rt~)·a~í!~ u~ , ~~ ~cpã~ a:bsüh-t_t~ .n:í~ tn~ r tiln~•pôssihi•lf'vados: ',rar,a' •centi núa1:e•l.t
~');[ Jsét vJr;· lpassa-raG novamen.te ,.. â •éila1ss~ '•eitOs- R'éfornutdbs' !IJa, Pate·wte sltn"=
8
m.rt.JI~Jc ·•_a-'1 çí't:t1w 't1\r-érem ;· e'" cbrn'· 'abrés·€en-tame·líl·lr«1> 'tb .i'sextá parltíe' do
"LI ,.C , "' ,f' ,, f.J j j\ l .. •L::.:.. ..
,,
.
•
.
'
s · Ido~ ~1 ue:•aLe- a _1 rece~J c;'l' e!IIl.. ~ · •I 1'' 'i ' · ! ·
, :
':. 1;, ..,,. lf r

o

§~bf1'~::..·· ()s 1 ~HJit~18-es· t-(t:feü ~e~ itl1l~ossi,Eijlitarain dtê!> 'ser\lí ~o· anllés H~h~ ,fe~

rem e.xaçtaJQente pr,yenchido as clausulas do§. antecedente, tornarão á
class rt 1 ~UM· l'~·-é·fõrffi:li d-os' \ct§·m · bün~smo ~oldo, e na mesma Paten.te, com
que della sahírão. ·
§. 111. ·Os Officiaes Inferiores, Soldados, e Tamb,ores que conta- .
rem quarenta e cin-co nnnos, e rn~is de serviço, feito depois do~ quin- ·
ze de idade, vinte e ·cinco, e m<~is na Tropa de Linha, e o resto nas
companhias de Veteranos, não enlran.çlo em conta aquelles annos, que
tiverem pas!Oado sem actividade como reformados, se acharem absoluta·
tamente impossibilitados para continuarem a servir, voltarão á classe
dos Reformados com ·soltlo e meió da sua praça, _pão, e fardamento
§. l V. AguE:lles qne· tiverem servido ·quarenta annos, e ma~·s conta·
dos na fórma do §. antecedente, e não se .acharem em estado de con~
tinuar, voltarão á classe dos Reformados com o seu soldo, p'ã o, e fardamento.
§. V.· Oa que contarem do mesmo modo trinta e cinco annos, e mais
de servi ;; o, e se acharem· im posl:libilita~os, · voltarão á mesma clas~e com
.
o s t~ U soldo, e pão.
§. V I. Ultimamente os que na mesma maneira ti.ve.rem servido trinta annos, e mais, e estiverem incapazes de continuar a servir, voltarão á classe dos Reformados .com o seu antigo vencimento.

-ARTIGO VIL '

. Das Inspecçoes.

.•

§. I. Os lttspectores Geraes farão todos os ar1nos . pessoalm~tlte; , ou
por Cornmissionados seus a revista 1de Inspecção ás respectivas Companhias, e nella examinarfio o estado ,do armame.nto, ~s coo.tas, do recebimento de fardamento; as da sua distribuição, cGm os Títulos, que as
devem legalizar; o esta.do de disciplina; e ex.actitlão, com que se faz o
serviço, e os mais ohjectos, ·que lhes está determinado qo §_. V, da Ordenança, que detennioa' as obrigações ·~os Jnsp·ec_tores, ê que se acha
incorporada nas Direcções para os Offic1 aes Superiores.
§. I I. Examinarão os Asse ntamentos de praças, e suspenderão o soluo daquellas, se ::~lgumas houve1:, qüe tenhão sido admi~Lidas sem os
Titulo!:! legitimas, e .mais circumstancias determinadas no presente PlaJlo Artigo I. §. II . e Artigo li. §§. L II. e III. ·
§. IIL Examin:nno outro si,m o estn·do, em que se achão as prac(RS
de ca.da Com·paohia . e mandarão fGz er Relações; assignadas p elos . res-

'
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·peclivos Com mandantes, das que acharem em estado ·de não continuar
a servir: nestas Relações se especificará em frente do nome de cada praça os annos de idade, os de ser.vi(;o, que tiver na Tropa de Li'nha, os
que esteve reformado sem açti.vi:dade., :e o~ .que teln na Companhia, pondo o lnspeclor a observação competente á margem \ie cada nome.
§. IV. Nestas Rel-ações se comprehenderá igualmente o numero de
praças, que se achào vagàs em cada .Cotnpanhia, com a declaração do
motivo, porque •Vagárão.
§. V. Os Inspeetores G~raes dirigirão esf.as Relações a-té ao ultimo
dia do mez de JUnho de cada a·nno á Secre~aria de Estado dos Negocios
Estrangeiros, ·e da Gl)erra, acompanhadas com a Proposta dos Posto~,
e Praças vaga·s, e que d'e verem . vagar, para em consequencia della se
passarem as Ordens necessarias para o seu provimento. Palaci~ de Ma·
fra em 30 de J)ezemàro de •1806.. =Antonio d~ Araujo de Azevedo.
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··} tu .~ 'PRINdiPE kÍÚi.~N~. E~J:Fáç~· sa,ber aas 4t~re :~ste .AlvárlL~i~

1

·r~cli: Que se·QcJoo .. ~e p)resenléL'edt .·C.Qnst:íJla du Clotrse:lhb d:e Guer.ra ~ fié'enlre: os Offit::ia)es do ·l.\11!4
Exerd1:'0 '}:itfectivos,. arggr~·g~d·os e giraduados de Pale.l'I,IieS' igua:e·s1 aSs1·1b

· ~-eMsjd<ltile .qitlre .. havia de . regehü< .w · prerr~dàucia

c,?.mQ .a ·orôem. qos accessos, que ~ompetem ás · duas ,.ultimàs' .clasS'<;!S','· a
fim de ev.iía1r à~ · ~ures!lêíés,. '!qua Trequehierrre,nte'
te'm reoovácilo ~ .~st~

se

t~~rreito: •Sêti!rdt1'-l\1.1;1l o.u.trp> :s~.q. ;· p:reserilbe IJ IDeore)tO de~ vinte de'~Dei~mbt'h
-d~ ·~t'lil·· s!f!tece.ntos •se·Lerita Pe no'i •e-, é ás..iermi1Jai1te& Resoluções d.a,:i YirJl~
t? h-um de Novembro de mil setecentc:>s se.s senta e qw~lt@'{' € routras .erl1
ox~li·ca,çã0• ad.s r~~ daze ,ef·lir§'Z'~· ~o ~à~íittulw iprrHneirQ:· do:• Regl\lhu:n~J1\d , d.~
h'll.il.ri ~er.ia, 1em ·que :se'- d~da·Ji-a q:ue 1.ôs ,ptiiciaes .aggrega!dos serv_i,rãe:. J'iar~

os G.ó4rpds•, e

·Jé,q à·e c.Jaràlmetile mostr.à• quâl qev~
.ser o se.u ·nnoturat accesS:<?';J e ;Jugar, ·ttl,le .Jhes compête :; . .E Cdrnside,r<i,nd·o
E.u~ <ftl.m, é~ Disposiçâo .,do·, l;MertÜh!> < ~~crmo .de ,vinte .de .DezembtO"'we. fi1#
I!Í_e(ecent<;>SI setenta . Ef}'Jl01V,e, .r. é.m iqu ·at~:to! 6.1eclaJtOUI os Officiaes· ag.greg·ados
:lúd:leí:s; 'pa-ra' os ,iwc-tfss@s a~os í l),os-.tos' .im; med~alos~ : deve ep:t.ehq,t:lr-.ªe .,sóm~n;
t~ para se 1.he~ .«o,~J~r - a ,su~, !l:fltig!JÍpiid~ ..d.esde . a .data do Decreté, que
os·:·p'ri9·v~ a alggi',€ ·g~d!'os,'; ' q'l!l:a'ri'JaútiN€H·~·rií .pr~enchido ' a primeir.'a·.;COJldi t
·ti-ã'o"' ~ er.rt>rare.rnl, em.'i.~!f-MtiVl!JS; .: or fJUb (ud:o. l'f'!Y.~ em vi·s la ó A1'Y.<l1iá .de
d~zeseis de De:zlembt;o d.e·n:ril· se(êce.nto~e.., rre·vérota!; . -ésh-bele·c~ndó . a di(-:
f:tJ'rença ~ dé: sp1ld'õs ' érftr~ · o.s 0·ffiç-i;re~ i·,eff.eetivos., . ~ggregaqós ·f=:l gra:dw»"\ ,
d.os.·: . E- Quer'e,í'iilo; esta:beleb~.r ~ .àst'e re~peüó.hu~. a begisJ,a qãoc,l·at<f,·J ,e;
'posi(iv1él)- <f-li~ tflãd'~ s6 · ·a1)ga.Se · à~ ::.: refer.i.da~ :'.que.S~ões~ : .n:r~s 'PT'ií ~ }n'~~ . P.fl!.ffldi.
futuro os damnos, que·rési.iltão a·sU.»qhliria~ç·âQ; ~. \im~ brdern,,·:e .reg;lilarijnteüaren~

g~i:Üillál

causa

s'l!llbsút~i:re~t11i,cis \&ffe'eÜ~os,: , q·,~,~e· porr ,qualquer

esl~ve)nún : impedi-dos;- o

dade .d.Q, Se~v.iço, .~e.. n~o:-. ~~~t<lJ'e~· det~~nii~~<,~~lo~_.çoJll a z pt~,~·iz~o i_ndlspensa ve-h @S' gta-o~ . d.e.: S.ll'Jifê(i<:nndade.. c?'ns~an.k, ·el'l; ~!~e. ~~ ffi:e!,a~s. e ff'ecllvos, aggreg'á<Jos-;- ~: g.r.ad'Q.ar10s' dá'. me!; má .Pàti!J'i lte.;,. t~;ritcr:. ,4;'cio~ro dos Córpos,
cornt), f(Jtá~· CJieHe'S ~ ,f;;.ót, to!i'<is :estes· tnê.lüN"'os S<>1!J·Se:rtv.\J0! ,Delerminat· o se-

guinte:
·
· · .'t' · ,, ..._- ·
I. Que os Officiaes effectivos, que tivet'erri o exerci,:io das suas Pa.
. Hhh 2

I
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t en tes, precedão sempre a todos os aggreg·ados de igual g rad uação, ainda qu e estes mai s a ntig·os sejào, ou es ta precedencia haja de ler lug;.u·
Jenlro dos Cor pos, ou em desta camentos, e coruu taes, lum a riio sempre
o pri me iro lug ar, assim na linha de antigu Ídade, como na successào, e
.s ubs tit uicão de Comma ndo.
lf. Q ~e ·a ind a qu ando os O fficia es aggre.gados, na fórma dos §§ doze e treze do Hegulií úi e ntG de'· Jniünleria., .· ~urem..e. m.pc~:~gaJos no serviço
e!feclivo das Comp a nh ias por ord·t~ m 4os res'peclivos C.hel't·s, tiquem cumprehendidos na disposição do § primeiro, nem possão por ioso perteml'd·
a consideração da sua antiguidade con}o etfeclivos, em quanto o nào forem por Despacho .M eu.
·
li f. Que a mesma Disposição dos §§ antecedentes se enfenda a favor dos Officiaes, agg·regados, quando concorrerem com graduados etn
Patentes ig·uaes, ainda que estes mais antigos ·st>jfio, porque St'lllpre os
;1gg regados command<.rrâo os: g.ré!d.u~<!os .. _no, ,m:esJ,IlO. Posto, e os precedenrào na Linha, c na successãu de Cbmmanclo. '; ·· ··
1V. Que assim os O'fiiciaes aggregados, co.mo os gradtiados ·ni'io pof?.;
·são perl.e nJer accesso de Patente, em quanto não ti·verem por Despa~
cho Meu o exercício e!fectivo daquella, em que fvrern aggrcgados, ou
graduadós.
·
V. Que assim mesmo nenhum Official ag gregado, ou graduado possa perte nder a sua ,retõ rma no . Posto i.mmediato, em quanlo não passar
.a elfectiv'o naquell e ~ em que he ag grag.ado,' 0 u g·raduadó, ainda que 'te.nha 'os Mnos de Sen-íço, àos· quaes .pe ku Ah·ará .de dez esaeis de Dezefnr
.fbro,1 Je mil se'te'c entos e DOV·entft per~ença1 sirr~·iJhante , reÍÓ.rtna, ~ ·port'i f)IHU'l<"
to . esta só se entende a. ben,efi·cid daquelles; que~ ~emr. exe.rcicio ;e•f fttcüvo
da~ suas .Paten ~e·s. 1 1 •
1 ~. ·~. •
•
,..,,
.r'··' ..
~
VJ. Que,, acon.tecendo · que algum Official, téndo .sid,e ,e!Tectivo em
.hujn ·Corpo,1 passe· na mesma Patr nte em ag gregado púa out ro, nem plll-r
iss?. possa -r~ clamar• a sua .preeedencia sebre os effecLi-v0s, , ern :quanto el1 ,
Je ..o. não tern,ar ·a, ser. ,
. · ,
.•
;
.:
·t.~o·' n ~~ .,,,
Que logo qfllle algum 10qipi~l aggregado, . ou; gpmluacdto fo·r pr.a mwv ido . a etfecti v~o, ton)e a . ·áiiti~u•i!dade, .q 11~ -lhe: com pelá1rJ pelp IDecré-to,. ·qne ·o promo·vt?o ao Posto' de aggregad0 'o u gradua~o;·
, .
..,
V I JI. Que a'q uelles Offici aes, q·we, ·em vir I ude· da Disposição d0 De·
ereto de dezesseis de Dezembro· de mil oitocentos e seis entrarem nos
Corpos ·na qu alidade âe ·add rctos ~ ~ejiío ·C'onsHl~raüos ~m Lu d quanto re·s' j)eita ás· Disposições do . presente ALvará :• da m·esma ~orte que , os Offir
ci~es aggreg~d0s, precedendo-se hl!lns, e outrros entteJ si pelas suas,:a-n-. tiguidaúes.
~.: ,. 1
,.
1.' !J-'
, ,
P! ,_. ~,.; . ·, ~ ~rt
rr- .~ 1
, Pe'lô que: '•Mando .: ao C,onsE~Ibo J de G,uer.ra, GeneraeSj e ,Gc;w ernar
1
dores das Armas das i Provineias, ·Insp.ector.es Geraes ,t.l,o ~;·Me.us Exerci·
-tos, • Chefes ~os Regimentos o cumprão, !C ·guardem . pelo; qu1 Jhes to.cat, _
-sem diminuição alguma, ou interpretaçãó, que nilo seja a lilleral, e as·sim mesmo o fação cumprir' e ·g dardàr a todas as Pessdas, a quem com
pelir. Dado no Palácio de Mafra aos 2 •de J:aneiro de l8-.07 ~ =Com a
·Ass ignalura do Príncipe Rege nte,.·e a do Ministro.
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R egist .•~a -Sec~etàrfa~,.de Est. dos Nego~ios Esirang~z·- 1
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ros e da.Guerr:a aJol. 116 vers_. do.Lzv. 1. 0 do B,eg1s- · ~
to. das Cartas,..íL eis e .Alvctrás-, e impr.. na .l mpTes·
siio Regia. .. .
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~u 1rpl.ic.a'?t.es

-t.\-.ttend~ndo

~ntão. :

ao. que os
r7pre
He.i por ,bem que se
dern l·iv~es Je .Dt11eitos aos , l~t:JitgJOs.o~ Qapucbos1 da Provinda da Conceiçào Ja . Cap!tania do Rio de Jnneir~, as .cous<~s que . se l.h~ remettem rat
ra seu provunenlo, e de suas l~ reps, Ju.ra ~d,q, e fazendq , as, .deli gen,.
cias do Rcm1l .da A lfandega de Lts·boa.". O Conselho da Fazend· o ~enha . •
a:ss,(m ~ ~~endicÍo; · e,· l~e:~~~áode' pa~sar ~s D,e~·pa~h.Ss neÇ~ss~~·i'oi; .Ê·I~cit ~ I·
de. Ma(ra em 2 de Janeiro de , l807. = Co,rn a Rubrica do -Príncipe Re gente .
· ·
· , ··

·

llefist. nó Con.~ellw da Fâz~nda 1~0
.. · c;r'elos ·· e Portar.i'às a fol. 45 vers.
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de . Vei~ranos de Earcaren~.
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. R~g·i}Iaf-s'e~ha . ~sta ·c~'rtl r~~h·i ~l- ~~lg'_ que ~e" -~o-ha ~estabelecido ·no
Plano Geral pam· a CreaÇão de Con)panhiás · de Veteranos7· de 30 d•e De- ··
.zemht·o d~ 18.06. I'alaciq, de ·M afra ern 2 de Janeiro de 18,07.
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E ·rr _o:~P:RlN.C'IPE RltG'ENf.It"F'~lÇo ' sahe;- àus~ gUé~êst~ Al.v\uá com

ftii·ça·_ de Lei "1ré~ :·Qué:' em .c~~s~.~t~" <J~ .e~coff~~l~o Olt~a~1~rino l\lle 'foi
presente; Que' ác.H'~n'd(l)-se· errr'' loilos .bs .Me~~ vastos Dorrnmos do .U!tra:.·
ri1àr 'hu-rn ~rántle iiumero áe 1Cap'éllãs vágas, Jan to't por ComJtlisso, corno
p~r ·ext:iricÇ.ãÓ' dos l~gitim'?s ~uccesso~re!.; e, 'q-~e devendo os l>tovedor~s
tias -respectivas Comarcas Incorporar no~ Propr1os R~a:s
?~~n~. _q~s r.u~s~
m·as 'G 'ap'élias, logo que ·Jhes conslasse da sua ·vacatura, o nno tem ass1m
pratic<tdo; aqtes esÇJuecidGs das .;.~ábias Pr~v.iJenci~s, a ,este rcspeí-tó';dá~
das ri'h'S"'Ibminósns · Lei~ ele _no\e" de ·SétetÍ)bro de n1il setecentos sessenta
e nove, de vinte tres"Üê Maio!·tle ''nfi1 'stúe·cenlos ·:s.,e t'énta e cinco, e ultimamente no Alvará de vinte de Maio de mil setecentos noventa e seis,
<)Ue além de instaurar, ampliou as justas Determinações jcl'estabelecidas
sobre taes Capellas; tem collfinuàdo 'ós ·referidos Ministros na incurial,
e abusiva prútica de nomearem 4dministrn.dores Dativos, e Vitalícios ás
mencionadas Capellas vagas, fundados tal'vez na interina, e estranha cauféla, indicada n_ps· .paragratos , cincoe~lta e cincoenta .e hp_rn do, .se~:- Regi
mento'l;Ssé1riJ advel'tir.C'm, 'que ·é>lem ·-d'e se· n[o' tr~la1: a'lli'" de· vaéa't't:li'as et'fectivas por Commisso, ou exlincção dos legítimos Successores, se acha
lambem o t.li!o Hegimento addido, e illustrado nesta . p~rte pel<:~sj·e,feridas
novis'Simas Leis, que não só radicárão oSupr(mroO-ireí'ti_' daMinh~ . Real
Coroa nos bens das ··c apel1as; assim cãdnt:aS'~ f3 êSêtincTa's ; mas 1 (ru-e: desligantlo os -Vinculo.s, que os llni~, bs fizel'ão lotalrnenle livr~s1,_ ":!Jidili<les,
e até ' isentos dos encargos·, com que tivessem sido gravados: Cb'locluindo
o mesmo Tribunal ·que a dHa . nomeâçà·ó de Adminlstr'atlo~és (b,a'iivos,
além' ;de conter hum· abuso intoll~rãve1, com·o or.pftsto aõ .Oi F~ttcfd'o Heino, fiê. tambem mutlo prejud·iciã1J aos juslo iiher€!sses. d:á~Minha Real Fazenda-;- e q~e por t~do exige hum prompto, e efficaz remedio, que pão
:só extinga :iqÚéllà é'rt'élda·ptatica,1 mas que d~~ aos referidos bens, até agora __~s.urp,a,dos, o . ~eu. j~sto, e , oga?r.Lu~l?. _desH~~· ~ , , .·, . . ·
·:
.
'· · · ~ cdnf6rm:fndo-Me :cl:lin IJ hareée, dar(!Jt4· Ctn'l1sàtra·, ·S du eryl.Q_Q
Ofd'énar 11 as"Pro idé'nc1as1Çbà'ixo d~~l<rrà•das·;: ·q ue' 1 t~ião ih viola vel obsér..:
vancià:
;todos bs/ Meus Dç'n·ri'üio.s' Glidínafinos, • $si:m ·a a Así a, Afrr·ca, e A,~nerita, 'coinb das llh·as ad}ade·r1té~ 'Üo's. Açores, '.e MaLfeita. •· · · ·
:· 1. Declaro po'r nullas,' 'c.le n~nhu~rii vigor 1tdd' as Non;ea9ões. dêi.t?r~~
teri6re· faiuro, f~itas ))elos Prõv'~'dorei 1 éfas Cornarcás;·ôu 'pbr- q·Jae~h,uér,
outros Magis_trados, Corporaçõe~, ún A uthoridades dos ,'lVIeus dhús'· f)d.:
minios Ultramarinos, para Admi p islradores Dativos de V;in.c ulos, 9}1· Capellas\ vag·as por Comrnisso, ou extincção dos ·l egitimos -Suc essor·é~s; e
por d~ volutos, e incorporados nos Propriós da l\1inha Heal Coroa, ,;c:wmo
livl'es ~ 1allodiáes, e í.seótos de qdaesquer enc:ngos, todos os be.ns' pêrten1
cenT~s--:-ás ditas Ça,pellas, e Vinc ulos eífectivamente vagos, que se nçbarem em al'íusi'lfn ·a!dminístração, ou e lia seja regida pelos mesmos Magistrados, ou pu r q uaes_q u_e:r _uu_tr~s. pe~so<ls, g_1,1e n_c11: si~· PU. _pelu.s..s~Hs anteji:-tss-adus o'btiverfió ·tál nômbcâó·, triennàl ' ou vítàli"cía, temnortr ou .pt:rtua.
· . .l
•1•
. · . v ...
_, :
•
_
•. • ·
• ... , H. -P·:n a !que ésta ir'ICb'tpbrnç ·~o seja efl'ecHva~ farão
os Prln:eao·-;
res segu,estrnr todos .os bens d<::st y.inculos, ou t'Jnrdtas vagás; · qtJ.e -' ~étn~
rel.lpe'Cfi'v.os Livros, ;ou b'u trbs 'Je~itimos titulos· constar, que estão possui1
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dos por Administradores Dativos .ou se conservão na Administração dos
drtos Magistrados; e farfio immediataménte entreg:u a poss.e e regencia
interina :ls .Juntas da Minh-a Real fi'azenda O<\S respectivas .Capita,nías,
:ís quaes Encarrego todo o cuidado e vigilancia na boa inspecção dos mesmos bens, em quanto pot· ellas forem regidos: Deverá esta entrega, .e
posse ser acompanhaúa de hum exacto invent:uio, .e descripção topografica dos predios rusticos, e urbanos, com dedarflçâ:o de lodos os outros . ·
bens, escravos, moveis,. e semoventes, de qualquer qualidade e nature'" ·
za que s~jão: bem entendido 1 que de cnda huma dRs referidas Cape1las
farã,o os Provedores hum inventario parLicolar, e ' ~ep~ra,do; de sorte q~w
nunca s·e confundão humas con~ outras.
IH. Para evit:1r qualquer dúvida, que possa retardar a justa e promp:ta execução desta Lei~ como tambem.para remover tod~ , o attendivel prejuiz0 dos Meus fiejs Vassallos; Sou Ser.vido De·clarar: QQe não se reputando bens de Cap'ella,- aquelles em que sót~.Jente se achlio impostos a(- ·
guns encargos Pios, sern que haja nelles Vinculo expresso, determinado
pelo Fundador; pois que.taes bens, -podendg ~er alienados, nunca se devem consid1:3rar vagos por falta d~s vocações: N_ão he por tanto da Minha
Real Intenção, que similhanles bens sejão sequestrados por effeito do presente Alvará1 nem menos incorporados nos [lroprios.
.
IV. Ordeno outro si.m, que logo que as J tmlas d!llVJinha J;{eal Fazen':'
da entrarem na posse 'e Administração dos refeádos bens, os fação avaliar públicà e judicialmente por Louvados inteligentes, de hoa fé e pro-'
}>idade, noJneados pelas mesmas .J un,tas; os q-ures, passando a examin:.tr
ocularmente os ditos ben.s com a,ssiste·ncia do Procurador d<1 Minha Fazenda do respectivo uistricto, darão seu Laudo com juramento por es ·
crito, e por todos nssig-na,do: Parecenqo ás Juntas que fui jnsta e acertada a ava!iaç~o, . tn?·ndarãq ~rorpplamente an~qncia~.-Pyf . ~.Jitaes nos .lugares mais publ!eos d.a Capital e nas Povoaçoe.s ma1s proxllnas aos ditos
bens a sua venda, que se fará . em hast;1 pública, perante .as mesm,as J unJas com jndispensavel assistencia .dos Gover':ladores s~_us Presidentes, e
dos Procuradores Físcaes; dê s@rte q Li e Jt;rydo , p,reç~didq .. estas, ~ · as ma,i~
solemnidades da Lei para similhantes vendá~,,' e removido todo . o conloyo,
sejão arrematados os ditos bens no maior e. mais seguro lanço, que co,
.brir a avaliaç.ão, e pagos lo,go com dinhei~o- 1 á vi~tat. ou em soluções brl;l.ves e bem afiançadas, que serão jmmed.i atarpente . r~collüdas aos .. compe~
tentes Cofres.
~ . ·
.
V. Todo ·o produclo das referidas Vfilndas;' assi·m co.n}o o rendimento
dos dito& bens, em quanto estiverem na ;Admi'nistração da.s ~JuQtas, será
.por ellas remetlido com as comp~tentes Guias j:lO; Meu Real Erario, 'n a
p.-imeira occasião opportuna; d~v·endo a~ _mesmas Juntas enviar igualmente para o Meu Conselho Ult.I·.amarino, não só :hu!Jla Çópia autenti ca da.~
,quellas Guias, mas tamhem huma Relaçãq, ,ou Mappa exactQ dos b~'ha.,
ti~ que ~e compunha cada huma das Capell.as já desligados e vendidos,
.com as .sua,s reSJ-leotivas avàliações 1 e declaração dos preçqs . .por que fo_rão ar.rem~tadqs :. Recomti1endando muito, e COf'lfiando dq zelo e vigilanr
,áa dos Governadores, e das menpio[1aclas· J unlJlS a , fiel -observancia dt~
todas as pro\·idencias estabelecidns neste Alvará, e muito particularmente dns i.ndicadas nestes dois Artigos.
.
, VL Querendo .acautelar 13fficaz.m ente, que continue o invt~ t e t'éHio e
fll'enicio!>o abuso das Nomeações para Administrado res Dativos: Ordeno.,
fJile os Provedores _das Ü i!pellils de todos bs Meus Domirtios U ltrnm al'i ,nqs fiqu e m obr-ig ad os a en·v.i a r triennalmenle 1 tanto ao C'on s elh ~i do U l-

o
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tr!Ú"n:n, como ao 'Juizo Jas Capellas da Casa dn Su ppl:icaçfio, hum a exaclii rL'(:oplluçiio Je t(Jdos bs Vinculus"e Oapellns, de que s-e tomão-ConLas nas d1tas Provedorias, cum es nomes e habilattões elos àctuaes AdmínistraJures, e declaração espectfi.ca dos 'ti tu los, por que possuem; ficàn<.lo <JS mesuJos ' Provedores na indispen savel _obr 1gaçào· de thostrare rn wis•
suas ResitJ~no'ias o exaclo c·umprimento, que derâo •ao f>reserile ·AI'Var'â
nos Artiges~ que!Jh es· dizem rttspeito. E ficando outl'o s1m bêrh entendi-'
du, <}'de as·· G i ~s , Mappas e Rela(~Ões dils Capellas das ]lhas clus Â!<(Ôr.e~ , •·e Madeira, inJicados nest·e e no quinto Artigo, ser~o ·remellidos
a<) Me.u Conselhci da Fazenda do Reino, pois que a elle compele a Jns-'
pecçãü da Minha lleal Fazenda das ditas Ilhas, da mesma fórma que
ao·•Conselho Ullrámarino em todas as outras Conquistas.
· •
· ·
' VIL ' Succedendo que se opponbão qnaesq·uer Emba rgos- aos deterJ11l:
nados ·sequestras, 011 á incorporação elfectiv:a dos referidos· hehs \' agos
ri0s :1 P•ropdos Reaes, õu :eJJes sejão offet·ecidos pelos intJusos AdmiHi.st r'a l
t!b res,- o a ~ pb r' bu tras ·t:er'c ei rlls Pessuas serão l0go r~:>i11~tti dos sem s'trspeh'!:.
s·ã o para o Juizo das Oilpellas d~ 'Qoro.a dá Ç-asa üaSupp'lica~ão, púra'all i s~+
retn decididos com audiencia das Partes, e assistencia 'dos Meus Compe'ren.:
tes Procuradores Regias sem que porém essa opposiç'ãü; e remessa 'fá-çà.
retardar as justas P.rovidencias acima decretadas, nos casos especificas
de teretu .Sido ós. bens com certeza vinculados, e de se acharem effeetivamenl.e.' va"gos ? · '· ·
· _.,.
· , ' .·.; ./J
·I'VIli. · Declaro; ·e Ordeno finalmente, que tendo a Mi'nli:~. · ·m~l:iÍCo'roá
dominio frmdado e ihherente nos bens dos Vínculos e Cape'llas vagas :po'ÍCommisso,, ou ;extinção dos legítimos Successores, por ecuj(.'S·:faclosJ se
devolveui logo aquellés bens para os Proprios: não se devertr- p r1r isse ·ail"'
mittir, e m:ui~o 'm enus· julgar ·v·a libsns ·as · Denuncias de taes- Cápélla~'
totlas as· vezes que pelos Livros,. ou Documentos públicus e: l ega~s, ex·tsi.
tentes nos -cartorios das l>r?vedqdas ·respectivas, constar clat amen-lé cl·a
- sna vaca'tl:nà, ·e ··consequente deyolução; po·is . que em ; taes eir·cuh1sfani
ClaS ' Fi•iio .\lem os dehunciántes ou dé-l'atorés · descob r ir ~ ao Jnizo das Câpe'IL
ias ccmsa atguma d:e , novo, q~e ai-li não conste; nem a Minha Real l,?;i~.
v,ent.l<t ··déve pag'a'r com hum tal premio a ne,,ligencia 'dos Prov)ee:Jo.res é
s&lis-: Oilicia'ê s, ericéirregaêlos muito ·privativamente de vigiarem sebre "es:.
te ·intpô·rtante ramo' de AdmiR·isCràçào Pública: OeV>endn :pftT {anl:-o ter ·l'\1gar · as denuncia·s sónien(e a ·respeito das Capellas <\u Vin,culos, que anuare~n sonegados, ou fóra ?as Porvedorias.
.
.
\
.
.
., "'" · Pe·lo qu<J': Mandb ?- Me~a ·cJo Desernbargo ' do ~ ço; R'resldente do
M·!i!u .Real EráPio; ".Conselhos ·df\ Minha Real fi'azepda " do l.lein<'l; 1 e ·do
Ullrarnar, l{egeddr da Casa da pupplicaçãP, Meza da .Consciencia e Ordens; V!ce- Rei, e Capitão Gem;ral de Mar e Terra do Estád·o do Brazil, Capitães Generaes,. e mais G.overnadores de todos os frleus Domi:..
nioa Ultramarínos, e Ilhas adjacentes, Relações Juntas; 'd~ Fazenda~
Provedores e mais Magistrados, e Pessoas des-te Rein'o e so-as Conqui'stas, a quem o Conhecimento· de:,>te Alvàdt prele!leer, o cumprão, e f~i
ção ,inteira lne r1le ob§ervar, nii'e> obstante gtJaesqtie'r Lei's, ' Or9enações, .
Reg·imentos· Cal·tas Regr·as, lDirtloíilrts, 1·o u Esülos·· contrari()s, que ;1lod~s
pa.ra- este fim sómente Hei por dft'bgádos; ficando no' mais éiÍl . sé u i,A-teiro vigor. E ao Dou tvr Manoel Nico lâo Esteves N egrão ·doM eu Conse'l110,
Desemb~rgador do Paço, e Clur;ceile'r Mór do Relné, ·.Ordeno que ú faça publicar na Chance11aria, e registar aonde· for costume, reinellenucse Exemplares a todas 1-1s Cidades e Cornnrcas do Ullramar, .e <'ts lllfti's
partes, a que similhaute:s Leis seI co:.tulllào enviar,, é o Original
ao Meu
. ...

~

.
Heal ArCju1v· ·daTorre s)oTomh<.>. Dado t:~aCiâade de Lísboa aos 14 de
·: ~ .Janejro ,de 18.1:>7. =Com a Assignalura do Príncipe R~gente. · · . ·
'

•

I

'

•

'

,

'

.

~.

R~gist. ~w Secretaria d~ ·Conselho: Ultrarf!arino a fol.

16 7

·

vet·s. do Lívro 53 .d_e Officios e na Chain_cellaria JUát df:!: ··
Cqrte. . e Reúw
rfw '(Livro . das fLeis a fol. 9 9, 'e imp.Pesso
...
'n
.
. /
na ..li'Jfl.pressao .it.egz·a.
. · . . .. : · • .
'

~

*--*LO"·~--if

'

O Prove.àor e Deputados da 1lli:tstrissima Junta ·da Ad~inist~aç~o' .da •
. . Comp'a'l)hia Geral da .llgr.;icttltur&. dos Viniws do Alto Doura.
.

.

'

'

··.·F~~e~~.s .sab~~,'
qu.e ~. P'Rl~CH~-~ REGENTE Nos~o Serrlior Fo1 SP.r_,Real
Deter·

. vi~<~) pe:h~ Sn,1
Hesol\tção de 23 de Jap~ir'o .do presehl':e atino
·urinar, '(ij'Ue ti6w'd(l)·Se ·clos m.elhores V·inhos :do ' n ,isl ·r:icto d·em;',rcad'o para... .
Rau~o os <.pJe .,forem prec.isos parao ccrn,st1mm .o·q~J Privilegio . excl.usivo da
Cllmpanhia, além dt~s · ·que b l\1esin·o' SNilwr m<lndo·u sé.par'ar para o dito
· .Ratno

4'10

Dislt)çlo I'JI,e elllbarque, e. q 'ue a Compallll~l

os

éotnJ•ri•sse parã

~ rttferido co.t~stunnu.>, : fiquem todús· úcs mai·: Vinhos do sobi·edit·u ·v,strr•
reto demaroaclo para R;lllito partt se lan,biccÚ'eln em Ag"·it-:•rúenle pelás
J~r.eços ql.e&e aji.islúem co~n os Lavradores .:i avent;:t da's ~>t~rte~ coj\)o ,se

· pra tíca collll os o11tnls .V·i·h·hos das ·Hes Vtw í~t'1·c ias do N~~rte des·l'·í p'ad ..~ •pí'tf:'a a Lambkaçfio da més·iúa Agua-a~;!Jenle. E pnra que .~-esl ·à He:•1 Hé.s'ó~ .
·.h~çà.o seja manife§l{t ,a'f>s .Lavradores · no tl1Lo Distncl'O de'm ar·c ado .:parti
. : Ramo, l'll~ndatnos a-fliXéll' (I) presente· ern todas. (IS Frt>gue:tias UÍJ rêferi'da
dE>utail'~llÇàiJ. Purt-o .em J uüta· de 6 de t~ e~ereiro tFe ISO 7. = Gr<ibti~l 1\f: f."'h~o Rtbeiro -ó sohscre.Vi. ·:·· Com à ass·Íg~al.urà do P-rovedor, ~ Depu~

tad

·

·

Impresso na.· Typograji.á ,Silvián'il,. ·, ·
.
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Esta CompanlJ,Íâ ·ted n seu Quat~f.el ·~m Bi~irolas, s ·.-:í, des.tinad ;,_
parà guarda dos A rmnzens da Pulv<?ra; p:1ra o-. Rue ·receberá ~ Com~lJílB01\,lte as or.Jens ·do Intentlente c!o Arsenàl RNd do Exercito, e conser.- ·
vará em Vai- r Of!110SO h um D'es.l<rcamento lho- da força c-on venienre,. cÓm'mandado ppr .hum dos Segundos Command~nt~s.
.
Regur·,n:-'se-ha tlS(a Companhia p-elo q.ue· se acha e§;l'ah(:-decídú no
Pbno Geral p:Ha a Cr.eaçâo de Companhias de VeterAnos,. '9e 3~· à e De- ··
zembro êie 1806. ·Patacio de Mafra em 23 de Fevereiro de 1807.
An -·
tonio d~ Araujo de Azev~d.o.

=

impresso na
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~

~mp1·çssâo

Regia.
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Çonsid~ração

Tendo
a que o Alvad de trinta c hum de Julho de mil
··' setecentos - no.ventn e oito, que· esJaheleceo ·Emolume-ntos p;na o Secre.
t.ario, e Officiaes da Secretat·ia do 'C onselho do Almirantado, não indi,viduou a parte, que cada hum del!es i:.levera perceber,· sendo ao mesmo
passQ . certo, · atlendidas as actuaes circumsJl:\ncias, que os .referidos Emolumentos :não corres(J_o ndem aos jns·tos fins, pa.ril quó forào estah~le
cidos: Hei por b~1 em declaraçfio ·e ampl-iação do.,nl.el?cionado Alvará,.
que os Emolumentos por ele €s.peti~ca<lqs figuen• daqui Pm diante pertencendo, in solidum, ao sobredito Secretario; e. que pelo Hegi.s to das
Cartas, é Papeis, que se conlemplão no ·mesmo A I v ar:\, e costumào ser
re'gistados, . se pague 1 mais .a lirça parte da taxa de cada hum dos referi~os· ··E .ríolumen(os . para s_e d1vidir sómente, e · p~o rala , entre os.Officiaes da S~tretària, .os r,ua<'s 'deverão além dissCJI' vencer tmnhem excl'u-sivaruente, ·e com igual distribuiç~lo, o: seguinte: Por cada mez de Lieença d0s· Officiaes . do.Cor·p'o -da Marinha para se auzeJIIarem da Corte,
•;pão se·ndo . ao .fiq~de i-ral.~r· cr-ct saud~, , d~ s1gundo Te~enre a~_é. ('ap!tão ·
de Fr:'lgata,. oitocentos re1s; de· qualque1· <Hdro de maJor Pat~pte .rfl.ll e
sei-scenti~·s . réis,: Pel.~s· Lict>nças par'a embarqtJ em Navios de ÇOinm~
cio, ·sendo-· concedidas n Capità~s de Mar e Guer a,· .d~ze mil e oítpcen-tos réis, •a Capitães de Fragata nove~mil e ·seiscentos réis, a Cf\pitâes
'Tenentes oito mil réis; a PrÍ!Tieil'QS e S~gundos rr~nenl<:'~, 'q uatro ··mil e "
.oiLo,cento~ réis; os ~smos Emolumentqs se levarão pelas 1 ~ermissões ·pa
ra uso de Uniformes:· Pel<;~s Cartas de Praticos do\Pará e Maranhão,
quatr~ mil ~ oitoçentos réis: Pelas Licenqas para ernbarcare.m Pilotos
·do Numero em Navios Merc.1ntes, quatr,:> 'mil réis: Pelas Jllrovisões de
Infq.~tn.e,, ~l~zento.s r~is . : PeLos Tit.~_los para .J:>rem,i_os ~OS(í !ospi.rf\n~es, duzentos re1s: Pelas .b uscas cle Papeis, sesserlla re1s pot ca~\~ hum anno
até cint:o, e dahi para cima, a tre~entos réis por anno. O Conselho do
Almir.antado. o ten'ha nssim entendido e faca executar, n~o obstantes.
quaesquer Leis, ou · Hesoluções ei·n coritraiio.' Palacio. de lVJa(ra 'em 2á
. · de Feve.reiro de J 807.-:- Com a Rubr!ca ·_J o .Príncipe Reg.C:(n·,.e. ... , '.

-Impresso na. Officina rie (lntoni; Rodn:gnes G(t.Zhanio .
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PHINCiPE REGEN .T E Nosso Senhor, AHendendo ao qoe lhe representou o Conselh e iro Man oel José Sarinento., Depurado Proc11rado'r
Delt>gado da Jliustris~i.ma Jun ·t da AJministr.a çào da Companbi:c G e ra f
da Agricultura das V lllhílS do Alto Douro, sohre- a introdução, nes'sa.
Citlade, dos Vinhos, gue não são de Embarque, e fia sahida delles JH(w
:ra os Pórtus cle Inglaterra, de que J'esulta g-ra1nde JHPjuizlf á Agric~ll ura, á Heal Fazenda, e ·aos Nl' gocianles de boa fé deste generu: E querendo o Mesmo Senhor occorrt>r 11 si111Íihantes fraudPs, com as pr'ovidPn.cias, que por óra parecem effi1·azes: He Her viJu Ordenar . que os Ne ...
gocianles le:.:itimos Exportadures f:l{>jàu obrigad us a manift>star no EsctiJlL(Jrio da Companhia Geral, sem despeza alguma. os Arat!aZP.ns, em'
que tiverem reculh 1do, ou. qu•zerem recollwr ( ;IJ se us Vinht1s, cujo a'fJanifttsto se lançad em hum Livro, quP servir;\ de H~gisto dos ditos Arma-·
zens, com dedaraçilo da quanLidade de .l'ipas, em que cad<! h!.!m anda
lotado, o qual será assignauo pelos d1tos Negoei antt:s, ou por seus Pro-·
curadores bastantes.
·
Os ditos Al'lnazens deverão ser numerados com . o N ." l e ·seguin.; .
tes, e m·arcados eom a Letra= E= inicial de Embarfjue,
N:io será pem.ittido a p ~~sua. alg~;~ma r eculiler V inh os dê Emhar ·
que em Arrnazem, ou Loja, 11ue se não lenha IIJ:wifestado 1 e nuawra·
do, e que lodo o que se adiilr recolhido em A rmazt>l!l, ou Loja, que
nâo esteja marcado, e núnJ e r<ü·IQ., _.I:ie lqme por perdido, St>lll outra pro. v a akuu1a mais, d o que ach a r-se em lugar defe zo, tomando se denu·nci:ls em st'g-retlo, com applicaç:iu d e wet<1de para o Denun1:i;rnte, e <,t .•.
ou1r<l ametade para as obras do Jlosp-itol dessa ·.C id'àd"e ; cúfuo LuJo'j<Í: ~e
acha ordenado p<~ra iguaes t.ransgrtlssões.
Que a Jllustriss11naJuntn maude visitar,. tnd'as as vezes qneac-har
conveniente, os Artuazens dus Negociantes, a fim de se con·hecer, se
ndles existem mais Vinhos do que os manifesla.Jus, para pagar o Reaes
Direitos.
Para se poder saber, a tqdo o tempo,. fJUe fn1· p1·eciso, com' ex-:
actidão, as Pipas de Vinho, coín qu<t. cada negociante se d d ve ach a r
legalmente nus seus A rmazens, se formar á no lli esmo Esaiptorio da Co mP'anhia Geral h uma conta corn•nte do Vinlw manifestado na Estaçãu d os·
ReaPS Di.reilu~ por Pntrada nessa Cidade, e daquelle para que t s d·1tos
Negociantes tirarem Guias para o D t:> spacha na Alfandt-ga )}()r sahiJa,
Q que se ,erif.cani pelo M appa, que prestará o I nspeclor das F'a:tend as
de Arro, que assiste na di1a Alfandeca ao DPspacho·. O t)aldo de~>l as
contas indicará o vinho, que deve exislir legi1imauwnte nos A rmazt>n s
de Cada hum dos Neg~~cianles. O que tudo a J Ilustríssima Junta fará público por EJitaes, aprazando o te111po, que prudent'em ente j ulgar cunveni.enle, para principi:~rem a te r e}lecuçàu es tas Providl•ncias.
Deos gua~:de a V.

s.a

Palacio de Mafrct em 11 de Março de 1807 .

=Antonio de Araujo de Azevedo.=Seuhor Provedor, e Deput;H..Io s
da lllustrissirna Junta da A.dminislração da Companhia G eral da A!;; ri cultura da's Vinhas do Allo Dou·ro .·

Nos ]lfanu scritos de J. de JJfello Freiu.
Jii 2
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~goad~iros

Constando no Senado da Camara, que muitos- dos
es()neci.dos das obríga<;ões, fJUe lhe sào impostas deíxào de servir o Puhltco pnr

, afjn~lks preç(ls a fJ'•e estilo ubrigaJos, e iginúo-os maiul'es, e a seu ar.--bttriu, servindo-se até mesmo dus barriz mais petluenos aos quc~:~ãu lamLem ubrigados .a l<'r.
1
_
Orden:1 o Senado, que todos os Agoadeir.os só possfio usar de har-.
riz de · dez"ito canadas, .qne estes sejao marcad0s com letras, qlle· de.,
notem o Chafariz, e Companhia para o que se apr<·SP.Illariiu ;w c,.pilito:
l.ospeclor dus lnct>ndios, llilljt•elles dias que os seus C;tp<t1azes IIJes dtl-,
signarem. E todo M}ttelle A_goadeiro, fjlle do prjmeiro de . Julho L'lll tJian-.
, te f11r t'IIC'•Illrado eum barnl, q·ue m'io ftJl' tnarcado un fónua ordeuada,
Será lllllllarlu enrdois 111ÍI reis_ f'::lgO» da ·cad-ê:l, e expu!Stl daqn•Jie!>L•rv·ço, ficando akí.s em sua inteira ul)servancia as providencias d<~tl .. ssuh.e
siu!ilhante ohjeclo relu Edilal de d ~:ze:sete de St!lembru de wil llilocl'ntus e Juis. E para que ehegue á noticia de l<.dos ll1<!nda o Senado :dfi:xar os presen!es Ed•laE:'S nos Chafarizes desta C1dade. Lisboa 18 de i\1"rço d~ 1807.
lllarco Antonio de Azevedo Coullnho de Montaury.

=

Impresso

~a

Typograjia Si{viana.

Eu o PRTNCIPE represer;lado
REGENTE Faço sabêr àos que este Alv:mí vie Desemhargadores

Que"st'udo-lVle
pelo Cbanoc<~ller,
c.la Bela<~:lo de Gua, nüo terem ~itlu compreht>udiJos us 1\']·lflil>oiN!S d .. lla
fJJ:.ts Bt>gulações das A~signaturas, e Emolumentos, fJtle se collferÍJ\'io aos
c.la Casa da :--;upplic<H(au, as qua.es pelo Alvar:.l Je vinle ~ e dois de No1
' l'lllhl'll de mil setecéiiiOS e cincc oeO lél e f]UU( ro J',,ri\o I<HIIh 11 CCIIH~t•dttlaS
nos DeseJJJhargadun>s das B<·lat;Õt!S doBrazil , e ulliu,~plwnle pt>nuittulas
:111S Deselllbargao<ll·es dus Agernvus, e wais Mitlistr• s da Ht·b~<(<•o, e
C;1sa Ju l'urlo, pelo llUiro A!vaní. de vinte e cineo de Nuv. 111b o dt• 111 I
St·leceulus e noventa e nov e ; pediuJo-Me hüll\esse de p~r.u•JIIir-!lw:;- a
nw:.rlla Gra<(a : . E lendo con:.i d era!Jio <to sobt·edilo, e ao m;1is, <f'W l\le
-f.,j preseute em Cunsuila ~o Conselho Ul1ramari11o, uuviJ .. s ~ <·s lh•gtus
]"l,·ucuradures, com a informação do Desl' mhargaJ,,,. Juiz da (\.rua da
JHÍZlleira Vara, a fJUem se c•mHuellcu; conl'lll'llJarHio-Me Ct•lll o Pan·cer
da dita Consulta e inf'urmaçau: Hei por bPm, e lVle Praz, fJUE' o Chanceller, c Deselllharg·adores Ja Bela!;:lu de Goa, tanto nos Ot-~ spaclws dus
Â)!gr~IVOS e Appella~ões; como no exerc)cio de cada hurw1 tlas . Varas e
fl'lll:

Lu~·ares della, l·e \·ew as ml'srnas Assig·na"t11ras, e Emolumentos, que le''Úo os Ministros ela Casa da Supplicaç:io, na conformiJade do qoe indi''Ídualmenle se :1cha disposto no AlvHrá tle sete de .Janeiro tle mil sele·
Ct'llltlS e CÍncoenln, sem uiflcrença alguma, C segundo a pratica da mes•
ma Casa; e isto na moeda correnle uo Paiz . .
Pelo que: M•1ndo no Cunselho Ultramarino; Vice-Rei. e Capitão

General

ue .Mar e Terra do B.slado da

!udià; t;hanceller, e

D~sembar-
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!)'adores ela Relação de Gon; e mais Pessoas a quem tocar, cumpri'io, e
este Meu AlvariÍ, e fa<;ai:l cumprir, e guardar, tão Ülle.iramente como nelle se contém, sem dúvida,,ot_l emb a rgo algum; e valed , comu Carla: n:'io tlbstaule a , L•·Í f:'lll contrario; e será publiead<) t'ltl M.111ha
Chancellari:r, e .rC:'gistaJo naquella Relaçàir, e nus. mais Lngan~s aonde'
'CU.Illpelirem SÍI)lÍI!JaiiiPS registoS; r<lrél que veflha Ú' J1i1(Ícia de lodos: fi:
('sle se guardará nu lVIeu Heal Arquivo daTvrre du Tombo . Esnilo e!n

~uanlem

Lisboa : a 7 de AL>ril de 1807. =Com a Assignalura do Pr,incrpe Hegeolc.

Regist . na Secretaria do Conselho Ultramarino aiol. '205
vers. do L1'vro 53 de Ojjicios, e na Chancellaria lUór
da · Corte e .Reino., ·no Livro das Leis a jol. 182, 'e ·impres~o n(t Impressão B.eyià.
~--•...cn*--*

R_e~·imento

Tendo estahelecilÍo pelo
do Paço da Madeira de viilf€! e 'res
de F~vereiru de n/i l se1seentus e C)llalro os Direitos que Me stío devidus
.nesta. Bepartiçàu; e devendo o referido Hegimento, como Lei, r·egular
])ara a arreeadaçúo dus wesmos Direitos em todas as m~is A lfandega.s deslt'S Meus Beinus, em cunfürmidade da Disposi<;ão du Alraní de vinte ,.ele
1\laio de md sett>centos setenta e ·qu<~tro, e de dezest::is ele' ~e.!etililro d"o '
.Jllesmo ~lllllu: E semlu-·Me presen'te; que observando' se Com 111aivr ~x";1ca.
.çiw dt'sde mil setecentos oitenta e tres na Alf.1rHiega du Porto, t'em si.:.
<.lo e:,.! a ohse·rvaucia .alterada, tanto pelo que respeita ao . Din·ito <hSiza;
,como auDireiio dus cinco put· cento estatelecido pel.o referitlo Alva.r:i .'da
~lezeseis de ~ete111bro de ~il seleeent(:s setenta e qnatro; pôr ·se inle.r"'
purem requerimentos, e r~cursos de partes dil'lgidos a sublrah.ire m-se ao
devido pa~amento dus Meus Beaes Dirt>itos: aehn11do-se por isso nrl!an•
çados u t uttus Jus fllle pertencem a CO\llfH~s de· Navios, e Elltbarcat.;i'ies,
fjfte s:iu hum dos artigus da mesma 'arrecadação: H~i por· bf.:)m Declarar;
rpte tanl~l na relenda A llandega do Porto, C(~mo n:,ls lllais do Heino, e
llo A lgarv,e, .se devt;>m arrecadar· os Oireit~s da Dizima e Siza , para ·. a
·lVIinha Hea l Curu:1 pelo rt•f,..ridu ' lh·giuJenlo do Pa~o JaMadeira, e 111ilis
Ürd •·os l':>tabelecllbs para esle Despacho dt~s geueros mencrun(\.dos ,no
. me:;m0 lh~g i mento, da rues111a fóru1a que Olf Porlo de Lisboa s•·m ddl'erell~ÍI ;dglilll<l, g (j\IC os Dirt'ilus 'que se acn;'io atrlançauol:! se cohrem, e
se n·uwttao ao Heal grilrÍo nos prazos Je tr~s e S<:!ÍS lllf'Zt'S. O Cunse!ho
<.la ' Fazenda o lenha ass110 enL~ndidu, e faça executar, expedindo ns Or··
o(lens IIE'Ct'ssarias, não uhl:ilanle quaeSfjller H 8g'Íillentos, B PSoltH(<ies, Or,<]t~llS, 011 ·Estillos em contrario, q~w tudos HP-i pOI' derng-ados p~ra u ref"'ndo dfei to sóme,nte Palacio Je Mafra em 14 de Abril de 180'7; =Com
1
a Hubríca, do l'rincipe H,e gente.
-

Regist. no Livf'o. 6 ~· dos 1Jecreios aj'othas 54, e·imptessd J
n:a 1':ypograjia Silviana, ·
'
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U O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que. este Alvará vi _.
rem, que em Consulta da Minha Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegaçà0 d es.tes Reinos; e seus Domínios, Me [11i presente que Manoel Gomes da Sil'va, e Ct)rnpanhia, Peüro Gomes da Silva, Constantino Joaquim de Matlos, Dona Clara Vicloria de Araujo e .
Azeved<;>, Joaqu im José Fernandes da Silva, e Felix .José Pereira Li.ma,
tendo fundado com licen.ça Minha na planície de Linhares, da Provincia
do Minho, huma Fabrica de Vidros, a que Eu fôra servido cooced · r ,lodas RS graças, privileg·ios, .e isenções otilorg adas á Fahrica de Vidros da
Marinha Grande, pelt~s Alvarás de sele .de .l11lho de mil setecentos ses• .
senta e no,ve, e de onze de Desembro de mil se tecentos e· oitenta, lHe
peJ1ào de novo que Houvesse de individuar as mesmas graças, como se
achão declaradas nas onze condições, que a.presentào; ineluindo a outra
/!raça da Mercê dos Habitos da Ordem de C1Hisro, que supp licavão á
MitJha Real Magnanimidad e, a exenq-ilo dos que Eu fôra serv1do conceder aos Accionistas da Companhi<l de Fiação, e ,Torcidos de Sedas; e
aos da Fabrica de Papel feito de Vegetaes sem dependencia do trapo. · E ,
Tendo' considenlção ;Jo que Me foi ponderado na mesm<~\ Consulta, com
que Sou servido conformar-Me; e a que a e mpreza dos suppl1canres, levada á extenção· a que se propõem de ·f ilbricarem vidros crystallinos · da
primeira qLlaliJade, não he de menos importancia, do que as dus 0111ros
agraciados: Hei por berp, e Me pn1z confimar as ditas onze condições,
que baix~o assignad-as r (•r Antoniu
de Araujo de A,ze vedo, . ~o .Meu Con•
1
selho d'Est.auo; l\~inistroS e creta rio d'Estado dos Nogli.lCios Estrangeiros·,
e da Guerra, e Presidente do· sobre~ito Tnhunal; as quaes farão parte
deste Alvará, pam serem guardadadas Uio int·~iramenle como nellas, e em ·
c~~a hu:m d~s ... seus onze Capitqlos se co~tén\; ni'io ?bstanle q\J aesquer
Leis, BisposJçoes, ou 01·dens em c0nlrar10, ()ue \H ei por dewgados pa ~
ra este effeito sómenLe, como s ~ de cada hurna tlellas~fize~se espPcial
menção, sem emh!:lrgo da Orden \1 ção do Li v. 2. 0 tl. 4·4. R~lo que1 Man..
do a todos os T1·ibunaes; e Magistrados, a que o Qnhe,cimento deste
Alvará perlence1·, que o cumpr:~o, e gurdern, como, nelle, e nas sua·s
con'dições se conlém, o qual val.r rá como Carta, nãp oh:otanl ~\ a OrJ,·na ~
ção do Liv. 2. 0 ti.. 40 em contrarjo. Pagá_rào-se de Nov p s. 1 Dir~ iíos cPn'o
' setenta e q11alro mil cenlo e oitenta réis, que furão car'tf gadns ao TheBoureiro delles, a folhas cento sessenta e nove, do Livro terc,eiro de sua.
Receita, como cpnslou de hum c,: onheeimento em fôrma, r~gista'do a fo~
. H~ a.,~ cento e sele do Livro septuagessimo q11atlo do Hegisto' g'eral. Dado
no Palacio de Mafra em 15 de ~ bril de 1807. =Com a Assignatura do
Príncipe Regenle, e a ~o Mini ~ Lr.o.
·
Begist. na Chancel'. · Mór da Corte, e R eino, no Liv.
de O.fficios, e M~ rcês a fol . ts 6 .

f
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.('ou. 'i<~ões , ço m qud se e$!:abcicce· ~ Fabrica de l7icfros na plomá de L?·1;/lares, na Província do Jllinho, á maneita da Pabrica de P1:. ·dros dç, Marú~lla Grande, com as 91:a'ças, privileg1/Js, e. isc?í·
_ções que vão declar.c,das. .
·

I. Sua .ALTEZA. REAL eoncede a su·n. Alia. e Irri;nediat~ P.ro(('!c~
~;ã~ a ésla Sociedade. e Fahr.ic'a Ín!Íil)!Úda 'Real. f'a.hn:c.á de Vidros de
V ·i llarinlw da Furna de 'Gomes, MrLttos,: Ar~ujo, e CompartMa, com-

.. metten do. ao zelo, · e. cuidado d.a. Real ·Jun!a do Commerc.iq, Agricullu-

. ra, Fabricas; e Navegaç:1o. des;tes Reinos,. e seus D(llllÍnios, ·os .meios
de a faze·r. pros'perar, deferindo pt'Omplamente ás s{q.lp!icas dn Svc~eJade

·· nos qsos orJin<p·ios, e consol.tando de o.ffido e1i1 todo~ · nquelles, qu.e dependerem de Authoridade Suberana . que não lhe •:Jf> teja . t.lelegada .
. H. A Sociedade dumrá por .te.rnpo de df'Z anmi~,. n C<•n.tar da data
da Ht3al A pprcPvaçâ<1; ' conforme a .Escritura s~~cial, ? durünte 'este pra:
zô, gozará né1u só do 'privilegio éxclusi{!o, que já lhe ·foi c<lncedido pat·a
'não se esta~eceler outra si m·ilha'n.!e Fabrica nagtiella · Pr~'incia, mas :
tambem a isenção de Direi:os de .entr~da para t1•das as ma(jtlin;ls.üfen ...
sis, e ma:teria,es, que lbe foretn precisos do Reino, ou de fóra dellé, e
bem assim de eo! rada e sahida t:.nlo no Rein-o, como nas Col,nias de
to~os os Vid'ros, que fitbric é1r. , e se consu: ;irem no mestno ~·eino, e
·.. C,mquistas, Ótl se expqrlarem ainda p<Úa ~?aiz.es .cstnlngeil'os, fic:müo .a s
·''endas, e passagen~ dos di li:1S Vidros para o comerci o i'rHerno inlei.ramente livres por: mar, ·ou por térra, e sómente sujeitos aos manisleslos,
e registos nas A lfíiOd.~gas ·, on~Casas de Despru:bó por onde tran si r~n"m
com as··com.pelent~s guias, c~u. atte~~açõe.s Ja F:.d mca, peius quaes se ·
fará o delllpacho l ivr~ nào só de direitos, enc<trgos, e lribu.ltJs, nias até
..
dos emolumentos dos Oiliciaes :·applieaQd'o-se em benefie'io Jesl:1 rnarJufÇtctura, e em·loda a sua ex(en~ãu ns PrQviclt;ncias dadils· pelo Decr.eto
de 24 de'Maio de 1775 a re~peito do.s alg-odõos ..•
I 11 . Os M t>stres, Officiaes, e ,\ pre~Jizes eJ:Ppregad ~J s .ne6t a F<! hri.ca, serão obrigados a cumprir .O··tempc~ ·e encarg(ls
seus ajust.es, du ~
rélnle o .'qual he proh lbido a ·oorra Fabrica, ou a pessoa áfgull'la 1·ecebtl,
los, ou a'tlmitlillos sem bilhe~e·· d·os Oirectores, por que conste estarem
qJJites de todos ·os· e·mpcnhus conlrahidos, com '<l.commirwç:1o ·de se ,pr<Jctider cotl t r a e.lles , e con • r a· qUE-m os· receber com as j)enas est<.1 belecida·s contr~ os desencaminlwdores do·laba'co, e sabào.
' ,
1V. Ser:\ .li~ilo á ~ociedaJe eX(iahir se'rn.·reserva, émbaraÇo .. ou oou s
·algum as lenhas, giestas, e mais materiaes, que lhe furem precisos d e
todos
·b'n:.ques, rnon1es e . cantinhos das circumvisinha nças, S('j 'l qual·
fo~ ~ .dis1ancia; ~ os.'} uizes tenitor~aes auxiliarão ~ refj,uer1m~nto· d > AdmJOJstrad(lf da l:iabnca· todos os corte~, que a D1red;ãn mand ,, r. fazer ;
assim como qoaesquer investigações para ju·n1ar as diversas qualidades ·•
de pe~ra, e seixo bran.co em qua~t idéide· l<~r que nunc11 tidte ao qíar io
fabrico: lic;~n~o desde já veda rla, eu~ crinsequencia. do privile~ió .exclu·sivu da Socieqade, a conscessâo de outro .qua}q:Jer esta b elecl!~lento, ,qde
precise para a sua ~aboração d esl ·a s mesn1ali1 matérias, as qtHlf'~ só de. vem ser oon1muns entre a mesrna Sociedade, e osfÓ,V<1S do distr ;c \O p;> ~
·ra .os seus·gas!os.· <.lomeslieos.
'·
·
V . . Os caminhos parà o. serviço da mesma Fahrica ser'ãp sempre f! n~. -rvadcJs em ~stado de poder fazer as su.as cond qcções sem f)eril!o; · c'uj!~· :
dlli§!'fiincia Manda Sua Alteza Real rccO!itln0udar, specia.!me~'Le ao lns-
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peetor Geral d:ts Estradéls do Miúhr!,. na fal!a de'ste} ao 'Juiz Conser.;
v.aúor da.' M1.ésma Fabrica em ·Braga, .t1 'fim d e· e vi lar quel?ras de Viilros.
e ciutros damnos. que nssi'm ficiio Rcau!elladns.
V I. O preço .dos referído's. Vidros se ui á convenção das J>artes; e .os
· Directores terão o m~tior cuidado não só em levar a mão de obra á maior
· •·
perfeição, mas em minorar .os preços, ·quanto possível fõr . . Preh.enchl~lo
.es.le desejo · da ·sociedade, . espera el)a continu.~r á negociação fintlo o de• .
cennio,. se lhe convier, e ua A.lteza Real o permillir, dignando-se de
prÓ·r ogar-lhe o exclusivo. ise.~çàQ, e mais liberdades; se assim parecer .
vantajoso á utilid1tde . Pública.
.
·
.Vli. Pa;a o editicio da Fabrjca, Arn~azens, Officinas, e dec_e,n te
.dom'iciliq dos Ereetores, he o mesr:Ôo ·Senhor S.ervido, qu_e ·a DirecÇão
. possa demarcar na planície de Lirihares a jwrçào de terre~o baldio, ou
maninho que julgar conveniente; podendo outro sim ann'exar-lhe por titulo. de c,omprà, os terrenos,. ou predios âe qualquer natureza que forem
precisos parà a laboração dos engenhos, conducção das•aguas, . e ·mai~
comm.odir.lades da .Fabrica, pagando aoS' pr9prietarios os preÇos em que
se ajustar~! : e ,qUando seja neeessarias· avaliação judicial, pagarão ao:~
clono.s . a te~a parte mais na fórma da Lei, do justo va·lor em quc:r forem
· • avaliados os ditos · lt>rrenos,. ou predios, que logo lhe serão surilmariamente adjudicados: cujos .terrenos, ou predios ~ssim comprados, e ad,
judicaç)~ ticarão juntamente cotfl o terre.no demarcado, cbnservandq ·a
natureza .de Prazo Faleusim ·perpétuo, El arinexos ao· fundo Ja ·m~sma ..'·
Fabrica, que sempre se consettvará illeso na s.ua i!ltegl'~<.iade; como fpi
concedido á Fabrica de Leina.
.
.
.
V Jli. Para a·s depe'rijlt>n.cias judiciaes da Fabricn, e observancia de SPUS
t.lireitos, e privilegias·, se ·Digna Sua Alteza RPa! de dar-lhes opor Juiz
Conservador. hum dos l\1íoni·s tros da Cidade de Br.aga.,. qu_e a Suciednde
poderá propor-lhe, .conferindo-se a esse Conservador a J'uri Jicçàu civil
e crime, que necessaria f~r, para os negocias d-as pess{)as da F~brica,
com a éxclusão de qqalquer @Ulra .J urisdicção em primeira iniAncia. Na
Çi,dad.e do. P~rto, será conferida esta authondade ·a() Juiz Consehaclor da
Co'm panhia Geral das Vinhas do A llo· .Douro\ nas mais terr~s dq Hei no,
aos provedores· da~ Comarcas; e no Brazil· ás M'~zas de Inspecçâv; e
onde as não houver~ aos Proveuores das , Comarcas. Finalmente na Corte
sed Juiz Cons~rvador da Real .Junta do Commerci~; dando-se nas Pro~·
vin~ias as i.levidas appellações· p'ara elle; e nos casos sobr'e a ..econiniía
da Fabrica para a mesma Real Jun.ta, como· se concedeo ás Fabricas de
papel, ·e de fiação Je linho, e ·algodãeJ. .
,
IX. Sua Alteza Real he Servid.o conceder ü . privileg~o ie·xecuti:vo para
a·. cobran9a. d~ toda~ a~ ~ividU:s ·provenientes desta.. Fabrica· pot q~~lq~er
t1lulo q.u e 1ep: Pnm1tl1ndo JgualtJ'lenle que os ·Directort;"s, Offi~Ja.«:s, ·e
A prendize·s, e mais pessoas 'e mpregadas nell.as, gozem 'todós' os p~ivile- .
gios concedidos· at.équi ás Fabricas mais ftt.vor:f;!cidas, incluin.do o de a(>Q·
zentadoria passiva, nos quaes ·se comprehende~ào todas as · pessoas que
por .c<!nta dé Fahrica ve_n~erem . os vidros erri qual,q uer patte 'destes Rei·
nos; ·mandando-lhes dat· toda a aJuda, e favor de que carecem .para · as
suas co_nduções: q.ue. os Officiaes, e Operarias referidos., logo que !JlO~:i· .
,trtml. titl,ilo expedido .relo Conservador, sejão isen-tos do serviço Míl~tar .
. de mar e terra; de alojamento de Tropas, Tutelâs, e Curadona~,
: cqfno os da.-Féibrica .de Sá; e finalmente que aenhum ~os di.t<CJS emrre·
.· gad-os, em . qt.ianto ' permanecerem no serviço da Fabriça, seja '~briga\lo
á deixar ·o seu trab!lho, Jlara con~parecer perante outt:o ·l\3ínist,ro"' que ·
• I
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nilo se~,a c:~ Ju·iz Cow,er\';1 rkt r.rp Brag:1 ~ :p . guaLs~ ·~ . privntiv~tn~,l~t,e po"'
de.rá .com!wcf])r de lod:Js ·as eaus,as cilVeis.,. ou crimes e ett) fJLl·e ·forem
A ut'bQr~~, 'o1i Réos: co.Nceddndo-lhes o,u üosím a· gril<fi:í de_ser·«:;m admit~
ti<IJ:o}' a · li.vramento dos c,ri·mes, .:.que nfio- forem capilnes, ·sob Ahl at~s de
fiança, P- que este$ lhes S!-'jão COI'Ieedidos,- -segqndo o. di~poslo no Regjr.nen~p ..clo . Des~'nJl<mrgo d<'I:•Pac(&.
,
·
X. Havendo na - Fabri•c a ':dg.1~ns mot ins, ou desordens, poderão.·os ,
Dir,eclor~, é na sua au-sencia o Aclmirüstr.a dor segurar, -e remetter os ;"
.(llllp.ados· ao .Juiz Conservador· . e:m Br,:•ga para •s erem casLigados como me'-/
rec.er·ern; e o Juiz da Vintena do districlo com · seu • Escrivão estarão ·
sempre promp!~S para PS condnzir, da ~nesma f6rma ,qn~ se praiÍc~ na
Real Fabric.a d;l Co"ilhã, .e quJe igualmente se conc.edeo á da Mari'filha
Grande.
. ~ . ,
.XI. . Par·a dist-inguiJ·, e premiar os Ereclores cle$1a Fabrica,· ,do nres•
n!Q rnoclo que o forâo os aas Fabricas- de A lt>t:JfJUC~; r' ~ ele S,1. e os da ,{ 'Ómpa.,
n ·hi3 das fiaçpes, ·e -"torcidos da~ · ~~d.J!S; He StH\ Alteza He«l Servido fazer
M~roê do Hahjto da Or,d·em de 'ChríiStCil a cM..fa 1·iuro dus.seis acluaés Em..- .·
p.rehendé;der.es, com a, faculdade. de p~dere1~ ren~mcíaiJa: ha'ver.tdo-lhes .
dJ:Jt·rosj.,~p - ~PQ'D f.e·i.to,S á Go1·ro.a, ·Qs serviçt>s~ com .~que. fi-z€r«5m prosper.at
h.um tão · utll Estabelecimento.,
' ·., ·
· ;. , · .
· . ' .
Palacio de Mafra J 5 de Abril de J 807. = AntoniÓ de A~aujo d~:

Azevedq P.

., ,
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· · ···
impresso

í~.a .fm;~~ss'ão .Regia.

-s~~do· tn'll.into conY~.nienle .evitar ~s dúvidas, . qtt.~ podêm. ~u~cífar-se
,slj)hJ!e a a~?lig;uidade, e . gtadJ.i•a<(.â:.o dm>.l·Gua.rdas-Marinhas a re.sp~'it@ dô!f
-Sarg~ntos . de Mªr e G.ut>rra; e int;eressa-n-do ·ao mesmo tempo fazer mar~
..ch&r o ·novo Pl~tl(il clos. UnHor:rnes ·do· Corpo da Armat)a Heal de. acordo
,QOrR) J:l~ g·raduaçõ_
e$ .q ue cm.npete!ll a0s lndividuQ~ daquella,s duas Classes .•
Sou 8e·nid0, . f!i!nvvando ,p Decr~.t(;) de onze de No,vembro de mtl sete~
oe~nt~s ·~sessenta e o.ito, Declarar; (i]Ue os Gunrdas-Mannhas devet•11 ser
considerados como A !feres, e que por té:mto lhes t·()cào as honras, que
p~rtencem a s:lmdhal)tes Po$tos. 10 Conselho do Almirantado .o t~nha assim entendido. Mafré.l em 13 de Maio ,de 1807. = Cotn a Rubríoa do
,PJ:i,ncipe Re.g ente. ··
,
!rnp1;. 'Y!.a'Pffiâna de An-tonio Rodrigues Galhq_rdo,
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'J'

n~ce~si·d~de

:. .

'co~s~r~açã~

Se.n.do- Me pr.esente .a
de .tnspeccionar sobte a
.. ,
· ~ : arranjo da,.s bocaiS ·de fogo, t•e:paros~ pelr~chos, e m~i,s muni~1Õt<S _de
gu~rra é0m que devem ser fvrne_oiclas as Praças; e Julgando ind·ispensa,.
vel que em hum c-e.nlro com_mum ' se reOQiio todas. as av. e·ri·guaçõe~ necessari~s para este fim: Sou ·Se~vd do " Cr~at hum _Jnspector de A1·tilheria.. e
munic:ões .d~e . guer.ra, da's Praças do l{.e.i no; . a quem ptH'leilcetá visitar pór
si, çu por ~eüs Deleg;~dos -as ·,rnés1u:as . Praçfls e . -~wus , Oepositos, ,exami~.
nando tl estndó' der todos _os onJectos de A r.l,ifherja,o~ que ·neBns exis.tit~Jn,,

·.

Kkk

·

'.,

·e·· fo;rnáli~·ifndo ·Maf)pas deste estado eh1 ·.e .~ dl:l ..Prqvincia cDm as .suas <'l'l.:l.$@tv.-aç"ões; que ·dir·i girn ·todos os annos á ~Min-ha Beal Presença í pela Mi·nh"a Secr;t;~llia de.r .Estado ~ ~lu~ N~gocic.:s .Estrángeiros e . pa · G~uerra; .P01'
. :. .l.'>nd:e .fa.~:a .:jgfualr.neAte subf.r -todãs as 'Representaçc)es, · q(Je ' tn~erem pó!'
·o.Çje.<:t ·o~··ás Ynu:da·nças. e a:lte:raÇt1es~ quejulgnr Cünvéni.er:Jte fàzer -nesÚ\
materia; propondo naMinha ReaiJun!a da Fazenda closArsf'naes 'Rea.es
, ~ âo ~:E'xerc1' to :o.-:I·J·JaÍS.l que for Felalivo <to fuf,necimento de muniçÕPs de g·{Jer~' í'a; '·ao's ·cbhcerló'S, ou·'obràs n0vas, que se ·fize·rem necessarias assi'm 'na
· Artilher.i~-, . cojn0 nos reparos e petreehos: e para · que' o reft>ridó hs,-re'·ôtor ·j>Ossa · haver todas e quaesguer darezr1s de que necessitar, Ordeno
·que os AltíJOxarifes ' dás pníças e seus Escrivães frllf,lgueem a eHe, e .a
''-séus ·Delegados >FJâo só os ·Armazens p:a·ra as .visitás; _mas ·os .- Lhres de
suas contas pa_ra verificar qualquer dúvida que possa occorrer-lhe; e
-:lVJànâó ohlro- si-m <;rue os Gover.nadores das Praças ·lhe env·iem todos os
· :Seis mezes_huni ·Marra c!o estado cl:r stin: A r•tilhería, petrechos e' rrfuni~ ·çõ_es de guerra pelos rn'odélos fJUê delle receh~)Tm; e que h uns e outros
· --~respondão · ~s Infimt1ações; que . p·elo mesmo In's'pector lhes fuTem pedidás.
::·:() -C<~nselho de Guerra o tenha' itssim ' enten.didci ·e faça e* pedi-r er.n·· cdn.~
··,se"G_uencia as ' ordens· necessati'a-s: ·, I?alâc·io .de Mafl'a cÚÚ 1'3- de M:1io ·de
,l307.=Com a· Rubrica do Pricipe Regenl.e f :> ··" ·.
' .··::t ,,., ... ,1~1·
··. _('{;· _;; ! :._ '- .
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____ . lmpr. na Qffiána de Antonio Rodriyues Gallíardv : -:, ',.,,
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Eu O PRINCIPE REG ENTE

Faço saber aos que este AI virá ;yipresentes o-zeloi, e. éfficaztes ·. des~Jos ~'õtw "cq.~·e: a • Mi~.'ha
·· Heal Junta da~ Fazénda dos· A-rsf!naes do ·Exerclto se temHe·rnpregard-o <íla
· -Ad"minislração gue lhe está ~onHneuida; e. Querendo Eu ' facilitar; qua.rt. to possível seja os · ín~ios pat~a ~he• } a .~ mesr.iÜt• Jumt>a· ros·sa condnuar .no
· :desem'penho dos intéressante:s objec~os ·para ~ue foi creada; exp,lioalílclo,
'
.
, ,
I
::\. ..
~
. '
-. "t:, ampliando para este fim O>Regimento que Foi Servido ~ ar-Lhe ·R~-ló.A·l: ·-va,·á de doze de Ja'neiw de md ! oitocenlos 'ê 'dois:\-Hei '·~or ·.bem xa este
· respeito Determirmr o 'segui-nte: . . · - ') ' .
. ~-' ~·~· :·
:, .,r·
<.' . L Q,!]e tendo o Hegalamento 1d;e Jnfanter:la no·:€'3pi-til-lo dezeseis,h·pat··ragrafos " primeiro, e· ·qtiinto, e t> de ·Gáva:ilaria J\lo .GapituiG> •quatorze·,
par~g.~(_) P,r imei 1"0, · d~t,er.m_ina 'do q~e h_o 'uvesse M i! i,tares• proJ!>os.tos ·'f)ar·a
decJ<IJr·e rn ··q ualquer ti u vHJa q ut:l' podessé or/ctlrrer en I-re o,s \ O~c1aes dos
Armazens ou Arsenafls, e os Corbn~õiS dos Corpos do Me\u Exercito, ~o
bre a conformidade do Padrão, e qmdidades dos generos, assim de fardamento como de armamento, qpe · dC:ls ·mesmos Arsenaes se fornecem
aos ditos Oorpos, sendo aliás esta provi~encia im!isp~nsav'~l -pani que,
. sem detl'imento de M ínha Real fazend<~, possa ter inteira execuç-ão ·o
''; t.J1Íll~gYafo vin.úi e oítc> dó 'Ah>iú·á: de: vifi,te e · quatro tle M 'arÇó de nnl .se·
! '~'tecén'IIC;ls : sessenta e· (jUatro; senJ'O mu,ito cqnveniente·, ·em obs.et1vanáa
''íQb·"soóredite 1Hegulamento, .qtie estes1 Qiliciaes fação• p.at•te da · Real ·Jun:-·{;J·, ·eô'nHJ_-6enlrt) cómmum da AdrFJinistraç.iio daqueHes objectos; 'e pO"s:. ~sã-~, -' fla.r•a ' bêrii da M:inha l{.eal 'Tazenda~ vér_ific·iü·: a qu ·ali(~ll'de, e Va- .
· draó dos -g·enerbS," evJt<l-n-do ·ns ··cotn>testa•ç oes que·. os sobn~d'!~os RegHia1
. ·Jhént,os~ e :A I v atá• prévêrào: Sou1 Servid0 q.ue,' al:ém d!OS .. cinco ; I)~ puta..·a~s''âê ~'q1.t-e é'ÍdÜalrnen·t e he ·,c-~m posta •·e =HeJahJ un·t a •·da Fazenda -dosd.Ar-

: =ré~ ~ que Tendo·
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senat"s do Exercito, haja mais tres, que serão Officiaes Militares, a sa ber: Hum de Artilheria, que será semp re o Inspector da Artilh e ria, e
Munic.;ões de guer'ra das Praças du Reino 1 que · Fui Servido crear por
Decreto em data de hoje; e hum Oflicial Superior de lnfanteria, e ouL.('u de Cavallaria. ·
H . E porq11e esta comm,issao he de gr_a nJe importancia, e para ella
serào sempre qomeados Officiaes cujo prestimo Me seja conhecido, e que
mu1tns vezes julgarei conveniente empregar em outros R<mJOs do Meu
Real ~ e r~iço : Hei por bem Declarar, que elles permanecerão neste di stinclo exercicio em fjllanto Eu For S e rviJc, s e m prejuízo dos seus adiantawenlos, ·nã9 levando por elle ordenado algum em io!ha, nem precedellllo para o seu concurso na Junta outra alguaw formalidade que não
seja o Decreto porfJue Eu Houver por bem Nomeallos.
·111. Que estes Deputados Militares concorrerão a todas as Conferencias da Junta, IOJnando os Lugares que lhes tocàrem, pela sua antiguidaJe de Deputados, e teri'ío voto em todos os objectos que se tra t ar ~· rn,
da ·mesma maneira que o tem actualmente os oulros Deputados.
IV. Qne n~'io podendo o Almoxarife do Arsenal Real do Exercito for ..
mar as .f{elações d<>s ~eneros necessarios, que lhe são commetl!das pelo
paragrafu v1nte e fjUatrb ·do Regimento daJunta, por depender este exawe de combinações absolutamente alheins do conhecimento do sobredito Almoxarife: Ordeno que as referidas Helações se formem da maneira
seguinte: Que o Deputado Contador no pr incipio· de c<1da anno <~presen
te na J!Jnla as Helações de todos os ohjectos de Fardamento que nesse
anno se deverem dispender, e que o Deputado lnspector apresente outro sim no mesmo tempo <IS Relações de lodos os objectos de Armamento a r1ue dentro do mesmo ao no se haja de prover: A Junta combinando o resultado destas Hel<H(Ões com provimento, que pelo Balanço aonu a ( do Almoxar,ife constar existir dentro dos Armazens, c tendo :tt!ençào ás reservas que em similhanLes Reparli~ões são sempre necessarias,
determinará as qualidades, fjUantidades dos generos que se devem comprar, altendendo ao bem da Heal Fazenda, e prompto serviço do Arsenal.
Que não sendo possivel v·eriflcat•
pequenas amos( tas a qualidade dus gE>neros, como o citado paragrafo do Hegimento propõem, e
convindo mu1lo que el!es sejào ~xaminados com a ll1í\Íor vigilancia: A
Junta, . tendo approvado as ditas amostras, ordenará que a totalidade dos
generos seja exactamente exa minada pelo Deput;~do Inspeclor, ou por
hum Official do Trem de quem elle confiar esta ,responsabi!Jdade; e sobre a appt·ovação do sobredito Deputado Inspeclor, e nunca de outra
nwneira, dtterminará a co m pra.
VL Que ficando -pelo paragrafo antece(1ente responsavel inteiramente
o Deputéldo Inspeclor pe la qualidade dos gencros que npprovar, e deYendo por isso mesmo fiscalizar e.ste negocio até que os ditos genet·os ent rem nos Armazens: Sou Servido que o referidó Deputado Jnspector, ou
o omcial do Trem a quem a approvação tiver sido por elle commettida;
nssista com o Deputado ]nlendente á entratla dos UJesmos generos, a
11m de ve rificar a identidade delles, e poder rejeitar os que não tiver
app1·uvado.
V 11. Que enf.endendo-se estas approvnções sómente a respeito dos
objectos que entrarem nos Armazens do Arsenal Real para servirem nos
trabalhos das Officinas, havendo, além destes, outros que entrão nos
dilos Armazens, e se distribuem nos Corpos da mesma maneira que enKkk2
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trarão, sem dependencia cb.qu elles trabalhos, neste ullin'Jo c<íso a appro ~
v ação será feita pelo Deputado Militar daquella Arma a que os ditos objectos pertencerem, e a elle toc;ná _assistir á en( rada nos A rrnazens cu·
mulativamente com o Deputado Intendente: Em ambos us caso~, este
Deputadq com o Inspector, ou Officiai que tiver assistido á entrada dos
generos assig·narão as Relações da dita entrada, SPm o que não se formalisar'ão na Contadoria _a s contas das compras d os mesmos generos; Ha-·
vendo ass im por arrTpliado, e declarado o sobredllo paragrafo vinte e quatro do Regimento, na fórrrm expendida nos paragrafus antecedentes .
VIII. Que podendoncontecer·que o Deputado Inspector receba alguma ordem, cuja prompta execução não permitia ser primeiramente participa-da na Junta, como-ordena o paragrafo trinta e hum do R~gimen
to: Sou Servido que o dito Deputado, cumprindo com esta disposição
sempre que for possível, com tudo, naquelles casos em que o não for,
exe_cute a Ordem, devendo porém participalla á Junta logo depois da sua
ex r•c ucão.
IX.· Que incumbindo inteirao1ente-pelo Heg;irnellto- ao Deputado,Inspeétor a responsabilidade das Officinas, e sendo para isso indispensavel
que dentro dellas tudo lhe seja subordinado: Declaro que se entender.àe
com prehendidos na disp osição d.o paragrafo trinta e dois do dito Regimento para a sobu-rtlinaçào ao Deputado Inspector, não só os Mestres, Contramestres,. e Officiaes; mas tod:~s as Pessoas _incluídas na feria do Arse-'
nal, e asstm mesmo a abegoaria delle.
X. Que tendo mostrado a experiencia que da prohibição das empreitadas não s.e tem seguido algum interesse á Minha Real ' Fazenda: Sou
Servido annullar esta dausula do paragrafo- trinta e tres do Regimento,
ticando com tudo em seu vigor a outra em que se prohibe qne os Officiaes se empréguen, em trabalhos que não pertençào ao Meu Serviço.
XI.. Que achando-se determinado no pr~ragra fo trinta e quatro do Beg.imento que o Inspector assista, ou mande assistir ao PontÔ; mas não ·
se ·declarando sufficieotemente no mesmo paragrafo· o modo nem a responsabilidade q_ue a este respeito lhe he inc~mbida: Ordeno. q''t,e oPon•
to seja sempre feito em presença de hum Official do Trem, qu\ o refe- '
riJo Inspector nomear para este Serviço, a fim de que, com bina1nd_o em
cada semana as Relações que o Apontador cosi um~ apre,s entar-lhe com
as que houver diariamente recebido do dito Official, poss~no fim dp mez
verificar, e assignar as Folhas : O Deputado Contad0r não poderá proeessallas sem que s~ lhe apresentem conferidas, e assignadas pelo sobrei. ·
dito I nspector.
XH. Que sendo da responsabilidade deste ultirpo, pelo paragrafo trinta e cinco do Hegimento, evitar os extrav íos, e fogos pos Arsenaes, e
Deposilosj dirigindo as Rondás de noite: Deverão por issp ..-nesmo ficar .
na inteira depeÕdencia do sobredito lnspec!or todas as gu''a rdas destinadas á e_xecução das providencias necess arias para este fim.
X II L Que pe1·tencendo ao mesmo Inspectór pelo paragrafo trinta e
nove do Regimento man,d ar prender todas as pessoas que lhe ficão sujeitas: Ordeno que aquellas ·pl'i-sões que forem puramente de correcção
a té a@ praso de tres dias, ficarão ao arbítrio do dito lnspecto1·; sem _dependenci'a de as participar á J o n ta, e que parti ci.pará ~ómen te .aq uellas
que pedi·rem maio!' oastigo, para a J u.nta pwceder na fórr.na declarad a
no mesmo paragrafo.
.
Pelo que Ma.ndo á Real Junta da Fazenda dosArse naesdo E!er~
cito,. e -a. todas ns fJessoas a quem por qualquer titulo possa pertencer o
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oDnhecimento deste A.lvará, o éumprão, e guardem, ·e fação cumprir, e
gl!lardar tão inteiramente como nelle contém, nfio obstante, qu·a esquer
Leis, Alvanís, Hegimentos, OLI Ordens em c()IJtrario; porque t·odas., e
toJos Hei por bem derogar para este eHe.ito sómente, comQ se dellãs," e
delles firz.esse expressa menção. E esle "vç1!erá como Carta 'Passada pela
Chanoellaria, ainda que por ella não ha de passar, é que o seq efft~ibo
haja de durar mais de hum anno, sem e1nbarg0 das Ordenações em ·con:..
tr[,rio; e depois de registado nas ITsla-çiies a que competir, se lllandará
o Original para a Torre ·d o Tomb.o. Dado no Palacio Je Mafra
13 de
Maio de 1807. =Com a Assignatura· do Príncipe Gegente, e a do Ministro.

em

Regist. na Secretaria d-e Esi. dos Negocias Éslran,qeiros e da Guen:a ·a fol. J 19 do hiv. 1. 0 do Registo
das Cartas, Leis e Al''Yards; e imp~·. Q'l:a Impq·es~
são Regia.

*--*'-0>*--*

r

!

Havendo Crendo por decreto de vínte e sete de Ag·osto de mil oiié-'
o Lugar de Intendente déÍ Mr~rinha- da Cidade do Port.o;
e Nomeado para o exercer a Luiz da Matt<:~ Chefe de Divisão .dü Minha .
Armada Heal; Hei por bem, que eile em, quanto servir A~Llt·lle Lugar,
e os seus SucGessores venção o ot•denado de 'O itocentos mH réis li~res . dê .
Decima, e o ~oldo de teJTa das suas Patentes, devt:>nd .. hum, re i.Jtllrt'l
vencimento ser pago pela Folha do Con~ulado da: mesnlél Cidade do, Porto, e contauo desde o dia em que tomarem posse. O C(Jnselho da FazeA ..
da o tenha assim entendido, e fi.u~a executar com as ordeAs ' necessa-rias.
Mafra em 1 de Julho de 1807 .= Çom· a Rubríca do Princi pe Regente.

centGs e (jllatro

Regist. no Conselho da Fazenda no Livm 6. o dos Decretos
e PoTtarias a .folhas 55 vers.
. -.
~

*--*<0">*--*

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço

~e

saber aos que este Afvará
declaração 1 e ampliação virem: Que sendo-Me presente em Consul!ado
Meu Conselho Ultramarino a representação das Camaras das Villas de
Serooaba, S. Carlos, e Pernahiba da Capitania de S. Paulo, e1n que
Me pedirão a graça de conc~det aos donos dos Er:~genhps de' assucàr
q·uella Capitanía o mesmo privilegio . de que tinhão gozado ~m quanto
pertencêrào do Rio de Janeiro, pela Provisão de vin·te e s.e is de Abril
de n1il ·setecentos e · sessenta ·expedida em eu1n pTimento da Res<Jinc;ãu 1
tomada a vin,le e dois de Setembro de· mil se\rcentos cincoenta e o1tcl~
em Consulta do mesmo Tribunal, pela q'nal á setneltwnça do d~1 Bahia
1he fora concedido, sem Jin)itação de tempo, o privilegio de .hão serem
executados nas -proprieda'des dos referidos Engeiihos de assucár, e fazen.: .
das de cannas, seD:do Lo'brigaclos os crédores, · a pagar "se pelos f(,lndi nJeiltos, ficando-lhe sempre hyp-olh:eeados as bens móveis, e fábricas dos di - :
t.os ·Engenhos, cóm o. que se evitnvão os prf~juizos, que do contra r io· Sf1

J,,_

a

I

. il
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seguião.a :huns, ~ oul~os: 9ue deste ben~ficio ti~hão sido privados por
contrad1Cç:1o de mtell1genmas, com o unrco motivo de se ter desmembrado da Canitanía du Hio de Janeiro aquelle Oistricto, em que se estabeleceo a de S. Paulo, sem facto , nem culpa dos seus hal~itautes., o que
não podia ser justo moLivo para ÍD\Itelizár a Graça conce.Jida aos Cultiv;ic..lores, e ni'io ás,Capitaoías; pelo que Me supplicavão fosse sel'\'iun declarar, que permanece.ndo .J.\Ileus obedientes Vassallos, C(JIIIo sempre furão nào tinbão perdido o privilegio de que antes go:;o.árào: E querendo
Eu' manifestar-lhe o Paternal desvélo, com que procuro rromover a utilidade de todos os Meus fieis Vassallos, faciliLando·lhe os meios de fazerem florecer, e prosperar a Agricullura, de que provém a abundnnci;,,
ri'lueza, força, e commercio, que nos Meus .Estados quero animar, e
proteger; conformando-Me com o parecer do mesmo Conselho Ultramarino: Sou Set\•ido Ordenar ao dito respeito o seg·uinte:
I. Que aos Proprietarios de Engenhos de assucar, e nos donos das
Fazendas de canoas da Capitania de S. Paulo compete o privilegio que
tinhão,. e lhe foi concedido, em quanto faziào parle da Capitania General Jo Hio de Janeiro: Purém atlendenuo ás circumstancias acluaes, e
differcnça de tempo, ser;í observado na dita Capilanía, e em todus os
Meus Dominios com a reslricção, (jUe por este Alvará lhe faço; redu-:
zintlo-o á sancç.iio da Lei de vinte de Junho de mil setecentos setenta e
quatro, na qual Hei por hem fazer asdeclara~ões, e ampliações seguintes:
H. Se os bens móveis dos devedores não chegnreríl para pag<~mt:>n!o
das di vidas, e só restar ao devedor o Engenho de assucar, ou outra grandé propriedade de dobrndo valor da quar1tia da execuÇno, sendo cutuputadus para a justa ava~iação das fabricas do assucar para este fim a esCr<lvalura, os gados, animaes, e ' utensílios, que lhe [~,Jrem propnos, pertencentes, e indispensaveis pttra o melhoramento da sua lahorat;ão, e
maior perfeiçào dos ·generos, que nellas ·se fabricno, nãu serilo. arrema•
1adas, ê só sim os seus rendimentos, pelos quaes serão pago~, os créJores c-nlendenJo-se nestes precisos termos a· determinação do puragrafo
vinte e quatro da sobredita Lei.
111. Para obvinr aos perniciosos effeitos d·a má fé, e detestavel astucia dos devedores, que deliberados a fraudar os ·ca{Jeciaes claquelle~. que
os beneficião com emprestimos, ou generos fiados para nhnulençàc,> Jas
referidas Fabricas, · cultura das pr\lprieu<~des, reparo de' ruioas, e cons e rvação das suas famílias, proc.tHào constituir-se devedt•res a muitos, e
d1lferéntes crédo1·es ao mesmo tempo, com o sinistro fim de (jtle considerada separadamente a quantia de cada huma das dividas, nào chegue a
exceder a metade do valor do seu Engenho de assucar, ou gr ~ndr propriedade, o'btendo assim grandes sommas alheias, pertendem rj).Je nenhum
dos créc..lores tenha o direito de lha fazer arrematar: Sou s..ervido det~la
rar, qt;e o verdadeiro, e genuíno sentido do privilegio, e da Lei de vinte de Junho de mil setecentos setenta e quatro, a que fica conli1rme,
não impede a arremata<;ào da propriedade de ·dobrado valor quando o
exequente mostrar que o so u devedor tem mais clivid:1s, p<•rque be,. de
mandado ern Juizo, ou está nos termos de ser executado, cujas quantias ,
juntas com a sna exceuem ametnde do valor do Engenho, considerado
na fórma do Paragrnfu segundo, ou Ja propriedade penhorada, que oeste caso deverá ser arrematada, e do seu produclo pagos os crédore~, segundo a gTaduação de terminada na mesma Lei.
·
I V. Querendo outro sim favorecer os devedores de boa fé, e pruden-

·18.07.'
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t-~!;;" aclm inistradores de seus pa!"ri1Í1onio_s., ~ qlile . p~ · r ljO:tlquer. d:ebi'ilet)ie ,estão ;suJei!os a exectH(Ões,.- eríl.enclem sem Jólo; 011 ~n~J.ici1~_ ser-lhesmais
util a venda ·de <Jlguma gr:1ntle pro_f'r.Í~dade . roslíca.•. (,)'ú ürban~ d&1·maio1·
·. <V:ilüt•, c'ottl preferencia :ís Ut.enore.s. flUe . poss!.)em~ Hei. por hem "Ortleitar,
. ampli'ando a dis"posi"çãó .da. Ordena.çã0, Livr-o .térceirO>; •Titulo oitenta e
· .sei·s , 'Paragrafo. se.timo, e a dit~ Lei. de, núl setecéntos setenta e .~u:atr(l>,
. que:Jparéc(~ndo éi.os Oill,::iaes, . qn.é fiz.erem as·~ pe·nl:Joras, não ser s·uffie.ien: te -o valor d·Os bens movei-s., .que sempre devem ser pr.imei.ro nomeados para _pngamento das execuç•Jes 1 seja hcito ' -ao exe'c iHado nomear o Enge·11ho de assl:lcar com · tildo que. lhe he 'concernen-te, vu outra grande popriedade~ ppsto l]lle o seu justo v.al0r '·exc~da .6 dobro qe divida.,, é>U· do
fjUe faltar para o pagamentq, ficando sujeita <1 efTectiva arrematação:,.· sem que o norriean-te, nem seus herdeiros rossão pertenrle·r valer-se do
.·privilegio, ou beneficio do Paragrafo vinte -e q·ua.tt·o da Lei· de· tl\Í·l sete' e~.nlos ·s etenta e. f1Uat.ro, par.a q-ue ,;o exequente hilja de ~er p·ago pel~s
rendimentos; coacç~o que só póde pralicar-~e, quando _o exeéutaclo não
tem outros ·alguns héMs :: de niiz senão a unie::l' próprieda<lle de dobrado,
,-ou -ainda maior valor das div'idas:r ' . . . .·
.
' '
. · 'tr· r:.
V. Quando -pórérn o ,executad.o "por a·bsencia, ou mvelia nã0 n0ine·~"'
, . ~erá a penhora sempre fêita cdnforme a determinação da sóhredila Or.de. nação nos paragrafos oitavo até o LJ>odecimo inclusive, cuja observqnçia
. Sou servido excitar; hévend"o por mtlÍ'lo r€oomendado a todos 10s Juiz-e-s
.a ·fação cumprir exactament.e pe·l os (i)Jticíães·; punir~dó-os segundo i'nete- "€erem nos casos• de·transgressão, eindértmiza;ndo· os 'JH'ejudieaJos,- pa ~on"
fonuidade do que ella Ol"dena.
·
·
.· 1 ~· '
..
., I-leld qué ~· l\1ando,:a'o M~u •Gonsellw Ultramarino; ao Nice!.Re>t e
Capitão General de Mar e Terra do Es.ta_do do J,lrazil, Capitães Gene'traes do mesmo Estado, e-de t0dós 'OS ' 'Meus R ein'es, e DomiA1o~, a todos , os Tri bú naes·, Relà'ÇÕés, ·Ministros àe Justiça, ~ Fazencla; e qoaes. ·ql'ler Ju-l gadores, e mai·s· pessoa's des~e · Heino, é 'suas CoóqHis.tas,~ •a quem
·o conneci-ment<:>' deste IA 'tvará pertencer~ ,O cumprão, guardem, •e façã'o
· ·inteiramente observaq não obstante quaesquer Leis, Ordenâqões, Regimentos, Hesoluções de Consultas, Cartas Regias, Decretos, •ou ês~i:los
·em contrari·o, que todo& para es.t e fim s'ómente Hei' 'p or 'dérogados, . co., !'m o s'e d;eHes fize~;>:se ex pressa menção,!' ficando' ali'ás no' rnais em se'u i•n, 1 teiro vigor. E ao Douh~ r Ma'rioel 1Nico1á@-E"s.t eves Negrão, · do Meu Cen·
· ' s~l'ho, · De~embargadõr d0 Paço, e Cha·nceller i\1ór ·d0 Reino, Ov.deno o
: • faça publicar na• Chancellaria., e registar aonde for costume, rén}e'tte'n· do~se-· o Original para o 1Meu Real Archiv·ó da 'forre do Tombo. ·üado_
·· e-~ Lisboa aos 6 de Jul:bo d'e ~so·7.=Corn ·a Assigoatura• do 'PrirlC'ipe
•Regente.
'•
' ·: ·
,

e

Re_qist. na Secretaria do Conselho Ultraman:no afol. \

··

162 do Liv. de O.fjiC'I:os, e Impre.~so na Impressão ' ·,
Regia.
· t1
·
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Excef;enti;íoimo} Seril:ror. ~ T~~d~:

:·

~'
1

'

lnustris!6m·o-· e
o ' ·FI:'UNCIPE -RE. GENTE NC{sso Senhor' M<tndadd fazer ' por Màno1el Córrei.a dÀ ·S ilvei:ra·e
Brito, e pelo Official de In·~apter1a 'ú-om exercrci? ·d·é "Engenhêi·rp; .: Ftari. · (:isco Cordeiro cla Silva Torres, as' Ohr:ís de· thpar a~s ··boc-ài das Canei-

'

!

•
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Lf\~roja~ ~ ~ 1 cl.;;l R·abiqueir:"d, e àe segurar

ceh1 plar:i~ações as mal'g~J~$ d<:> ,Rio T~q' 1e acharido-~e {~pa·d.as qs :bocas .por. onde o T~j~II'Otllil

·da

J'liS,

f>l<li.:JQ:!Ha Cil.s 1Camp.,0s, \Cot;n utilidades.Já conhecid:1s do~ . Lavmdo~es ,; fi>a 7
que não .;tc~!iÍteça~,' @ .que tem ~>uccediqo ·cor11 as · Obra~ antigas;:.. e

11'();

.cOiU)• as

mtJita:sTpl?,·l!l'i.ra qões, qu~ furii.o 'maticladasféi.zer pelo C~ndede Vai~

]a·dares,' ··por Or~l.e,:111 '~e Su~ Magestade, ·não só mente: · (.I'€ÍXan·d~o-.se'

SéJ;D

jnüo'mdtendo:..se· ·a.lg.ilnS pa-rticN!nres, · roleal.a:s, ,e .i~ÍT ·
:rar -m,a d.e ir.as; ·s:em·.se preca.v~r o dàúuio,, que com' iss.o se éa!llSaV:a ': .He
o Mesi.no Se-mhor Servido ·De.tehninar. ·- ·
·Q ·ufMI·<:lS .plantaçõ~·s; que f6r'ão rúandad·as faze.r ,pelo Comde de ValJada,res, B ·dás ·que ago,r~ si'ioJeiúts'' pela actua·I Co·mmi$S:ã o; e se fo,r,em
.COOt:ÍouarH:!·O nos segu,irifes annos, nefJhlHI) pa.ttÍcuJar pessa tirar, lllaUeÍ·,r as; o~>~ ra'!nadas, .rotea•r .a,s ' te.rras~ , (H'l . nell.as m.et ter Gado~; sendo, da . ·
obr.i gação do Prov~d0r das , Lezir~as · ~Y . pro~eder ·cent,ra os Trànsgress.or.es~
.;e n•can.do :desfinaJ(]Qs os ·mesmos nt·~.or.edws 1)9.3ita a :pre$e.nte p.lanla.ção, e
para' ;ls rR~l..lj·s •qllle se .forem ·c;:o.At!Í•nuanq@.
.
·
. . .Ç}'w,e. nas , terW•S que ·não t.ern"' acll!la·Jm;eR,te o.el<IQlÚO ar.eaJ ·Oll a·ceirescido se ' deve" fazer, ou · pelos sobredilt)$ Encarregados á ,c.mst.a .d-a Heail.
Fíiz.e nda, -o\1 pelos PropTie.téil•d·ws qrt:~erer(i)·do e,l.le~ ; oorn tante ~ue :seji:l de.ha~lXO ·da dita hrspee~ão, ·hum L9p·ume, ·.e bald~do ao menos .de qu!Íiil-~~
b[aç:as· der larg.~r~ ra .a;té á, tnarge·m do rRio, pri nci p31lrnen te do si tio das Canei·tas a.té . ás O.ni.as, a·imtde a-n~,i,gament,e erão C~nav.i•aes, 1~ara àelell!J.
.d·l'}S . t.erra•s , .e que i,nidevidMr)en.(e Jotão io:beadas ;. causando es da_m,nos,,
-<i)Ue actunJ•men{e -t em sidCl -pr~eiso reparar; ~spaço que Ftão pod~rá -<R~:ft
ca rotear-se em q uàn to ' não cresce r sobre ·o ,;Rio dobrfida ·c;!is.l m;:usia, ,d~
pl:afl~a(lÕe-§, :1~ sem :se ·obter ·p>r,ioa·~Ü::o · Li·c~mça . do PrQvedrOr <C!~s Lesi- .
mais ', re~pan;)., 1m~s
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, Qu~ aol!fd.e hc~tta ver aof.eaf.1s, · ou [ac.crescicl.os., ti~ ué ooncedid.o par-p ·
testadal par,ar- ~·é 'segurarem ' cÇlrill I pl-a·~·taçõ~ . as 1ertas interi~i •es· 'a larg.u!P
,d~ _ s.e~sent.a ,bta.Ças, <;) H,e , Ser~(,- p1a·ntç1da<s ~a, _lns·pe.eçã~-~~ debai~~ ·àp~ SG·bl!e,- . ·
d.1tos En.çi:}r:'Jjegwlos; que nao se J€,O.B,sent.IIra ~,a.q .nelles ,JLJgiatre~:rem.qt~e. ver
.nha &Í;a2:er,.,pf.ej.uiz6 en·co~tá.r;J1J. é,} ~ "a:gl3,á p:a~r fóra ·,:le:·s,ep . :ahv·~o~, .•e 1 s~bre ·.
"'S Cailfpos. · ··'
. ·, · ··
- , " - · · o(':·~· .
·.
I
:' .' Q.tlle ,.d~ _ toc.Ies. o~ce,res.€~ do~~ q·ue1ha: açhHJ~m.en~~;, e .. s~· f{{llle-m Cfe~ ·'
1 aJ'a···@ Ju1-z do~I\~nJ·~?; IogP 1 ·~~t .tomar
arnd~ ..~rn ·r.a~a~ . de.stf;ils rar>,a,ros~ h_
)i>QSs:e, fazendo-Gs de,m-~rcat· ,: ·. a.t~nd,e ho·l)IV·e;r , •ber.n~IIOrMl·S pe. V;;~n~a~ ,.ou
Lavour~ s.e d'ei:xar.ão ·de a·t·.re_niamento ·ilo ·a ctual p~ss•ui.d v. j3 •'9S! maí~ :!W, ·
arre. ncdal,'ã~ ·q.r.~a~do e m,er;ece~;e~:p · na fá'rm~ "€10 1Reg;il~enttd .. ,f'.orém es,t~s ·.
arrei'ld.a.meot0s ser~<h~~m pre;fet ~os pe!rQ . ~ro,ved'(i)r 9as, Lez1 r~rs; e .e,g.l 1to~
· d_os es. qu~ fo.rem ,pr.ox1mas a~ p~a.fl:la~iD.es,_. e marg~ns ~1e ,por-a: a da,IUStl;lJJÍl
de reserva de pastos; e novarriente fica prohibido · quaJquer ;l.fferàn~e:n,tfo
d:' ·taes acc:r<esc-i dos, IJ)Uf:iih -s,e , ~'fi~tu-ar o re,paro d•.e · Téjo~ pelas plantacoes. ·- .
·.
· , ,,
Que,.·à··sôbréâi_ta ·dilige~eia ·s.e não ·haja d·e ·e mbardçar com ques. ·
tões algumas, porque qualquerl réquerimenl9 que hajão de fazer as partes, só o devem fazer a S. A. R. imrnediatamenle: antes todas as Justiças de.verão 'prest<rr todo o au~jlioque p~los sobreditos Encarregádosse
·lhes pedir.
·
.
Manda outrosim S. A. R .. recomme·ndar ao Conselho a 'observa.ncia .do §.. ~,o do. -A Iv.ar~ ~ovis.si ~11-9 , sp,~re qS. ?~:ça~ das ~ez,i rias_, e .d_,~s pe; ·
zas ,do qoJ,"re ,~as F'}b;nc.a~. D .que ,tJ,l~o- pa'j~H.:rp_o .;a Vossa Ex· e;elle·n·C?~l;l :P<;\"' ,
ra .;::q1J~Jàzen·do·.o ::·}n:~sen.~ 'no .Co.p~íb'u . assj\m o, fii~tl: exec·Q;tar. · . , ·.• : ·
·;,,.,, Deos g)tíà·rüe· a Vossa.
E~:c~eHencia . .Ralaoio. de M·a fra, em .14r de .h)f
'
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A;ze~ed·c>-. . .Se-nhQr ~tii:t .9~. \'aai.

l.ho d~ 1801 . •- ~.nLortío· 9e.:Ara.t.Ji?~ de
conqellos e .sous·~·- , · ; (

11 '

.

. · Foi ,;,pr.idadq ct.traP,;1··1' !!~lo 001~s~Uta da. l,'qz~-nd;_t:t Çm ·
2-1 de J.U;lho. de 18M, e impr.es~o ri'a Ty,p'(J.[fr:a;fiq.í
· Si~vian.a·,

)
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Eu O .F~l~OI~E. ·1/ti~G:~N./·E I;\aç9 's~ber· a.os qu~ e~ te. Alv.a~á~ t}Cllru:
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força de Le1 vuem : Que representaqdo-Me a IllustrJssJma Juol,l}. à:a~. A:d-7
. mini~~ração da Co'mpaf'J-l:J.i~ Ge-r a·l (!~ A,gr!cnltMrf,l, cl&s ,V:io,h~1~ do ·Alto
Douro a n.e~essidâd~ q;~e h~Ni~.· d:e Qcêop.ref á, f~;J.$·Íf.i·c~ç~o-~, q,ue. &fi •p11!~tir
cava nos, Vwho,s .do Por.to, na.o s,end0 bast~nles :ys p,t;ovJd.ençJas lílla,d-as ·
fi:llS Leis, an~igas; ··Q . no~ A..lv.a,J·á$1 de. ·v.ir:H.re· e h,I,J,~lil. 'de Sl?l~!!IJlbro, e de sé-.
te de · D~zem btro. de mil o,! tucen'tos. e do.is; r:~~t1l 1~ando <il~ste, inoon'v,enie,lih
te ·~ - ~-i,ruimJ.içã~ da: e.x.t.r-ac,ç~~ d,e.' bu;m. ,gemef<O.? <f]Ue-'ct:Jnset:vado. n:\, sua . su-t
penor qualidade,;, e p,u'l'eZ'a FJatl}<ral., m.a;ntena., a.. Slfl1a te;pu:tação·, e, po,r
'·
çon,s~q.uenc. ia augment,a:ria -€ac)â ~ez_, lilj1 ,~/>, es,~~ .-a;m.o, cl~ C;G'mm.er.€)i0 1. Cj).
Jltais rico deste Hei no. entl'e as pirod,Úcções qq !>et!' teçri.~_qr.i:q ;. -~ q u,e ,; ó'~;llétJjl ,
9i~to, o mesrno 'VinJw d.o Po.ttQ,, se.ndo geralroent~ COJ1&idera;do _ço;fil,(J)
•·
.hum ~re.medio eJfica~ e!1J muitas.. rp0J,es!.,i~s,, e- ooa, tribuin;d~ o s ~Wi· ~);;.~) .par.~ -.
a S<\~de . phl.b.liea, se; fa~i.a . tam b€lm ljleÇ§Ssm•io po11 t?Ste 'p1-.i f10~pj0 e vi·ta r. as
misttir.âs e é:onfeições;, com. qu.e q~ .Neg<tci,an~~s c;J ~q$1ttmJQ' :t~l~:~J:~Eil,r-ar,-.~.:~ -~-·
Me su.pp'lioa~a como 'twíco tileio q~ , evitat· simi.lh11ntes fraudes ·e' dat~Jnos;
• que Ho\.lvesse Eq por . !;>~~~ 60.IiH~ed(;!~r: l?l'i.\li.leg:iQ! p.a;r:;t ~- CcLm·panhia Geral
d_o Alto nouro noder- só eHa "e.9ster· f?-l'!;l~Mr·1;1(a~oS· Qs.:'\:iQhos daqu~lla pro- .
ducçào.; S~I!II cpn~ ~l,ld;(! mq~i_JiÍ !;_é:1.9,SJ>.<:t!'ÜC,ula~ft& Ô m.ar;tdaret.n vir, cema
até .agora, o Vinho neeessario· párá o ~,e·u· ,l!l,S<i!., 1;1'!;1m ';;rªs · Mercadut·es, . e'
Taberneiras ó mandarem tarnbem vir para o venderem ~•ÚJuartíl~ado; fi ..·
· cando-lhes iguqlme.n.te livre, co.n1o dantes, a venJa de quaesquer Vi..J
nhos engarrafi1dos,- á excepção :doft,QQ.. ~P-~t.q~; EJomando na M~nha Real
Cóns·ideração htHn •obje,c to de l1!nla importn~ci~, qual. he o cila saude pú.- .
· blica, e da exil:llencia da ,rep'utaç'ão dos . Vinhos do Douro, ~ujô Cq,t.A- ·., ,
merGio faz .a subs!s.ten~i&, e. 'P!·ir.u!:ip(ll ,riq. 1:~~~ ~a~ ·: tre:s Pr0vir~,d~~ ~~ ! K·
Not:te, e· qu~ tem _ílor~~J?o de.h1t1~b. cJa !~mJ~J1JS ~t«,çSl O qa,Cqmpa:ÇJ,l;pa(~~~ . , J : ,
ral~ ~ qual , tem submJr~Jslra ~IQJ é!-, e~·ty Re1no rn~J'\LOS r-~cur~é;>~ ()~Ji' · 116."~1ht,, '
_dQ. r~spei'-ta.vel esta.c!o, eul _,qll~ se ,i:lpht:l, t:l do ç1:edi}o d€J qj.~~ gq4;t: - .W,J~~-"i
der c.ons~lt1)r ~ J_\ljtnbÇt·Re<!l)unlfl d?- CÇJql-11\en.c~ot, Agnc.L~t~l .l(J·ra, :Eabq-;,
· r-as, -~ Nlúegação de~,le~ R~it;J(~~, ,q ·sen~>. Ç>on~l: lill0~, . a, c;}t~~l,·. •ç,w•y·;m~L9 . q ,
Conselheir-o· seu· Proctlt'~d(\)t' Fisç~!. p.oz,. n~ M..igh~'.R~a,l J;>t;esetjlç~ o. ~-~'l
parec~\ que~ sendo o Pd~i[egio, ~clt~~iyà, .qUf1 ' ~~ - r.etl}~n.~!i\l,,, 'Vll~t~l§_O ·• .... '
;:ws 'l~legos cQJiçe.didqs a mH-iLo~ J0~ .M .l;ll\_S . V'llsS:ali,ÇJs, excl.IJ }~ po.ssJbJlidad.e de m,ono·po lio ;, 1-fl·ÔiE~ .9~ ~ p~~t~ºcen<J~ A- .c omp~ohi<} ~~t;~l',o~
nhos, que ent;ràp nést.e Com me reJO, a ella mars do que a mnguem,. Hlt! · • :portava a éxte.nçã'o, e D1cilidade da -venda:; E conformnndo-Me com o
. sobredito rareeer, .SGu ServiJo eonceder á lllustrissi.ma Junla da Adm!- ".
nistrac;ão da Con1panhia Geral .da Agricullora da~ Yir1has do Alio Oou.ro o Privilegio exclusivo de vender emgar,raf;;tdos os.Yinhos ~enomin~d< • s
-do Porto, c::om a divisa do Srrrnente, e 1\1;rrca de que se usa, qu·e lhe ficará. sendo privafÍ.va' .o . qoatPri'vilegio principiará a ter o seu .vigor do

Y:h . ·

.

.

LI!

.

\·

..

1807·

45.0

prime;iro de J a neiro ptoxim~ fll!uro em dinnfe, fiçando S!lj.t>ilas tod:~s as
JW~:>wts ;a C)uem, dep1 •is de s ta época, l>e encontrare111.; Víuhus
Pt;no
emgarrafadus, a j>t>rdellos pt'!a prim ~ ira Vt->7.; e no c,:tso UI:} r . incid t• n c ia,
á se pruceder contra t'llas nos kt'l'nos das L :is dus Coulrabandus.' 1:.' Lt's- .
'~:liUiflllus· dos lte<tes Oirellos: Pt! I'II~ Íitrudo que :~ nwsma Jllu ... tJ:is:;tmà '
J11nta da Adlllioistr:u;:lu da Comparthla Geral. Ja Agri.cultl!ra l.bs Vinhas
.d o Alto Duuro possa noiiJI~ ar lium DesellihilrgaJuJ' d<1 Casa da ~~~ppl!l'a
çfio, que ·irva de s~ · u .. Iuiz ConsL:I'Vildor~ para ser por Mim cc•nlirn.ado
o Cjual ter:i a mesma Junsd i c~·ilo, 11ue /iJt .concedida ao Juiz Colll!Prvador. na Cidade do Porto; IH•IIlear.<i Escrid'ío. e Mt"Írinlw, que i!!ualmen·.
te sen'lo pur l\11m cu1dirm:H.h•s ~ e 'os 111ais Uflici:res; de qoe pn · t~isar, Sllf- .
.vir:ln por Proviwentus, que lhes mandarú pas;;ar a sobredita lduslriss-i·

utt

ma Junta.

Pelo qne: Mando á Meza do OesPmbnrgo ' do

P<IÇO;

Conselhos ua

F zencln, e do Ultr:llllar, · HE:'gedor da Casit da.Supplicat;iiP, H~·al .Junta du Cutumerciu, Agricultura, Fabricas, e Nave~;l(; ;io destes Ht·Ínus,
St'US DolllÍIIius, ~l'l)~adp d<~ Camilra de Li:.boa, Go\:t'rnador das Justiças da Relaç:lo do 1 orlo, r•u quem se·u ('argo servir, lllusttissitlla Junta da Adn,inlstraç:1u da Cuu,pa11! ·a Gt ral da A1!ricul1rra tl:1s .Vinlp-1s do
Alto Douro; e lwm assill) a, tudus os !\1'agislrados, e .lusti1;11S a rpwm o

e

é. L:ijn

de JH'I'Iencer, que u ctunt~uaw l•t, lle se contém ·: E valt•r:i Ctllllu Carla passada pela <'h:llicellaria, pus!o (jiiO
JlOf ella nào haja de pas~ar. senl emhar~.;o das Ordt•naçóc>s. <JIH~ o
lrario determin:'w. Dado no Palaeio dt: Mafra em 20 rh"' Jt~llw de 1807.
:== Cvru a A~:signalura do Prineipe ·Reg~nle, e a du Ministro.

conlu~ciwL'Illt> deste A [var<L pl'rtt•nça,

prà~·. e ~uardem, fac;:lo cua:pnr, e guardar

inviul:avetnll·nle

r•·n-·

Registo rias Cartas, Alvarás, e Decretos, que baixao· á H~al Jwzta do 'C'omme1·cio afol. 2 e seguintes, e impres~o na
lmpressâo Regia .

Reg1:s~. no L~·v. 1. 0 destinado para o

.

.

Ü

•
PRINCTPE

~EGENTE

Nosso Senhor, confot\mandGJ Se com ó parecer de V. ·senhoria a~ respeito do augmento dos. em'olumentos, .que sup, p1ic<nilo o Oflicial M:.iur, e mais omcinés da Secretaria des'~a Jut.endehcia da Policia: Houve por bem A pprovar o dito augmenlo, na conlurmi:dacle _do Plano de J1pe-·ulamento, q~e será com este, flSsignrulo por Joa• qui.m Guilherme da Custa Pusser, do Conselho de Sua 'A Noeza Heal, e
Offieial Maior da Secretaria di.: Estauo ·Jus N~gocios do Heino. O que
parLic.' )O a V. · Senhoria para que assim se execute.
!'I ~uarde a V. S~nhoria. Palacio· de Mafra em 22 de Ju
orle
1 8~7.
AntÕnio de Araujo de Azevedo. Senhor Luca~ de Seabta <la

Silva:

=
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Do Regulamento das Emolumentos da ·Secrâarit~ da Intendencia Gerai
·' '
da Policia dct Corte e Reino.
Por' c·adn. hum ,Alvará de Licença parà Casas de Jog?, e' outrõ's'
Divertimentos Ptíbl'icos, nrrvecentos e sessenta réis.
.
Pelas buscas, que se fi•zerem a requerirnen'to de Partes, por ca.;
da hum an·no, n·:io se córn prehendendo o corrente, duzeneos réis. · ·
Pur cada Certidi'ío, não p'a'ssando de du'as; laudas, quatrocen-tos e
oitenta réis; e duzentos e quarenta réis· mais por cada lauda, que exce~
der áquelle hÚme 'ro~ .
·
' ·
. Pur cada hurna Ordem ·pa-ssa.cla a requerimento d·e Parte, oitocen"'
tos réis.
'
·
, . .o
·
Por cada hum Passaporte para o Reino, quatrocentos e oitenta
réis; e para fóra delle oitocentos réis, excejJtuadas as Pessoas pobres;
JJorque a estas senão levará nacla. Pal·a·<;io de Mafra em 22 de Julho de
1807. =Joaquim G.uilh.erme da Cosla Posser.
' \,

lmpr. na Offlcúia de Anton:i& RtJdrlgues Galhardo.

A

Junta de Inspecção de provictencias contrà· a Peste' : 'Í'ehef~ &t p0ssicerte za! de f:ra·t,er cessado u•niv1ersal'menle ' o contagio, não existrndd
ao prc.sP.nte· ·recei'os nl·guns rroxi'mos, ou remotos contra a perma1tlenda
d'11 ~aude Pública nestes Rei mos; e só111énte nquellas snspeitas? qüe cl~
~t:empos rnuito ant•igos sEimpre houverão a respeito de alg-nns Pó1:t'os M:at
·rit~mos, que em r·tJzÜ(J das suas situações, e ares poue.o sadios e:X·peri·:..
menlüo freguencia de ipedemias; e de outros que a isso mes·:no. e.st~ri su:.
jeitos pela falta de policia, no A rtíg·o das Oautélas, a evitar similhanle
íb gé llo, q uaes são os . de Povoações Bar barescas, e outras : Q ueilentlo'> a
'mescâa JUnta promover nas acluaes ·citcumslancias, e , J'l:lS ídeoliet:ls d~
fu!ur1.1, t·11do o _ fJUe convenhél a· hem do Commereio, e da communiêa~
Çfio d·os l1>óv0s Nacionaes, e Estt·angeiros, por effeito de huma bem enl
tendiurr, e possível libe rda'de tocante ás Embarcações, que procedãd
dos Pórtos isempto de receio, e de huma bem cornbin3;da modificação
de quarentenas de observa çi1o a respeito das ' que venhão de Pór~os sus""
peilusos; mando-u formar hum Regul~mento Provisional de Cauté!as per.::
ventivas para evitar intraducçLio de rnolestias peslilentes, que he possi-·
vel propagarem· pot· e!feito das communicações Marítimas: Po1· tantó
m;~nrla, que o dito Regulamento, em data de dezoito do corre.n-te · mez
de Julho, que vaj junto com esta Provísào, assignado por Francisc.:oJoàquirfl. Coelho Freire; Secretario da· meBma· Junta, se ponha imediata:.
· fnente em observancia, e para· esse lirri, Ha por, bem de o c'onfirmar, é
approvar ein louos os seus A rti gos, por virtude da Real A uthoridadê
geralmente concedida :1 Junta para prevenir de remedio todos os 'caso~
'suscepti veis de prejuízo á Saude Publica; c por bem do di lo Regu 1 àírien~
to deroga todas as Ordens anteriores sobreCaulelas que até ao presente
se tem mandado e~ pedir; ficand o pC!lrém subsistindo o RegirnE:mlo daSaa::.
'
LI! 2 .
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de, do que o mencionado Regulamento he tão sóment~ · huma declaraçfio, e modificação de alguns dos seus casos, e disposições. E esla Provisào se cumprirá tão inteiramP.nle como nelle se conlém, regislando-se
com o Reg-uLt~nentu na Secretaria da Junta, nonde devem ficar os <)ri~
ginaes, r~!ueltendu-s~ os Exemplares impressos aos Generaes Go~erna~
dures 'das Arm:-~_s das Provincins deste Rt->ino, e <to do Algarve para intelligenc la: ao Desembargador Provedor Mór da Saude da Corte e Keino, Govert~adores, e Magi:s_trados dõs Locaes M<tritimos par<t fi~caliJa
<)e. e cumprimenlo; co•no tamhem ás Camaras dos mesmos LncaPs para intell-ig-encia; e uns Guardas-Món·s da ~aude dos Pórtos Ma1-_i1 i111os
para a devida execução, tudo por ~erviço do PH I NCI P E REGENTE
~osso Senhor que Deos guarde. Dada em Lisboa n '2~ de J ulbo dt:> I 807.
José Jeronymo Hozado de A mOJ;im Moniz a escrevi. Franf'isco Joaquim
Çoelho Freire a fiz éscrever.,----: Marquez de Pombal.= J.\'iarquez Regedor . = Peclro de Mendonça de Moura.'=
REGULAMENTo -

Provisional das Quarentenas, e outras Prom'dencias ;elativas .a Cautelas
pat·a evitar communicação de Conta9io.
TITULO I.

Das Quarentenas.
ART. I.
A . cada huma Embarcaçãn qualquer que seja, Nacional~
ou Estrangeira, que enll'ar em algum dos Póslos destes Re~1os, vinda
em direitura, ou po1· escala dos de Levante, se -hão de im pôr seis dias
de quarentena para exame, e opservaçào; e sim_ilh21~te qu1~, rt·ntena devem suffrer tpdas as outras Embarcat.;ões de , <hflerentes Portos, que as
comnJUnicarem, ou pór ellas forem cowmunicadas; e por quan1o debai:xo da denorninaç;lo de Levante propriam e nle, se cumpreilf"ndem os Pórtos do Medjlerraneo, e yulros que são snjeit~s a .Nat;ões Europ~as, aonde a policia e cautélás contra a Peste lwlmuito egulármenle <•hservada; debaixo desta segurnnça, e da opinião univer~~d cb m que diligenceão- prevenir-se devem por isso ter alguma excepção q3quelles ~onde
não ha hu111a _ igual Providencia: por tanlo se de\ e fica entt>ndendo,
que pela referida denorninaçào 'de Portos de Levante, eujas Embarcações que dPIIes proced;1o, devem sofi'rer· a declarada quarentena dP seis
dias, são todos aquelles que contem as Hegencias de Argel, de Tunt>s,
.e ,d e Trípoli; os do Egyplo, Syria, Grecia, Alnania, e os. mais dos
1
Es,rados do Grão Senhor; os d e Candia, e mais Ilhas do \rchipeJago,
e todos os do Golfo de Veneza. alé á Sicília exclusivamenle.
ART. II.
A mes.ma quarentena' de seis dias se deve 1mpôr -a cada hum~ rias ~mba_rcNações de Corso propriauwnte, e ' ~ outras , que send~ mer~
cantes, exercitao ao /.m.esmo tep1po .o curso; é Isto no caso de q~ hu ~
mns, e outras não Sl-'jfio commandodas pDr Officiaes Militares: e se al gum Capitão, ou Mestre dellas pedir· dispensa de toda, ou de parle da
dita quarentena, allegando CJUe veio em direÍlura para aqui de Pórtos
jnsuspeitos, sem comr{ltHlicár Embarcação algu.rh<t, ou- qualquer otrtro
motivo, não será concedida a dispensa. Deve-tn soffrer igual quarentena
as embarcações que corurnunicarem, ou forem communicadas pelas acima- l'eferid&s.
,
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AR'l'. III.
A:. cada hu.ma das Embarcações vindas de,.qua1quer ,Porto
que seja, que não apresentem 'cerliticaJos da Saude, ·se deve impôr cinco {lia~ de qu.arenlemu
· .ART. IV. A .mesma quarentena de. cinco dias deve'r-o soffr.e r todas as
Em barcaçóes de Guerra, ou de Corso com mandadas por Oli:icif!eS M ilitares, e quaesquer outras que as comtnunicarem. Porém se o Officia1
Commandanle 1.1sseverar debaixo da sua pal'avra de honra, que vem de
p'~rlo insuspeito em din"clura pnra os destes Reinos, e que não -communicou na sua virgem .Embar.ç açfío alguma; e affirm<ll' que toda a sua tripulação goui boa saude, ficará por estes motivos isemp.ta a Embarcação
de fazer quarentena, · e irumediatamenle se Jhe deve conferir .livre prática.
·
·
ART. V.
Deve-se impô_r quarentena de tres dias a qualquer Embnrcação que venha em direilura, ou por Esc.<~ la' dos Portos d(i) R e i no de
Marrocos: dos que pertencem ás Províncias Unidas da Aorerica :·da Ilha
de Barbadas, e dàs mais daquelle A rch,ipelago, c·om as quaes liver.em
çommunicaçii_o os -N_avios das ditas Prov·i.ncias Uriida~ .

.,T I· T

U L·O

IJ.

De .algumas peclafaçóes.
ART • . I.
Ás difle,rentes quareri;tem,s ne's ta Regulàção declaradas, que
se mandão impôr a Embarcaçõ~s, pelo singillar m~tiv.o de CtHlli~JU.niéa~
rem com @ulras ,de suspeita,. não, devem ter e;cereicio qua.ndo se provar,
que essa"coiÍ11nunicaçãp cons,isrio sómenle em se falat;e'rn dé partE? a par,
~e . Oétluralmente, qu peJa bu'4Ína, e que não ,houve ingresso de fazen. das, ou de ·lndividuos; e em taes circumstancias d~vem ser Júg0desem~
baraçadas, e admittidas a l.ivre prática. ·,
-' ART. IL
A tpda a Emharcaçào que nndar a i sua respectiva quarentena, e se conl,1 ecer pela visi~a da Saude, q1.;1e s~ acha boa toda a sua
tripulação, sem q~e te.nha concorriclu novidade contraria á vr·e manencia da Saude Pub lica, se deve·, com , per'fer,enéia a. toda outra .cousa,
conferir immediatarnente,. livre práticá.
.
.
.
.
AitT. IJI.
Todas as E.mbarea.ções de Guerra, . e as de Cot·so cmnmandàil<~s por Officiaes _n;lilitar~s, que se r;~zem suspeitas 1á Saude Publli~- ca , . p.o r isso que comnnmic;?q E1•nbarca~ões de diversos Portos, succe_d endó s.ahir de .algum dos .destes Heinos,_ aon·de tenhào sido admittid.Hs
a livre prática, tendo ou ni1o ,existido e,m qua·r enfena, e que vo!'lem,
e tornem a entrar; e effirmarem os seus CÇJmri)andantes debai<:(o de palavra de honra, que durante a medi,a ção do t'empo da sapida, e entrada
não fori'io a Porto algum de suspeit<r, r•e"m co.mm!Jnic:1rão Embarcação "
aJgu111a; se•·ào logo a.dmittida,s a livre rrática: E em identicas 'circumstancias serão logo admi.tt id as lambem a Jiyre ·prátiça as de Commercio
que tiverem procedido de Portos suspeitosos, tendo sido qualificadas p0r
quarentena nos destes Reinos; porém os Capili'íes, ou ·Mestres dellas de• vem justificar, que . na medicçilo do tempo da ·sabida,, e en(rada não forão a Porto algum de suspeira, nem communieárão coli1 outras Embar-_
caçaes.
,
.
.
ART. IV.
Concorrendo ·em. alguma Embarcação differença de motivos·
para impedimento, huns a que he de.s tinada me.qoJ• quarentena, e outros
a que he assignal!lda .maior, se deve imp.ôr se!ppre ·a maior. ' ·
.
ART. V.
De,·e escrupul _osan~enle ter a sua devida exéc u,ção em Lodos

~
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os Pórtos Marítimos desles Reinus, o que disptie o Regimento da Saude
no Capitulo XVJ., ' a rl'speito de toda a qualidade de grãos, e legumes
para receberem o beneficio da purii:cação pela bica: e no· Porto desta
Cidade de L ;sboa não só deve executar-se isto mesmo; mas lambem,
porque lhe he destinado Lazaretu, ne lle se deveu, puriticar fa.zendas, e
generus como até ao presente se tem fe ito: quanto aos geoeros, d e ve pr<•ticar-se á ri~ca o que <.letermina o dito Capitulu do Regimento; e fjllanto ás fazend<~s, como ahi se não especifica o tempo para a sua punfica:ção declara a Junta que hão de ser Je doze dias, em quanluexi::.Lirem al,;
actuaes circumslancias; e quando haja novidade que as allere-, entào se
dará a .P t'ovidencia que for conforme ao caso.
·

TITULO III.
Sobre algttmas Prov1:dencias:
ART. J.
Se houver novidade em alg·urna Emb;u·cação Nacional, mi
Estrangeira, fjlle entre em qualgufl' dos Pórtos destes Rt'inos, de que
se presuma risco contra a Saude Púb!ica, ficão por isso suspensas i·mmediatamenle as preventivas C'autélas declaradas nes la Regulação, a qual
tendo só por objecto modificar algumas disposições <!o Regimento da Saude no tempo, ou nas circumsliwcias de nãó haver Gonlagio., logo que haja certeza, ou s itnplesmente receio de o haver, deve iogo ton1ar o Setl
vigor, e execução o mesmo Regimento, o qual se não entenderá derugado, em caso algum, por esta Regulação; mas sim moderado_, nu que
he possivel, a beneficio das Nações, e do Cornmercio em geraL
ART. li.
Se houver pleno conhecimento de <Jlle a· novidade hc· resultante da Emb~:~rca<(ão, .e ·não do Porto donde veio, se entendera 'a after:H(i'íO, e o Tigor do Regimento daSaude unicatnenle com a dita Embareaçà•>; porém sabendo-se ou spspeitando-se que resnlta do i Porto, donde ella procedeo, ou donde foi por Escala, devem operat· a ~ disposic;õe~
do dito Regim e nto com todas as Emb.1rc.::~ções daqueUe Porto, e nas
mais dos onlros Pórtos, que as comt:nunicare.m.
·
ART. Ilf.
Para se proceuer com· todo o bom acerto t:lm màteria 'tãó
delicada, que :tdrnille possibilidade de produzir gravÍISsimos prejuízos,
quandu não intervenhão maiores conheci1~;entos, e prudencia tan o para
se evitar a causa principa l, qt1rnto pa ra que a res Jeito ~e/la não aco~
teção excessos de severidade, ou de branJura; co1rlv os G~vernos Militares dos Pó r tos Mar i ti mos são os legitimes Fiscaes, q.ue pela H cal Au1horidnde tomão conhecimento das Embarcações, e Jus mo\ivos, e circumstHncias, Jas suas entradas; e os Magisf.rHdos dos respectivos Territorios os que vigião sobre os interesses Civís da Cauza Pública; parece
que he hu1na dependencia destas A uthoridades constituida , terem conhecimento de huiÍlas taes noviJades, -que induzem recei&1 commum, para cada h uma concorrei', segundo a Jurisdjc çfio da sua cumpelencia, r.om
os precisos auxilias, e mesmo com as suas direcções, a fim de se evitar a
communicação, c propagaçã{) do mal. Em cunsiderac;ão de tudo o referido, se determina que nos casos ~los Artigos precedf'nles deste Titulo li L,
ou em quaesfJuer outrus da m esma nat11reza, o Guarda-lVlór da Saude
dagu e lle Porto, adnde a·conteeerem; infot:mando-se de todas as cir<'umstaucias delles, dê immedintamenle conta ue tudo ao GovPrno Milirar,
que na fôrma das Ordens, fjlle lta d\3 r~;;ceber, insinuará. o tAmpo em que
no seu Quartel l::e ha J.e fazer Conferencia; e a esla deve assistir elle
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Gu:mla~Mór, e o Mllgislrado do Local; e os Facult:~tivôs, que a· todos
fará avisar o dito G umJa-Mó1·, a fim de se dar providencia~ e o ,que em
ta.t>s Cun f,·rencias se l,!ecidir, IH:: o q ~e pela Corporação da ·saude se de~

("XG.<''il(ar,
ART. J V. Se no Porto· Mari.l imo .aowle aconlflcet:em 'laf's novidhcfes,
res1d1r o Gt>ncral. Governador dm; A1111aS da Pr0vineia respectiva, lle
ao 111e·smo Géneral qut> deve ir dar ü<>ntn o Guarda-Mó•· da ~aude,
p. de~!;! t>xec,;tal' .as Ordens que delle receber: e existindo . ahi o
Corrt•g-PJur da Comarca, E>:o;te Ministro he que <.leve assislir ás Cunf,·n·ncias. Tamb.em os Corregedores <.las Comarcas, resiilimlu nas .•
terras de Portos 1\1ariLi111os, háo de assistir ás sobre dilas Con/en, n·ci<IS
nus Qua rteis <.los GO'•ernadores, qunndo as Patentes destes stJ.j:'\o de Cl.!nmeis para cima inclusivalllenle; purém st>ndo mP.nur a Pa.tente SP ha
de conferenciar nas Casas da Camara; o que não tení lugar se o Magist raJo for J 11 iz de Fóra; porcpte deve doncorrer HO Quarl el do G(lver-.
.nadur. E de hum, ou de outro fiJodo, que se pratiquem asConferenciRs,
sc>mpre den.~ presi<.l1r~ o Governo Mil1tar, e a~sistir a tudas o Escriv.ào.da
Calllara l't>SptctÍ\'a, pnra lavrar os Termos uel!as, que ser;'\o assig-nados
por t(Jdos. os que deven1 ass1slir, passando Ct!rliuão do seu contheúdo,
]>ara o G uarcla-i\'lór ext,cutar.
·
AnT.· V. Pelo f]tle dito fica no Artig-o JfJ. deste Tit.uJo IH. devem,
as duas Autboridadt-s Civil, e Militai' dos Loc/l.es dos Portos MarÍiimos
nestps Heirws, pur bem do Heal ~er·viço, fiscalizar osGu:1rdas-1\tJoresdn
~aude no que loca :1 ohS'ervancia do seu Hegimenlo,!e no di!'lposlo nesta Btjg-ula<;:\n, e 111ais Ordens q11e se lhes expeÜtrem; e C)uando rect.>h:lo
:dgnltt<!S do Provedor 1\.U..r ela saude da Curte e Heino, a flUe devem dar
Clllllfli'ÍIIH"nto, ·e ~xecuç:'io, ficfíu obrigados a pa1·licipaUas imme<.liatnmenh.~ pur cópia legal. ás m~smas AullwdJaJes. consliluiJas, p~ra iulelli~
VCI'll

•

gellcla.

ART. VJ.
O que fica disposta 'nos Artigos IH., IV. e V. deste Titulo li f., não terá lugar, ou exercic10 naCurporaçào da Saude desra Cid:lde de Lisboit; pu.rém· o Guarda-Mór Provedor da 8;1ude cJo Porli> de.
Belem dal'á contá por escrito ao Provedor'Mór da Saude da Corte, e Heino de.lo.da a alteração, ou novidade declarada.nos Arli~s J. ,.e JL sup-

.

pm im ediatos, e executará o que o mesmo .Provedor Mór determinar.
Lisboa eth 18 de Julho de· 1807. ·=Franciséo Jon.quim Coelho Freire.

Rerp'st. com a .Provisão a folhas 2 ~ · do Livro J. o de
l~esoluçóes da Junta, e lmpr. na Typografia Sil- .
'mana. ·

·O·rRJN(jfPE REGENTF. NQ.sso. Ser:.hor fendo sido servido l\1nndar
cunsullar á Heal J~nla do Co~mercio, A~ricuJtura; Fabricas, e Nave ... ·

gaç:lo destes H.einos, e seu~ Oorninios ·as Hep~:esenlnçcies, fJUe levnrão á
sua Augusta ·Presença as Praças de Lisboa, e Port.o; ponderando os
~randes damnos f!Ue result·ão ao Commercio, e á Nevegação, tornando os
fretes do Brazil ás :mtigas taxas, na fórma da Hesolução de 14 ele Junho do anno passado.; além da manifésta jnjustiça, com que· se obriga
hum L egé:.><~ante a dar o seu genero po!' hum pr~ço .t<~X<ldo à outro Negociélnle, que lhe vende· o seu· pelo pr·eço que quer: R confur-·
mando-se o Mesl.l1o Senhor com o parecer d~ Tribunal, Foi serviuo onle-

•
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;fiar e.m Resolução de 4 do. cMrente. que não. obstante a citada ProvidenciH, o preço dos fretes fique ·á convenção das Par!es, como· hum objeto commerci·al, que .mnneira de todos os outros recebe o v::dor que !.he
dão as circumsbncias do lem.po, e do lugar; as quaes vari?ndo ·humas
· ve~es a favor d-ps ~fgociantes, e outras vezes· a favor dos Agricultores,
~e equiliprão (lssi.ni os gilnhos, e perdas geraPs do Cor~·l!lercio universal,
sem o vt1o remedio das taxas, ·que são frust r.adas sem pré que a marcha
necess:uia, e indomavel .das causas, augment.a, ou diminue o valor in·. .constante das Mercadorias. taxadas, o que traz ·após si tos contratos simulados, que com tal caso são tão frequentes, como pcn experiencia se conhece. Para çhegar á noticia de todos, a q.uem im porCa r a sua execução,
se mandárão affixar Editae!!. Lisboa 11 de Agosto de 1807. =Francisco
Soares de Araujo Silva.
·

a

.

'

Impresso na Impressão Regía.

Eu O

PRF.NCIPE REGENTE Faço s~her aos qQe ~ste Alvàrá vi- ·
Que em Consulta ·d;;> Meu Conselho Ultramarino Me forão presentes os Requerimentos de Boaventura José de Mello, nos quaes. Me pedia fosse En ~ervitlo fac~JI!ar-lhrt o·.Es!abelcciinento de huma Feitoria di}
Commercio em Cabo Negro, ·na. Costa de Africa Occidenté\J, com Privilegio exclusivo por tempo de dez annos, e Isenç•ão do. Direitos da Escravatura, e mais generos (j'ue exportasse; porque por meio deste Est~
belecimento SI;} propunha catlieC]uÍzr~r, e converter á Fé Catholica aquelles Negros, reJu~indo-os, ç trazendo-os ao conheciml,:lnto da Verdadeirll
Crença: ~ pçmderando-se na dita _Consulta, que ainda mesmo sendo menos· consequente esta ten·lati"va, nada arriscava á Min!Ja Real FazPncla,
que aliás podia interessa•· muito de fui uro, na maior exte são de COIJJmercio, nos Meus Reaes Domínios na dita C(lsta, e .nos Direitos que
delle precisamen-te resultariào, muito prir;\cipa!Jnenle quando similhante
prujecto fôra já· lembradn ha· annos, gov'érn<:~ndo o Reino ~le Angolél o
Visconde ,da l~apa, do Meu Conselho,. e Conselheiro do dito J'n.buoal,
a quem Eu fôra servido ordenar fizes13e e~plonil', ~ exnminar a i ta Coata uo. Su'l, e os Lu~are~ mais a~com!l1odados d~11a: Tendo mu~o r~ai.s
~m V·Jsta, que a maJor com~un1caçào com os Ba~\baros daquelles PaJzes
facilitaria a ·sua conv<:rsc"íQ á nossa ~anta .Fé, f)~e filo r~fl~·iosament.e Me
proponho estender <t ex,em plü dos ::;enhores Rers Meus Augustos Progenitores, e· a que o · mesnio Kepresentante se dest'ina ,por .meio. de calhe.
quízação, e prt>gação: S<)bre o que tudo forão ouvidos Ós Rt,g ios F1sc?.eS
da· Minha Corôa, e Fazenda; e c~mforman~_~_:-M_ e com ~lle.~, ecom·o Parecer da dita Constdta: Fui sei;vid(J, por Minha Jmmedinta B.esolução
fie vinte l;l.S~te d~ .A.bril PftlXÍ.mo pre(erito, .concedú. a@ · SuJ>pli-cante a
Graça pedida do Estabtdet~lmenlo da dita . Feitoria e.m Cabo Negro, para o Commercio livre du Escra·v·f\tura, e Cera, e por tempo de d,ez an oos,' com exclus;W de qnaeS<'jl)er outros Arru~~durP s, aos qua~s nà~ rerrnitto no dito 'tempo ir conln)erciar nell~; e isto debaixo das restriGções,
·e clal)sulaa .seguintes.'= Primeiro: Que o f'omme•·cio directo da · E~cra
v~itura, e Cera, e~portados da ditfl Feitoria, será tão sómente p1Ha os
Portos do B,azil, dec)arf\do~ nt3 !lvará de onze de Janeirq de 'nil se!eÇ€1')tos ·.c incoenta e oito, s~m qu.e possa· ~Oil)Jnerciar com Estrangeiro aF
g!Jm, pGna de ··cacJucid()d~ desta Mereê, de ser reput~do Contrabanà is·-

rern·~
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ta, e de responder po.r flUaes!)uer damnos á Miriha Real Fazenda.= Se-.
gundo: Que lfâ fazer os manifeslr•s competentes no Porto, e klfitnde.gn.
de Ben~uela, aprese-ntando ().s cópias da51 suas Facf.uras, e tirar as Gui<;$~
que Mando se lhe passem cle liberdade de Direi{os, que Sli-u s~rvido cvn- ·
ceder-lhe para ·os ditos Portos, para t.mJe serão Jugo remettidas as dita~
Factur:ts, e donde serrí. obrigado a trnzer as Certidões, c declaraçiJes · d;1~
mPsmas Guias, viagens, e -tornaviagens n"!uito provid.;!ntemente acauteladas no A ]vará de vinte e cinco do dito mez, e anno. =Terceiro: Qu.e
o Marfim será vendido <Í ,.Fa.:enda da Rainha Minha t'enhora e Mãi, ~
cujo Patrimonio, c Casa está <tpplicado esse ramo de Cortirnercio, ]stQ
pelos preços que se ~~chão regulaJ.,~s/ segundo ãs classes, ou sorle!> do
.].VIarfim em Angola:
·
,
Pelo que: Mando no :".1eu Conselho Ultramarino, Vice-Rei e Capitão G~neral dH Mar ·e Terra do Estado do ~razil, Governador e CapiV1u General Jo Heino de Angola, e l'nais Go\;ernaJores, e Capitães Ge-

neraes, Mtnistros, e Officiaes de JustÍ(ia e FazeryJa dos Meus~ Dominio~
U!trnmarinos, o cumprào, e guardem como nelle se contérn, sem 'outré}
cla:.isula, ou restricc;ào algoma, e sem embargo de qn<wsqtH~r Leis, Begimenlus, 011 Ordens em ·contrario, que Hf'i por dervgadas para est~
efleito sómente; ncando àliris em ~eu ·vigor. E r~iando ao Doutor Manoe-l

~icoliío EBtevqs Negrào, do Meu Gonse!ho, Dfsemba,rgador do

(

.Paço,

e Ch;1nceller Mór do Reino, o faça publicar na Chanoellari.él. 'Dado eu}·
l..islwa aos J 8 de Agoslo de 1307. =Com a Assigoatura do J?rinciJJ~

Regente.

na Secretaria àd' ConselhQ U,ltramarind a fol. 223
do Livro 54 de Of.fi.cú;s, e, na Clwncellaria M.ór da
Çor·.te e Reino, no Livr·o "das Lei;; a fol. 101., e im.presso ?W lmpressáo Regia.

Regi~t.

1"'endo subido á minha Real Presença diversos Requeri.rnentos d.e P,opl'ietariós de Fabricas de tecidos de algod<to representando os obstacuJus gue achão aqaellas manufacluras na fâlta d-3 tramqs, e lambem de
urdiJura
ai!;{I.!UlaS qualidades, que lhes não póde fornec~r a Fabrica
de fiaçffo de Thomar, o que fazia indispensavel o soccorro de tio eslrn~
l;j'eiro: E tendo Eu sido Se !'V ido Mandar consultar esta ma teria pela M,l.nila Real Junta do Comt:nercio, Agricultura, ·Fabricas, e Nave.gac;ão
destes neinos, e seus Oorninius, po.r e.lla l\1e foi presen.te, que em consequencia da verdade de,_;tas razões, já Eu tinha sido se,rvido, em Res<;>luçàiJ de quatro de Fevereiw do anno proximo passado. pepnittir aos Proprietarios da. Fabrica de Alc0baç~ despacharem o fio de fóra, que necess;,rio fosse á l;ihoracã'o da sua Fabrica, não obstante a prohibiçàt> ge.l'al, e a pflrticular pro~idencia dada a fa~or da mesma FabrÍCê,l da Tho~
inar pelo Deçrelo de (ji,J otro de .Agosto J.e mil.oitocentos e hum, no qual
Determinei que todo o fio estrangeiro, de qualquer grossura que fosse,
sendo admitlido a Despacho por ,O.raç:.l especiol, pagasse duzentos _réis
por al'rat.el, em .quant.o .a esse respeito .Eu não désse outras providenc111S :
PonJeranuo outrosim a .tnesma Junta quam ímportaf,)le era promover~
;1ugn~ento da tecBlllgem, .a qual por o.ra não podia v,erific.ar-se sem ~uxl
lio de tlo estranzeiro, cuja inlroducção interina devia com tudo estabe!e-
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cer"-se com direitos prororcionaes ás suas dilfc:rentes qualiJndes, mas de
moJo tal, que onimando a LeceJagem pM bem mesmo das fiac ões, rÍão
' ' iPssem estas a ser prE>judlcadas para o futuro: Conformanc.lo-Me com o
parecer Jo mesmo Tribunal, Sou Serviclu Ordi:mnr, que ·nas A lfandegas
se Jô Desp1.cho ao fiu que pedirem os Proprielarius de Fahl' cas de tec.idus,
senuo qualificaJ.o na forma do cosi um e pelo mesmo Tribunal, onde os pertenJenles deverào requerer, declar!'l.ndo com a quanli,lade, ou de trama,
ou de urdiJura gue guizerem, os seus respeclivus numeros; porque eosto mando vir o !io em maços de dt::z arraleis' toJos de wead:H:> uniformes, com hum numero que desig·ne a sua respectiva qualiJade, pur esse numero se ·devem preceber dez po1· cento do direito, na forma da tarifa seguinte: Maço de dez al'l'ateis de numero doze a vinte, seiscentos
e sessenta reis; de numero vinte e hum a g11arent:t, oitocentos reis; Je
numero querenta e hum a sessenta, mil e cem reiS; de numero sesst·nta e hum a oitenta, mil e qualrocent•,JS reis; de oitenta e htlOl a cen),
mil e setecentos reis: o gual sendo calculado sobre o preço médio dos ditos numeras, vem a pagar, pouco ntais ou menós, o direito dos dez por
cento, em que se incluem os t.res do novo imposto; ficrtndo sujei lo :ls penas de conlrabanJo qualrtuet fakificador de quantidade, ou de qualidade dos mesmos tiaàos: E revogo a bem deste Decreto todas ns Leis ern
contrario, como se dellas fizesse Uf)Ui especial menç;io, como tamfwm o
. 'citado Decreto de qnatm de Agosto de mil oitocentos e hum, A Junta
do Commercio, Agricultura, FHbricas, e Navegação destes Reinos e
seus Dominios o tenha ::.ssim ententido, e execute na parle que lhe loca. Palacill de Mafra em 26 de Agosto de 1807. = Cof!J a Hvbrica do
Princi pe Hogcnte.

.{mpresso na ]'lnpressáo Re:;ia.
.

'

~·

Lucns de Seabm da s1·lva, do Conselho do PRTNCIPE REGENTE
Noss3 Senhor , Fidalgo Cavalleiro de Sua Real pasa ~ J?ese_mh rgador do Paço, ClwncelleT da Corte e Cctsa da \Suppt~cação, l7ltendente Geral da Policia da Ccr·le e Reino, '(fi·c,

·Faço

saber, que tendo-se feito conhecidos nesta Jntenclencia por mul tiplicadas qu6ixas os repetidos, e escandalosos excessos, com que muitos criados e criadas de servir abusào da conflanc,a, e prol~c((iio domestica, para roub:-.rem a seus amos, para introduzirem no seio das fHmilias
sementes de corrupçfto e de líbertinagem, e pMa pertu barf:'m a tran quilidade publica cum o justo temor, que infundem muiLipliçaÜPs exemplos de outros vici<.sos ?~;,cessos; para que são huns e outros em g1·antle
)'>arte auxili;,dos pelos chamados lnculcatlores, e Adelas de criados tl criadas, os quaes em Jugfl!' tle desempenharem a confian((a, guo delles se faz,
são quem promov~ os abusos, já receptando furtos, já fazendo das suas casas prostibuios da prostítuição, e já solicitando intempestivamente asabida das criadas; n fim de grangearem novos prémios pelas tornar a ac~
commodar: e sendo hum dos primeir<>s deveres da Policin rem0ver tücla
a occasí:'\o de ser atacada a paz domestica, a decencia dos castume~,

':
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e a segurança pública, detPrmino (com Apptovação do Príncipe R~gPn
te ~. S., a fJ ue 111 tudu fui presente) que a e~:~te t"es pdto se obst: rvent üS
seguifJlt-lS Artigos.
·
J. Nenhum IJornem, ou mulher de qualrpaer idade, ()llf> Sí'ja, r· dt>rá .
entrar IIO St'fVÍ~O de OUire111 sem apresenlat• (l"t•ndu cht•góldo JWia Jll'llllt'Íra vez de fóra da Curle Passaporte da Terra da su:1 ;Oaluralid .. de, ull
domiciliu, no qual se declare 11 su:1 pati'Ía, sc•11s pais, t> ·st'tJ 11111do de vida, e se abone o St'U comporlamenlo; e Lt-•nd•l já !-ervtdll na Cortt-·, St m
que apr!~SBnle alleslado do ul1imo anno. o 'l''al t:wja Jai:IClo. e rt-t'• nhl>cido, e declare a <:ausa e os motivus, por'l"t• d ÍX ' "' de s~->rvir, e t:erlifique o bom, ou máu curnporlantenlo du criado, 011 criada.
1
I I. T•Jdo n que ch•·g-ar :\ Curte com o destino dt~ 1wrvir a ou! r«'m,
· ou tendo ja servtdo, qu-izer de novo <Jssoldad:ir-se, setá ()brigado. a fat(•IJo no terwo prefixo de viole dias~ ;diás será ea::.Ligado cou1o v:IJ1o, na
fórma da Ord. Liv. V. lit.. LXVIii.
111. Tudo o criado, ou criada, que der a seus anws falsas d(~dara
ções de nomes, pais e pai ria, será havido por suspe ito, e se pruredl!rá
contra elle a arbítrio da Pulic1a.
I V. Nenhuma p~"ssoa lo111a rá criados, é cri"aclas, flUe se niio lf'gÍ 1irnem pelo modu .Jeclar:tdo no Artigo; I.; aliás será havido como fautor
de vaJ1us, e responderá civílmt>nle p~-'los delictos, que commellert'm, l'lll
quanto estiverem a seu servÍ<fO.
V. Nenhum criado recebern, ·ás escondidas de seu am0 . 011lro d .! !Ulll
criado, que esteja por assuldadar: fazt>nJo o contrario ~>t'rá tidu p<or- vádio, e será, além Jisso, puniJo como receptaJur de furtos, qw1nJo alguns lenha fello a pessoa assim recolhida.
V l. 1\enhuwa pet~soa agazi>lhará em sua casa, estalagf'm, ou hospPdana criados, que lenhiio deixadu u serviço de uut rem, sem quP e,(t'S ~e
abonew com os at teslados declarauus no Artigo I.; Jebatxu das ~perJ<fS
apuntadas no Artigo IV.
.
VIL Nenhum luculcador, ou Adela de criados e criadas poderá recebe•· ·h uns, ou ohlros em suas cnsas, Sf'ffi que fhe apl'ez:ie.nlt'lll ()s ret'erídos allestadus: nào o pra·licandu assi111 pa~;!ará pttr cada V('Z 20$000 réis
a favor da Real Casa Pta; quandu p··la recejiÇ<.:u de algum furto lje nao
fa~àu merecedores de maior castigo.
Vlf1. 1\ioguem poderá exercer aoccupac~iiode lncuk;1dor, e Adela
de cnados, e criadas, sem que para i~so se aehe aulh urÍ :>aJu pela l'o-

licia.
JX.

A Policia só ·facultará licençfls para Inculcadorf' s, e Adelé1s de
criadas a ullllbert:s ca!.'adas, ou viuvas hofle,las: humas e oulra .; ntus lt arào que nunca fur<io rect>pladol'as de furtos, que nunca viveri'ío em libertinagem, e que nas suas casas se nào dá entrada a mulheres prost itutas, e a homens vaJius.

X. Os Iu~:ulcadures, e Adelas, qne prevaricarem, ficão para o ft~
lllro inhibid .. s de o ser, e ser?io castigados com prizào, ou na Cordoar ·a
ou nas Cadêas públicas, ou na Ca,a da Furça do Cas tel!o de S. J o rge,

segunJo as circumstancias das suas culpas.
XI. Todus os Amos sào obrigados a passar, m1 a mand a t• passa r .os
atlestados, de Cjue falla o Artigo L, e seu.undo a fónua uelle dP.cb rad a.
Quando o recuzem fá ze r, a Policia, ínf.,rmaJa J •S call , IIS da dt uegil ç;w,
os suppril'á, quando se verdic1ue a sua i njll:> l iç~~. En t rd a nl o o.s vÍul e di s

notatJus no Artig o

li. nfio corre rão a os Cr í, J , s

<Jlle ju:;tifi care m a bU a.

boa conducta. A despeza do supple tlle ntH da abonaqào, e os

Mmm 2
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dos serão pagos por quem injustamente denegar os atles(ados; e a Policia prestará lodo o auxilio a favor dos bons criados.
E pnra que o referido se observe, e chegue á noticia de tod os,
mandei lavrar o presente Edital, que -será fixadu em loJas as Praças e
Lugares públicos desta Corte. Lisboa 28 de Agosto de 1807.--:- Lucas
ce Seabra da Silva.

Impres. na Olflâna de Antonio Rodrigues Galhardo.

*--*.o'*--*
Tendo Consideração ao muito que convém ao Meu Real Serviço, que
os Otliciaes escolhidos para o importante exercício de Ajudante de Ordens tenhão não só a Instrucção Theorica, e as mais qualid ades ponderadas no §. VI. do Artigo I. das Instrucç.ões Geraes, mas ajuntem a
tudo isto os Conhecimentos práticos do Serviço interior dos Córpos, pa~
ra o desempenho dos fins a que são destinados; e Querendo outrosim e-vitar o abuso que nesta materia se tinha introduzido contra a genutna
intelligencia da Legislação a este respeito, passando a serem escolhidos
para ewpregos de ·tanta responsabilidade Pessoas mujtas vezes con1 poucos annos de Serviço de Ofliciaes, e muitas outras com pouco tempo de
praça; por todos estes motivos: Hei por bem Orden;:r, que os Generaes Encarregados dos Governos das A r mas das Proviucias e Hei no do
Algarve, e os Inspectores Geraes, não possão propôr-Me para seus .Ajllldantes de Ordens Ofliciaes, que lenhão menor graduaçào que a de Capitão; e que todos os outros Otficiaes Generaes, que sendo encarreg-ados em tempo de Guerra, ou em tempo de Paz para Comtn'ssão exfraor·
dinaria, necessitarem empregar ás suas ordens, OiJiciaes ba qualidade
de seus Ajudantes de Campo, os possão pedir, mesmo da Classe dos
Subal ternos, na intilligencia de que sirv1ào sómente como taes, em
quanto a dita Çommissão durax:, recebendo' pesse tempo os de~ mil réis
mensaes e mantimento p~ua hum Cavallo, e voltando no fim dll mesma
Cornmissão a exercer os Postos de que sahírão. O Conselho de Guerra o
tenha assim entendido e faça executar. Palacio d~ Maflia em 2 4,e Setembro de 1807. =Com a Rubríca do Príncipe Regente.

Impr. na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.
\

*--*c..O'>*--*

Eu O

PI11NCIPE REGENTE Faço saber aos qoe este Alvará virem: Que Sendo-Me presente em Consulla do Conselbo de 1.\·1 inha Fazenda, não estar em observancia o Paragrafo quinto do Alvará de vinte
e cinco de Setembro de mil seiscentos cincoenta e cinco, em ser ouvid.o o Procurador da Coroa da Relação e Ca:;a do Porto, nas Sentenças
que se dão sobre Dizimas no Juizo da Chancellaria, e conforrnamdo-Me
com u parecer da mesma Consulta por Minha Heal Resoluc;ão de f res de
Março deste corrente anno. Sou Seryido Oetermioar, que o dito Procurador da Coroa, assista sempre não só ás Senlenças que derem sobre
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Dizimas, mas tambem aos A ggrnvos; f]Ue daquelle· Juiz se interpozerem par~l a Meza dos Ag-gravos da. reJerida Casa.
Pelo que: Mando [t Meza do Desembargo do Paço, Conselhos de
Minha Fazenda, e Ultramar, Presidente do ' Meu Real Erario, Reg edor da Casa da Surplicação, Governador da Casa do Porto, e a todas
as mais Pessoas, .a quem o conhecimento de~te haja de pertencer o curnpràt> e guardem, e ainda que seu elfeito haJa de durar mais de hum anno sem embarg() da Ordenação em corürarw . .E o Meu Chanceller lVlór
do Reino o fará publicar na Chancellaria, e nella registar, -rernet{ e ndo~
se os Exemplares aonde competirem e o Original para a Torre do T ombo. Palacio de Mafra em 10 de. Setembro de 1807. = Cofn a Assignatura do Príncipe Regente.

Re_qist. no Conselho da. .Fazenda afot. 29 do.Livro de
Re.fJisto das Leis e Alvadbs, e impTesso na T.ypor;rajia Silvi.a na.
·

Eu

O PRINCJ PE REG ENTE Faço saber aos que o jwesente Alvará vi-:
'rem: Que havendo pela creaç:1o da Brigada Real da Mnrinba cessado
::~lguns dos graves inconvenientes considerados no Alv:ná com força de
Lei de 28 de Agosto de 1797; e tendo a experiencia feito ver; que subsistem ainda ou I ros; os q uaes procedem da differença' dos Córpos; que
co:npõe m a referid,1 Brigada, quanto ás Armas, em que respectiva e
privalivarnente se instrue, e exercita cada hum delles, quando pelo C(ilfltrarío be mais util, e vantajoso ao Meu Real Serviço, gue os indivíduos
m~ l .las empregados tenhão os mesmos exercícios: Sendo lambem conveniellle, que em cada hu1n Jos ditos Córpos haja todos os dif1'erentes vencimentos já estabelecidos pelo mencionado Alvará, de tal fqrma, 'que o
Soldétdo naquelltt mesma Compnnhia, em que principiar o serviço,' pos.,.
sa chegar ao_ maior premio: E Querendo dar huma nova fôrma á Brigada Real da M<trinha, mais conforme á dos Córpos do Exercito, diminuindo ao mesmo tempo o númem de So'ldados prescripto .no dito Alvan1, por· ser pot' ora maior do que o neéesl;lario para o serviço da Minha
Armada Re<tl, do que resulta consequentemente menor despeia qa. Mi-·.
nha Heal Fazenda: Sou Servido Mandar o seguinte:
·
A Brigada Real da Marinha será com posta, e .dividida aa fótma
abaixo declarada.

Estado ll!fctior da Brigada-.

Inspectot' Geral e Comroandante, que não terá menor Patênte q!le
de Chefe de Esquadra- - - - - ' - - - - - - - - . -'
Ajudante de Ordens - - - - -.
..
~ - Major de Brigada,. que não terá menor Patente que de Capitão de.
Fragata
·
- - Secrelarro
- ..
Oflicial Maior Otliciaes da Secretaria
CapellãesCirurgião Mór com Patente de J ." Tenente
- - Som ma

1'

1
1

I
I
2
2

1

10

,,
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A Brigad:a Real da lVJarinha será formada. de tres Batalhões) e
cada Batalhão de oito Companhias.
'

Estado Maior de cada Batalhão.

Commandante, Cap.itão .cle Mar e Guerra
Major, Capitão de Fragata - - - - Ajudante, 1. 0 Tenente
- - Quartel-Mestre, 1. 0 Tenen:te - - Secretario, I." 'fenegte - Ajudantes do Cirur-gião Mór - - - Tamber Mór, com o vencimento de cento
Espiogardeiro - - - - - - - - Coronheiro
- - - - - - - - ·

- - -

-

-

- - ·- - - - - - , - - - -,
e sessenta réis por
- - - - - _, - - - - ..

- - - - dia- - -

Somma

-

l
I
l
I
l

2
I
I
I

10

Praça.s 'de cada Companhia.
Capitão Tenente
- ·,Pri mPi ro Tenel'lle - - - - - - - - - - - - _
Segundo Ten~nte - - - - - - Porta-Bande·i ra - - - - - - - - S~rgentos com osoldo:tclualmeote determinado para os da La Divisão pelo Alvará de 2!3 de Agosto de 1797 - - - \ -· - - Furri~is com o soldo actualmen,t e determinado para os da 1. a Divisão ~elo dito Alvará - - - - - - - - - - - - - · .C abos .c~m o soldo actualmente determinado para q\s da I. a Divisão
pelo dito Alvará - - - - - .- • - - - - - - \ - - Anspeçadas com o vencimento determinado para os Solda~os gratificado~ da f, a Divis!lo pelo referido Alvará - - - Com o maior soldo, q u.e c;~s~ava delermina,do para os da I. a Di~
(
v1sao
- - - - • - - - - - - - - - - - ~ Com~ menor soldo, que estava determinado para\ osda I.aDi-

I

•

N

~o ~~ Oo~~s~
m'ai~r ;old~, .~Qe- es~av~ d~te~mi-nado~ar;
.
00

l Cpv~s~0nien~r f!~ld~, ~ ue_·es~av~ d~ter~i~~d~ ~~~a_
v1sao
~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

os_

a~ _2. a_Di=

Pifano com vencimento de cento e cincoenta reis pÓr dia \i.
Tambores com veqcimento de cento e trinta réis por dia -

·_
-

-

-

-

Somma total

I

l
1
3

2
5

10
30
30
30
I
3

Som ma das Praças de cada Com..panhia. Estado 1VI aior da Brigada - - - - Estado ]1!laior de tre~ ' BI.ltalhõ~s - - - Praças das vinte e .quatro Companhias- -

1

123

-

10
30
- 2952
2992
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Todos os Soldados d:i Brig.ada H~aL da Mayinha ,<la tada deste Alvará em diaqte se denorni narão Artilheiros.
Nenhum Soldado da 4.• classe pascará á 3.•, desta á 2!, e da 2. 01
á l.", se!n qu<~ pela sna <1ppl.ica(;<'io e condueta se tenha feito digno;
sendo além destes requeslh)S !nd1spensavel, para ser promovido da 4.a
classe á ~.·, que decor·p\o ao OHlJJOs, dois ·a.nn ~)S cb. 3.l ~ 2.' outros dois,
e desta á J .• o mesmo espac,o de te,m po; da manei ra que nenhum :::oidado poderá chegat' a ter o ven·c imenlo do da ~1.· classe, sem que tenha seis ar'ínos de bom Serviço.
,
. N'ào será indispénsavel que o numero le Soldados da 1.\ 2 .• e
3." classe es{(~ja sempl'e e(I'ectivanlen,te completo, podendo demorar-se
nas classes iníeriore.s, a~é Cf·Oe tenbão as eírcumsíancias ex 'i~illas; de
mamjra pwém, q .u e ntHJoa o total possa exceder o numero de Praç.élls detenninndo rara cada Compnrdli~.
#
.
Todos os ~oldadqs , terão na• chrra . da Barretina do ]aJo direito
= 1: 2 ° 3: =oonforme o Batatj:;ã{!, a q\te pertencerem; do lad0 . es~
·querelo similhantemer•·Le o numero da Co'm panhia, em que tiver.e m Pra- ·
ça; e oa boruba da Barretina abert\) o numero da classe, a que pertencerem como Artilheiros.
•
J-~aved na Brigada Real da Marinha Soldados nobres, que s.e rão
consiclf.ra.dos como os Cadet~s ·no E~erçito; e· os que <r pertenderem ser i
depois de adrnittidos ao ServÍ•(O neste Corpo, deverào provar r1ue tem as
qualidades, gue relativ.amente aos AspirH.n~e,s e Guarrhs Marinh11s 10rào dererminaJas por Decreto de 13 de Novembro ile 1800, e em Resolução de Consuila de 24 de Janeiro de 1801. Feitas estas provanços perante o Auditor da Marinha, o Im:rector Geral da Brigada. ns. rmm~uer:í :l: Sc (~retaria d.' Esta.do respectiva, não podendo nenhum 'dos Perlendentcs :;er reconhecid121 Soldado nobre, sem fjllé baixern api'Ovadas. O
BliiÍor DUlllCI'O destes Soldados será tres por Companhia, e no seu Uni- ·
fvr·me U1<arào dos distinctivos délermínadvs pelo· Deci·eto de 19 de Maio
t!e l80G, para os Cadetes do Exercito.
Os Soldadós nobres, q ne se fi verem feíto benemeritos, passarão
a Sargen{os, e nào peúlerão no serviço destes Postos a coo.sidenu;ã'o da
sua primPÍl'a Pt;•ça: A bordo ou sejno cmb;ucatlos como

Sar~·entos,

ou

con1o Soldados nobres, terão a mesma consideração, que tinhào os Cadetes dos Regimentos exlinctos da At·macla.
·
Âs pç.~ss<:gens de Oflioiaes do Corpo da Brigada para o da .Arm~t
da Real, e de-sle para aquelle, ficarão daqui em dianle dej>ende'nles de

huma Graca JHinha immediata.
T(•do' 'o Serviço da Brigadct .Renl da Marinha se fará pela Sccre•
taria d'E:stado resp€ctiva, e por ella Me dirigid o Inspector Geral todi1S as Represehta!(Ões 13 P1~opqslas, ·e recebeJ·á. as Resplt,IÇÕes. : n comptl1f..ilidade da fazenda continuará debaixo da inspecçã0 da Real Junta da

:Fazenda da Marinha, como ac(ualmente.
Os omciaes até CaniUio de iViar e GueHa inclusivamente, ven, cerno o soldo, que respecÚvam?nte ás ~Uils.Patentes vencem os OlEciaes
effectivos do Exercito.
,,
·
·
.
Todos os Offieiaes de Chefe de Divisão inclusivam 'e'nte para cima,' ,
vencerfw o solJr> de embarcados, da mesma forma que está ordenado pelo Decreto de 13 de Dezembro de 1798, relati yamente aos Chefes de
Divisão, . Cornmandantes das Divisões, e pela Delet·minação de 28 de
Janêiro de 18,0:3, .e m dec}a.l·açâo ao mesmo Decre.to, pelo q~;e respeita
ao Inspector, e Comm.a nd-ante ~

I
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E este se cnmprirá lão inteiramente) como nelle se ·contém, sem
dúvH.la, ou embargo algum, e n.::lo obstante quacsquer Leis, Hegiment<•S, Ordenanr~as, Alvará.s, Reso1o~~ões, Decretos, ou Ordens quaes-

quer que el!as s~j~o, porque to<.)os e todas Hei por derogadus para tJ:ole
sÓinente, (.!Oillo se deile3, e dcllas fizess.e especial menção, em
tiJUante f\11·em oppo tos á presente Begula(;fío, ficando al1ás em seu vigur .
.E este valerá como ';ar ta passaJa pela Chanf'e]laria, posto que por ella
ni'íu ha de passar, e ahHia que o seu eHeito haja de Jurar mais de hum
e muitos annos, e tudo' sem embargo das Onlenações, que dispõem o
con 1rario.
\
Pelo que: Mando a~ Conselho do Almirantado, á Real Junta Ja
Fa~encla ela Mnl'inhn, e aos mais Tri bunaes, ou Pt•ssoas, a quem o conhecimento deste uev;,,pertenc":r, o cumprrlo, e guardem, e façf'i:o com·
prir, e guardar: registando-se <.'m lodos os lugares, onde se co:stumào
N.'gistar sinJilhantes Alvarás, e màndil'hdo-se o Original pa~:a a Turre do
'Fomho. Dado no Palaci~1 de ,Mafra aos lO (1)de 8eter·n bro de 1807.=
Com a .A:ssig'n alura do Príncipe L-i.egente e a do Ministro.

~tieílo

1

Regút. na Secret. d' Est. d()s Neq. da lJ!Iarinha e Dominios Vltramarinçs aful. 53 do Liv. 2. dos A/v.
e Decretos para o C01zselhó do A:lmiraneado, e impref}se na Impres-são P.egz'a.
.
0

·Querendo regular mais conveníentemenle o númei'o das 1Guarnições da

....

l

:Brigada Real da Marinha, para os differentes Vasos da }]inha Real Ar-·
mada, e o serviço das refe~·idas Guarnições a bordo dus mestnos Vasus:
Sou Servido Delerminln, que üaqui em dian~e se fiquem invioJaYelmen. te observa!luo ·as prúv)dencias, que Hei p~r bem dar sobre e,ste impOI'tnnte objecto, e CJUe b~1ix;'lo com esle ass1gnadas pelo Viscond~ de Anadia, do Meu Cqnselho de Estadú, !\!linístro, e S~crela1rio de Estado dos
.Negocios da Ma_rinha, e Dvminio~ Ultramarinos.~ Conselho do A. l~niran
tado o tenha ~lSSJm entend1do~ e laça execular. P<Nncio d,e Nostia Senbol'tL d' Ajuda em 15 de Outubro de 1807. =Com a Rubrica do Príncipe

Begentc,

\,

~·

Regula'n(!ent sobre o número das Guar·m'çóes da Brigada Real da }JtJari.
nlia, e .servif,o das mesm.as a bordo dos Vasos ela Armada Real.
~

T. O Dcstacan;_ent? de hama Náo dev~rá com pôr-se ~e hnm Capít·ã o
Tene.nte, hum PnmeJro Tenente, hum Segundo Tenente, hum PortaBandeira, hum Sargento, hum Foniei, sele Cabos de Esquadra, e ·,\nspeçndas, dois TamborP,s, c hum P,ifano. O Dest<u::awento de ht)mla Fra 7

gata cmnpôr-se-ha de hum Primeiro Te .ente, hum S(c'gundo Tenent·e,
e hum Porta-Bandeira: o número, e qunlidade dos or;q-eiaes infdiores,
Tambores, e Pif;~nos, será o mésmo que
arbitrou para os Oestacamenlos .das Náos. Nos Berganlins embarcarão hum Sargento,_ ou Furriel,

se

'

('1) No Alt'ará de 13 de Maio de 1808 §. lG se fnz menção. deste Alvará com
d(\la do djl 7 de Setembro.

1!-

--4(};)
cinco Cal,t~s de Esfjnndra, e An~peçadas. Qu·ando os A r~namentos niio
1orem de gl'anJe· número de N:n·ius, poderi'io nel1es embarcar ate doís l~i
fanos.
· H. A Guarnição . de Solrb~los Artilhelrq; se regulará segtnHio o, númet·~ de -pe~as, gue nwn!~tr 11 ~~áo, Fragata, ou 13erganttnl Jlltr;.~ CJIIe fur
dcsl toada. E cu mo na <.hspo:>J!;<'iq Jus P\lS(oS se ~ u;.rnerem as. B;t{etfas
de hun1a band:1, embarc;,r:).u !le..SJ<~ confonllidnd'e trl'~~ Artilheiros para
cada pt>c:a destas Balcrias, de::-;de o calibre seis i.ncJusivHmente para eiNla.)1a~yr~i_n_as N:íu_s, i;l!Cm ~estes m< ;s doze Artd!Jeiros, nas Fn:u.atas
oito, e seis nos Uergantirw, rhstinados tanto para o sqrviço do P<t]DI, e
qualquer 0u!ro (jUC se jttlgcar Ol'cess:t rio, CO!l/0 part1 SlJhst.n·u ir aqnellt->s~
q11e poi' uwleslla, ou algul1l (IU!ro ju~tl) imp{:!Jimenlu, nao St'jú.o emprcg<id<lh.

'I"

111.

Os Cnpitiles TenentPs nfío etJir;wi'io de Gunrd<~, mns serfi; detalhados p~ra üs quartos ú véla. Pitt·a :\S Guardas nos Pórlo(), e p<l:pi. us
q11ari(Js, seja íi ":é·Ja,~ ou ~u: ;ou DtJslacqmehto s.e 1livid.ir(t na eunfoqni·

datk da Dertt:fllllllill~:1o de t r ~~:e dl~ DezeJllbro de 111il selec~nll'~ n,ovNll a
e Fl'lP, em ·l rt1s p:lrles, igoaes, de tal S\1rle que nas 1\:;Íos !lil,i<\ senii1rc hum
Ofíicial ' nu uúme:·o dusquaes enlrt'io os Purta-Bandeir:1s) tr(>s. luferi(,rPs,
t
p·
•
()
I) lJa!lus
,•
1\ rltlltt.:lro • . s
de1lll!!l 'i' ;:111our, yu 1 it<lllo, e por ca J a ,.ec;;IIJUfll
''er:lu ter alg11t11:1 pratica do loqPe das ·ca xns _p:11·a SOf;prirt·tn osTambores~ <jiJHt>Ju em se11 lugar 1110ntan~m GtJarda, uu nos quurlus f..1r tl.ecessaI

" ' ("

l'lu l'a;.el' al:!l!lll si~n;;l. c,Jill este

1 V.

A

•

I Wiii'Uillf'IIIO.

Qu·:~ndo t;niJ;io adt ;eci,!o, ou. nào haja n borclo tres Offici:t~s pn·

ra nwntar a Guarda, oll CiJtlt:mudaJ' a l.('erilB do quarto;

su.pprira ü ~,-,r...
f!ehLo, e na f,d(a (li-ste o Furr~el, d<1. maneira (}Ué nunca Sl:l. idtc>I'V o ntÍ•
mero dt: tres l)i .v isões sej:1 para a Guarda, óil para o quar~J: N~tslo ca-

,so, u !J 1' o de falta r a I~ um J tl fe !i OI', o Ço IIHU illtd a n.( e · llu I)~~ I a t'IJill!' r'll o
JIO !<Jead. hurl'l, ou mais-Sul,Ja~los c7.pa.zf'S pa;a §upprir o lug-ar dP Ans-1•e·
ç<~das ~:>e(.!IJildu fnr hul!l, ou mais os 'lnferion.'s, que fall:lrt'l!l. S t:!'lln ,t).

w ~.mte dt::,pt·nsadus dm,; Gu~~ruas, e quanus o~ CamaraJ<~s tios O(liej;H's,
'.e dus·~~argen1o~, o Fiel duCommanJan!e du DeslacauJ!:'rlt(), bup1 :St!h~;Hlo'
para SPI'vÍr de .Ebiculelro, e dois para guanli:s da8 C<~i.xas, tle marwlra
que na:s ['d.•ts se,·ãu dispensados ouve, n:ts Frag-aias t.ito, e fl<lS 13l'rg,antins Ires, ser.viilJo nelks o Fitd d.o Comm~ndaute de Escoteno, ~ hum
guarda da,; caixas..
.
.
;.
V. Os c;1~ligos de cnrr,3 ga~: ·d0 Annns, dé ttôr 1'1 ft'rros, de mP.Ifrr. (lo
g-olilha algum s.,!Jado, T .. H~bor, ou PifaíH>, deverão execurar S.(' 1111 !\lojal!llmlo., ou o c:1SI!~n st>ja llHJnJaJo fazer pel1> Cuu11n:mdante. ' dv DPs1acam _e nto, otr pelo do Navio, mas até ne,sle caso sera aqtH:· Il~ pncarrr:gado d:) execuç:1o, fazendu-se desl.a maneira, pa:·a flUe ao cast i;:ado n;io

rt->solle de al![uma circun:s!:ú~t;i:l o i!{:ar !>endo tido em uH·IJ!!S con1:1,. SI'IU
que com tuJo por esia consiJera{;ào deixem os deliqtwníes de ser ,pllnidl)s eom a sevel·ida,dt>,, fjiJe comp~:Jtir ao se~;~ delicio . .Al~m deslf's . ~as
tit4'os poderá dar-~e o ~ !e doh1·ar sentlnelias, com Ltnlo que nãosejrin s~:c- •
cossivas; sendo de noite, e t'm nt:'nlwm easo sem o intl.:'rvallo a.o IIIP.nos
de dnas ho_ras; ~ár cada seis. P.oderiio 1;\tubem S,t:'l' Cfl$li g ados fJS S>~ldudus,
T~ttnhoms, e Pifanos cotn a deminoiçi'io da. rit(;i\o do vinlw, oq Ja cnlllÍda; este castigo porém nonc<l se pQded 'execo!a1· 8ern o expresso comwn·
limento do Cummaf)Jante do Navio, qtJanJo não seja dado por sua Ür·
dem.
V L Quando os Com mandantes dos Navios perrnittirem Licençns 1H' S
Del>(a~amentos, a escolha dacp.lc:lles, nne as devem obter, l>e!Lencer:i

• .N Jl u
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aos Cornmaudnnles desles: o n1esnw se praticnrá com os Inf-eriores, (lU
;:;oh.l:tJos, que tiHem mandados a diligencias fora dos Navi(fs, tudo roniurme a dt>t.~rmina<;iio de '·in1e e se1s de 1Vl<1Ío de md oi'tocentos e cloi2.
VJI. Para que nào h!tja dimirHIIÇào no número total da gente da lotaciio dos Navios, deverá augmentar-se a classe dos Grnlll!-'lt>S, tanto
q.1'anto se diminue por este Hegula111ento, a dos SoiJadns da Brig·nda.
Palaciu de Noss'a Senhora d'Ajuda em 15 deOutubro de 1807.=
Visconde de A na dia.
f

lmpruso na Impressão Regia.

•

•

''

'

!

Áchando-Se detel'minado pelo Paragrafo set1nlo do Titnlo qunrto do
Alvará de Re.gimento do Conselho do Almi1·antado de 26 deOutuhro de
1796, que Sl•ja o PrPsidente do wesmo Cons"'lho quem dê a Ordem, e
o Sanlu pa1·a os Navios armlid(,s do Purto; edando-senadfectiva, ep~r
mauente disposiçào desre Paragraf(, huma cullisào níanift->sla com a do
Jlaragrafu. prime1ro do Titulo terceiro do nwnciunildo Alvará, e com a
do Paragraf'tJ terceiro du Titulo primeiro da Carta de Lei do mesmo dia,
mez, e êtnno, j<)Pla qual se dá huma nova fórma ao Consr-lho do Almiratitado; provindo necessariamente de similhan!t•s incompatibilidades Impedimentos, e mesmo interrupções tão prf'juJiciaes ao M ,E(II Beal Serv1ço, .
quanto aliás he inJispensavel que as providencias, mui parlit;ularmente
as do eXp<'diente d1ario, lWj<1o nelle promptas, e C~JDt>lantPs, o que nunca se pt~de · pli>namenle verincnr, em quanto a Hulorida~le, que as de\IPrla em <ilg't.J ili:IS circuuJstant•il.ls d<IJ, for dependent'e da reunifio dt• hum
Tribunal: He1 por belll Ct•nfirmar o St>bre<.lito Paragrafo s :limo do Til tJ)u quarto do mesmo AlvarA, e Declarando 0 PMagratiJ prillleiro <ID Titulo terceiro dt>:ste lllt-'SHlO A" arn, e () Para grafo h·rceiro do Tilulo primeiro da rPft:"riJa Carla til;! Lei, Ordenar, ~ue a authuridade, · e juri,dic·
çãu pur elles coniulativamente concedida <W Const>lho do A li ~irantado,
e ao seu Presidente, fiquem daqui em diante se)n int~rrupçflo, ou limi.,.
' (e
I tempo compe11n(
. I u un•camenl.e :w mes~10
\.
I> ~'<re!'l'J ente.,, E~por
taçan
quanlo o Presidente do C~>r:Jselbo do A lmi'rantado~ \~o'tlío 'me a <lisr.(l~içfío
du .Pt~ragrafo sr>gundõ do Tlltdo prinwiro do sobre ment ionado Alvará,
ha de ser sem prt> o rueu M inislro, e Secr~:l.ario de Est) Hio d~ H pp;~rlit;ào da
lVlarinba, e este st>ja obrigado: por htJm do Meu Beal Servj\<;o, a acharse algumas ezPs em distancia, que lhe difficulta, e até ·ilnpossihd11a dar
pt->s .. oalmente a Ordem, o Santo, e quaest(uer outrns provuiencias, com
que seja p·reciso O'CC(>I'I't>l' prolllpt:~menle; St'O.d o O lllt'Ío tn<~IS coht•rente,
e rPeular de prevenit·, e providenciar, como he indispt'nS{lvel, simdhantf's inconvenienle8, haver h:nll Ollicial, em qt~em o Presidente do Con-

sdlw do Almirantndo delegue a sua auf!wriJa.le, e a quem dê as pre~i
sas lilslru''(,iÕt>s; J-h·i outro sím por bP.m, conformando-Me com a Lt'glsbt;i\0 de outras Nações, de crear para este fim o Pn&to de Major 'Gt:ne~

1·al da Armada Heal, o (Jttal serfl qm·m distr1 .b ua o Sanlo, tan!o para o
Corpo da Ar111ada Heal, como parn a Brig-ada Real da Marinha, e pa:ra
o"s Navius armados. recebendo do Presidente do Conselho o Sanlo da Beparti<;iio d·a MMillha, e participando juntamente o que ::;e communicar
du Q;1arlel General da Corte,. não dando Ordens senão em nome do me :~

mo Presidente, que' datará sempm do Qunrtel ·Geoend da Mar.inha) -ou
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declarando que _s!io por dete-rminação K-l'inha; quando tenha~ precedido
A viso; .e finalmente regulando-se eru tudo, segundo as instrocl;Ões, gue
<lo dilo Presidente tive~ recehido. AttenJendo latúhem <Í importancia elo
referido Po,(o de Major Gerferal da Armada Heal, Determino, queoOfficiyl, qne houver de ser a elle promovido, não terüw meiH)r Patente,
que a de Ch1jfe de Esrpz.ad r' a. E pvrque póde con'vir 'a o Meu Heal Ser ..
viço, que úlgumas disposições se dev<'io oommunicar· prumpt.a, e facil~
h1ent·e. ào Conselho do Alrulrttnta~o, e deste :\ Reai Junta da Fazenda
da Marinha, pelus meios, qne pora este seg!JOdo caso j:f se achão t>sla. bell"cidos, Ordeno que o Major General da Armada B.eal seja sen1pre
Conselheiro do Altnirantado. O Conselho do Almirantado o tenha-assim
et.ltendido, e faça e:xectrt'ar. Palacio de Nossa ~enhora d' Ajuda em !6
de Outubro de 1807. =.Com a Hubrica do Príncipe, Regeute;

Impr. ma

!~pressão

Reyir;t . .

* --lii<C'>*--*
Tendo sido sempre o Meu maior desvelo consefvnr em Meus :Estados1

.durante a presente Guet~a, a mais p.e rfeíta ~eulralidmle pelos recorihe~
éidos -bens, que della resullavào aos V<1Ssa11os desta Coroa; com tudo
n:"ío sendo possivel ·c~nservalla por mais tempo·, e Considerando, outro"
~ím ~ o CJllanro convem :1 l+umaniJac.Je a pacilicaçfio g~erl'd: Ho·uve por
h~m ;H·ceder :í Causa do Continente, unindo-Me a Sua Ma~estade'._o lm'~.
JH~r:idur ·dus rr~Hlcezes' Hei cta hali;i, e a Sua, Magestade ' C_a thulicn;
com o fi-111 de contribuir, quànto 'em Mim for, p(lr<\ a acce·lera<;ào da
P;1z l\1;;ritima. Por lanto, ~ou Servido (lrdPnar, q11e os Plirlos deste
Herno scjão logo fechados á entrada tios Navios, assim de Guerra, co ~
DlO Merc:inles, da Gram Bretanha. A lVi:cza do Desen:bargo do PlíÇO o
tenha assim entendido, e f;lça e::ecutar, mandando amxar este por Edi~
Jal , e reme!ter a todos os Lugares , aonde convier, para _que cheg\1e á ·
rwt iei.P de todos. Palaci'o de Mafr.a em 20 de Outubro de l 807. = 'Com

111 -

a ITubríca do P••incipe Regent_e.

Publicado' em Êditaldo' Dêsémbargb do faço de 22 eles-- :
te me~ e anno; e in,preiiso na lmpr·essáo Regia.
·
~

r\

:;,

~--*<Cl'l*--*

Eu

O PRINCJ PE REGENTE Faço saber aos quê este Alvará vi.rclll, que Tenc.Jo Consideração ao muito que convém á hoa e Ja:ci! arlmi-'
nisiraç;1u de todos u1s rall?os do serviço Mllit:H, príncipalmenle ao importante objeclo .do recratom'enlo dos Corpos de l...inha e de Milícias de Meu
Exercito, tlesignat· de hum modo claro e livre da confusão, em que ac·
tualmente se achào os Limites dos Governos Mililares do Reino, e propurcionllr, quanto possível seja, a forçr. da sua Povoação com a necessid<iue e distrihuição do reerutamento dos referidos Corpos: Por todos es~
'tes motivos Sou Servido Determinnr o seguinte:
I. ' . Que os sete Governos l\1ilitares, em <foe o Heino e Aliarve
N nn '2

o

se·

.,,
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acllão div'ididns, sejão da(jui em diRn:e circumscriptos pdos lirnitE>s d~
's ignaJos na Lista, que baixa c(lm ~sle él!'signada p11r Anlonio de Arau jo de Azevedo, do M·eu Con!)elho de Eslado, Ministro e ~ecretario. Je
Estado dos Neg-oeJos ITstran(!eiros e da Guerra:
11. Que tola a extenç<lo d.esles Rt>inos·será. di~idida em vin!~equa.
tro part.{~s i~uaes em Puvoaç:io, qu,e se chamarfío .Bri~;?:aJas de Ordt'n·an 7
ças, Jas qua~s o Algar·ve comprehender:l hurna; o. All:'lll·Tejo dua"; à
Beira cinco; a Eslremadura seis; o P<~rtido do Porto quatro; o Minho
qual ro, e Traz-os-M11nlt>s duns.
I li. Q11e em cada Brigada ha:verá dois Rf'gimenfos de Milicins, ·que
tirar~o os seus nomes das terJ:Rs Chefl'S do lugar d? soa re~:>idencia·.
l V. Que as .BrigaJns de Onh·nanç!IS, sem'tV des! i nadas para fornecer
cada huma o recrrutamento para hum Begimento de fnfanlena de Linha,
serão designadas pPlo número corresponuente ao respecl ivo Hegirn.ento,
ajuntando-lhe as den()fllÍnações dos d~Jis Be!l:iment .. s de Mdicias, que nPl- .
la se· cumprehende111; dizendo-se primeira .Brig·aJit Lisbpa e Termo Or·iental; segunda Brig<1da Logos e Tovira; {~;•rce1ra Brigada Feir-a e Por·
to; e assim as outras, tudo como foi jtí indicado no l'rcjecro pari1 os 0.nifMmes do Exercito, que haixuu com o Plano e Decreto de dezenove
de Maio de mil uÍl<•Centus e seis.
V. Que se.ndo necessado, pura que f!sta distribuição regula·r e uni·
forme dos Córpos de Milícias, e do rPerul::~n•ent· o dt's do Exercilo, possa ter lngar, ahu!Jr alguns.Córpos de Milieias adua lmeule exisiPilles,"e
.crear· ou.tro<> de novo naqut>lles Lugues, em que até <1gpra os nãu havia 9 ·
flcar:'ío pela reg11jação elo presente Alvará extinetc,s .e ahul d s ·no Alg:~r·
.ve o· Heg-imenlo d~ Milidas de Fal'o; n.o •Além -Tl'jo os dt> C<~mpo de
Ouriqtie, Es!remt>z, Aviz e Cralo; na Beira o sPgundo da Guarda; na
Es1 rema dura o de Alcoha~·a; e em Traz .os-Munte's o de 1\'loncurvo.
VI. ' Que na Provinci I da Beira 'se levanl<lrão dt: novo (JS Rc,gi.menlos
de Milícias de ldanha Nova, Covilhã, Arg:111il, Tondela, i Arouca; na
Estre(Iwdura os de Lishoa Ori.en1al, Lisbua · OrcidPJ;)tal, AlcaC'er tlu ~·ai,
Lousà ~ St.m:e; no Partido do Porto ·os de 1pliveira.de Azemeis, .Figuei-:
ra e Fe1ra.
. VI J. Que sendo indispensavel, para a facilid·~de e .m1 l':or cmkm de
exeeução, qne este .sys1ema. se vá pondo em prá1ica pru~ressi"amente
pelas Pr_ovincias e Reino do Algarv.e ~ os R;gim~nlos q'~ Milici1\s. cu!D· prehendidt~ ,no parag_rafo St>XIo se h!rao• ahuhndo em cad1 homa P.ruvmcia, <~·o mesmo tempo fJUe ndla fur lend,o lu!!ar a cr~a<~ão ~os nov<>S Hegimentos, e ns mais Dispo:.ic;ões do prt's<~nle Alvará; tudo debaixo _da
Direccào e {)r-.IP.ns dos .Gerwraes enca11regndns do Gov «;rnu · das Armas,
e em 'coríformJdade das Insl.tJJC<tões que ~para este em'lito llH~S serão dadas.
·~
Pelo Cjlle: Mando ao Conselho de Guerra; MPsa 'Qo' Dr>semhargo
· de;> Paço; Beg"ed•>r da Casa da Snpplicaçiio; Senado Ja namari1 de Lis.boa.; Juntn c!'a Casa de Bragança; f'onsdho da f'asa e Est;Jdo das Hai·
nhas; J nrita dll Casa do .lnfan1ado; Meza Prit •ral do Cra.lo; Governador
da Hebçilo e c.,sa do Pllrto, e HUS lllaisTrihulílaes, ~uvern~ldores ('Com·
mandantes das Províncias, Caméll'as, Ministros e Jul·gadures dt•stes Reinos, a quem o conh~ci•uenlo deste haja de perlencer, ú cumpr:lo, e
guardt'm. e fa<)'io cumrrir e guardar como nelle se contém, n?io ohsfan- .
te qoaPt>squ.er Lei's, Bee-imenlos, Ordenanç:1s, Alvarás (lU He,t.dt,ções
em contrario, por Cjlle todos e todas 1-J.ei por derogadas, comu se dt' lles
e dellas fi!esse aqui expressa e especial menção: em. quanto forem op1

•

1

•

'
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pdstas .ao sobreJíto R(;c'gtdamento, ficando ~1!1:\s em seu ~ignr; E este valerá como Carla passada pela Chanel•llana, posto fjlle por ella ndo ha
t!e passar, e atnua · que o St'll eff~i.tu haja de durar hum e muitos annos,
se111 e111hargo da~ Ordt~nat;ões fjlle o conlr,a rio dt•terminfío. Dado n() Pa~
lacio de Marra éiOS 2l de Outubro de 1807. (l)=Com a . Assignutura.
do Pnncipé Reg·enle, e. a do Mi.nístro.
,

•

Regist. na Secretarz"a de Est. dos Negoçios Estrangeiros, e da Guerra afol. 123 vers. do Livno 1. 0 das
Cartas, Leis e Alvarás.LIMrTES

Dos sete Governos Militares do Reino , deter-minados pçl~ .AlJJará
de Outubro de J 807.
,,

de

21

Governo da P1·ovincia do Minho.
.Ao Norte. O Rio Minho.
Ao Poente. O Occ~ano desde a Füz do 'Rio l\1ioho até á Foz do
Rio A vt•.
Ao Sul. O Rio Ave descle a sna Foz afé 8 Foz do Vizella,omes~
mo Riu Vizella :1lé á ponte de Ne~r~ll~s : os Tehuus, de G11IUJarHt>s, os

dos Cunce lb os de Felg·ueiras, Uuhào, e Louzada; o Hio So11sa desde a
Foz de M~ziq até ao ('orli·Piho (.!e Santa Cruz; o Tei'I1JO ~lesle Cllncelho,
o t.Je Cavane.zes, e o de 'Tuya~ j o d(,J Cuutu de T~b,;auoio Jus Cunc~lhos de Gun vpa <1 Gesl;u.;o.
·
Ao 'IYascente. O Termo do C'oncelh,n de G<'slllÇO, o dél Honra da
Ovelha do !VIarão, ~l Fr·eguezia Je Rel•urd...lo, e a parLe da de Pa.r::•danç<~; que perlence <lO Concelho de Celorico Je Baslo, o Riu Tanu;:gH ~t'S• de a Frt•guPzia de Hebu!'delo até á Freguezia do Villar do Ct·nci>'IIHJ Je
., Cabt'ceiras de Basto, o Tt:>rrr10 elo Cuncelhu de C a bec,~iras de Hasto, e
o Jo Cuulo ele . A bauim, que fica encarvadu nu Cum•elho de Cahect-iras
de Basto; os Termos dos Cuncel.hqs de Rosns, de Vieira, dfl Hibrira de
Suas.,_ J.as Terras do Bu. ~ro,
.
·de Lindoso, de 'SuHjo, e de Gàstellv La~ ·
b0reuo, o do Couto de Piães, e o do Coucelho de 1\t!dgaço.
.
.

•

Governo da Provincia de Tra"z-· os-Monte~·•

Ao Norte.· A [·bia de Hespanha. ··
· ·
.
Ao Poente_. Os 'fermos de Barquehos, l\1ezão:Fdo, ·TPi-;,~ira,
Santa lVJarlha, Vitla Heal, Ermello, l.Vlundim, Atey, ~erve, Rib~ira

de Pena, Huyvàes, .e, Mutile Alegre.

Ao Sul.
Ao "Nascente.

J O R"·

10

D

ouro:

.'

Governo do Partido do Pot·tó.
.Ao
(1)
18U.

Nor~e.

Os Termos dos Concelhos de .Ba(ão de Soai{Jães, do

Vid. o Decreto 1. 0 de ·14 de Outubro de 1808, e a Portaria de Novembro de

1807
Hem viver·, e de Porlo Carreiro, o Termo da Cidade de Penafiel. e Jos
Coulos de Meioedn, de Bostel!o; outra vez o de Pe.nafiel alé á ·Foz do
lVjezio, este Hio até á Freguezia de Santa Eu !alia da OrdE:>m do Concelho d' Aguiar· de Sousa, o Termo deste Cói1celho, e o do Concelho de
Refuios de Ri ha d' Ave até ao Couto de Salvador tlu Campo, e daqui em
diante o H.io Vizella até á sua Foz, e o Rio Ave destle a · Foz do Vizcl~

la até ao Mar.

Ah Poente.

dego~

·.·

O Occeano desde a Foz do A ve até á Foz cio .Mon-

.Ao Sul. A marg-em direira do l\1ondego desde a sua Foz até ao
fim do Termo. da Pena Cóva.
.
Ao Nascente. A parte do Termo de Pena Cóva, que está ao Nor.:.
te d.o Mondego, os· limites da parte da Comarca de Coimh!·a ao Norle
tio l\1ondego, o da Comarca de A veiro, e a da Feira, e o HiP A rua desde a Freguezia ~e l\:1onsor·es da Comarca da Feira até á sua Fuz, o R10
Vouro desde a Foz do Arda até ao fim do Coneelho de Baião.

Governo da Provincia da Beira .
.Ao lforte. O Rio Douro desde a Foz do Rio Agueda até á Foz
do Rio Arda •
.. Ao Poente. O Rio Arda, os confins .das Comarcas·dc Lanwgo,
Vizeu e Arganil com as da Feira, Aveiro, e Coimbra até :-~o Hit> 1\'Jun·
<lego: ao Sul des.te Rio, as Freáuezias de Pena ·Cóva, ·que est:\u na
margem direita do Rio Alva, e a tomarca de ArLSanil até ao Hio Zeze ..·
re, e es!e Rio até á sua Foz.
Ao Sitl. O Rio Tejo desde a Fo.z do Zezere até Foz do Elja.
Ao l'lascente. A Raia de Hespanha.
Governo da Provincia da Estremad'ltra.
.'

Alva.

Ao

Norte.

Ao Poente..

O Rio l\1ondego desde a sua Foz até á Foz do 'Rio

do Rio de O.demirn.

.I

' I

~

O Occeano desde a Foz do Rio 'l\1ondego até á Foz

Ao Sul. O Termo de Villa Nova de Mil \ Fonle , , as F1:eJluezias
Odemira, S. Luiz, Senhor das Relíquias do Tertil da V:illa de Odemira, e o 'fermo da Villa de Col!os.
'
Ao f<la.s.c:mte. Os Termos das Villas de Collqs, San~-Iago deCa~em, Alvaiade. Grnnuola, Alcacer .do Sal, Cabrella, a Freguezia ~e
Santo Antonio das Vendas Novas do Termo de Monte l\1ór o Novo, os
Termos ,das Villas de Lavre, Coruehe, Vi!Ja Nova ela En'l-, Mantargil,
as Freguezias Bemposta, S. F;1gnndo. Pego e S. Pedro d'Alvega df>
Termo Lia VIlla de Abrantes, o Bio Tejo desde a Casa BrHnca, 11m ,la
FrPguezia de S. Pedro d' A lvega, até á Fuz do. Rio Zezere; este Rio até
á Villa de Pedrogão Grande, as Freguezias Pt:'drogno Graude, €aslanheira, e Coe11tral do Termo da sobredita Villa, o Termo da Villa de
Lousã, e dos Concelhos; ·seipins, Vm<lrinho e S. .l\1igut:' de Poyares da
Comarca de Coimbra, e as Freguezias Sanlo Andre de Poyares, e Friurne do Termo de 'Pena Cóva·, e a parte d_a Freguezia desta· '\{illa ~o Sul
do l\1ondego,

·

_
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Governo da P1·ovincia do

Alún~ Tefo.

Ao Nottte. O Rio Tejo <Jesde 1). Foz do Rio Sever até ao fim do
Tenno do Ga \'iào.
Ao Poente. Os Terruos das Villas .d0 Gavião; de Lougomel, ·MargPm, Punle do Sor, GafveaN, Aviz, Capeç5o, Mura, Aguias, lVhinte
lVlór o Novo, menos a Freguezia díiS Veudas Novas do Termo rle Moni.e Mór o Novo; os Termos das V illas dP- A lcaçóvas, Torrão, Fcrfeira,
Aljustrel; Mesej<~na, Parfoias, Gravào, e Ouriq ue:
·
A-o Sul. O Termo da Villa de Gravão, e da de Ouóque, de Almodovar. Padrões, e l\!Ierlola.
'
Ao Nascente. A Raia de Hespanha.

Governo do Reino do Alga1"ve.
Ao Norte. ·Os Termos da Vilfa de- Alcouti~, da Cidade rle T 1a-

vira, da V dia de Loulé, da Cidade de Stlvt'S, da V1 'la de Monchique,
e a parte do Termo de Odmira, qlle fi,ca ao Snl do Rlio OJmira.
Ao Poente { O Occe;H!o desde a Foz do Rio de Udmira até á
e Sul.
.F oz do Guadiana.
A·o Nascente. O H.1o Guadiana desde a s'Úa Foz até ao fim do
~termo de Alcuulim.
N. B. Os TPrmos, que rnarcãe limiles de algum Governo, se
entendt>ràu sempre inclusive.
'
.,
~
.
Palácio de Mafra aos 21 de Outubro' de 1807. =Antonio de A-raujo de Azevedo.
.
~
•

lrnpresso. na Ojficina' de Antom'o RodriguJs

G~!hardt>.
ij

l'\~·e1

Sendo indispensavel, para o prompto Recrutamento ,do
Exercito,
suspender. nquel!es Privllegios, de cuja conservaçilo não re&1:1l ,a hnm irnllJediato interesse 110 bem d.us Puv~JS, e .ao Meu Real Serví:ço: Sou . S~r
viJo Ordenar, que á ex·cepçào daquellas .Pesso<ts, que . ~e ~ ac arem nas
pr.ecisas CII"ÇUUlslancins d.os §§.XX.; xxr~ XXIL, XXJII,./XX1V. e
XX V I. do Alvará de vinle e qualro de 1•'evereiro de 01d ser'1:1.qeAius sessenta -e qu<11ro, mais nenhum Privilegio izen!e pur ora . todasJ as ou Iras
Classt's dos. Meus Vassallos de se alislarem Jlara o Serviço l\1Jilitar. O
Conselho de Guerr;l o tenha assim en!end1do. Palacio de Mafra e.m· 22
de OuLubro· de 1807. Com a Rubrica do Principe Hegente. :

J

lmpresBo ria. Ojficina de A.n,tom:~ Rodrigqtes Galhardo.
I

,
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, Lucas de Seabra· da.'Si"lva, do Conselho do PRJNCTPE B.EG.ENTE
Nosso Serzhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Casá, Desem.bm·gador
do Paço, C'lumceller da Co;le e Casa da Supplica_çâo, intendente Ge~
r/.1 da PoHcia da Corte e Reino, g'c.
•

!'-:

F,llço ~aber a todos os Propif>ta~ios do.s Predios Urbanos desta Córte,
que, por convir <lO Servi<~o de S. A. H. e ao da Policia, que I1)Jas as
·portas dos mesmo~ Prt•dins se achem numeradas, devem, no prefixo termo de quinze JinJ contados J'-' data deste, niandat' avivar e reformar os
numeros, que en UlUÍlas se ach;lo, uu ap:lgndos., Ol!l qunsi extinet·üs; e
que igualmente o · devem nwlldar pÔ!' n:\s Prupri~;:Jades novamente com; •
.{J'uidas. E porqn~, seria incummodo, e gravoso aos Proprietarios 1 c11jas
rurl6S se achão pprfeitamente numeradas, mandar fazer huma nuvn: llll•
metaçao por catja d. as Proprieda<.!es depois tlellas edilic<•das; p1·rq11e, a
st·guir-se nellas 'f seri0 dos nu meros, sería necessario emendar e111 algu~
m:1s pal'les os do guasi tmla hnma ru~l: Detcr111Ínado, que enl cada llllllla
d:1s purtas ~l~1s 11)0\'BS Propriedades (á excPp<;ão úaquell;ls que se achào
n.ns extt·emi(J<H1<.'.!'' em q.ne finda o numt~ramPntn) se porjha o tWIJI(~ro ultimo da porta ar11eceJente j:í numerada, addinuo-be a esta h11n!.a ,das Le·tt·as db Abece~I;U'io,· segundo a sua orJnn natural. Todu ó Pruprit>~ario,.
que assl'm , <~ nãq-JmanJar pratic"~r no referido Ltrmo, se nwndará fazer á
sua cusJa a necJssat'Ja numeracaó.
~
.Para. que j chegue ,:i noti(~ia de todos · í11anrlt;i lavrar e~te Ed'ital, o
qunl será ;~!lixa~\o c>m liJdas ns Praças e Lug-ares, onde si'm ilhalllt's se
coslumão affi:.lat·J Lisboa 27 de Out~1bro de 1807. =Lucas Je Seabra Ja
•

~tlva.

/.
"'
·
Impr. na O!fiâna de Antonio Rodrigues Galhardo.
.
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Lucas d;
Nosso
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Conselho do PRINC1PE llEGENTS

!;. hor, Fidalyo Cavalleiro da Suct Real. Casa•, ~es~mba-rgodor

do Paç.; , C(hanceller de~ Co_rte_ e Casa da Supplicação, lntencienle Ge· ,
ral da. Polwa da Co?'te e Remo, cfa.
·
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~aço

s/ bJt· a todos os Prelados da·s Reli!iiões, e Chefes cle fnmilia as-

~lln ~?<:lesi<\:.\~icos, c~mo fSecul?res desla Cidade e seu Termo, que, t~ m
~umpr1mento~.do Av1so exped1doa esta 1ntenden.cia peln Secretariu de

Esiado dos N ·gocios Estrangeiros e da Guerra na data de vinte e .sele
U,o corrente, cve1:1 remetter ao Ministros dos respectivos Bairros, no
prefixo terwo 1Cle oJlo dias conU1dOs da data deste, huma exacta rel;H;fio
de ludas as l\1essoas, de que se comnõem as suas fa1nilias dccl;lranJo
prhneiramt'nt~J as runs, o numero das Cusns d sua assis.t eneia, e o quarto·' ou andar ~ u.e occupào 1 depois os nomes, idatles, estudos e o ccu pa,..
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ções de cada hum dos indivíduos, tudo debaixo da Comminacão de se
haverem com os mesmos Chefes de f.-l.!IJília e Prelados os proce~limenlolol
que quanto ás pessoas de alta (jiHdidade "a si reserva S. A. lt, e o d~
prisào <planto aos lllais; dividinJ.<hse pelo que toéa ás idacles as pessoas·
elll elasst's, e na primeira das quaes se comprehenderão todas at~ quinze
anr~os, e nas seguint·es as Jé CJHinze até vinte e cinco aunos; as de vin-·
te e cinco até trinta; as de lriuta alé ·fJil\lrenla, e as de quarenta ar é
sesst'n 1a ; e o mesmo pra t icari'lo os estalajadeiros, e os qne dão husJwdaria. ou dehaixo de quálquer uulra denvmínc~çüo accommudflo em suas Ca.
sas Naciuna~s e E:>trangetr(Js E porque o numer·amento, a que ~. A. H.
manda prucPJer, se Jeve examinar no fim de toJos os mezes para se notarem as alterações, que occorrerem, ·os mesmos Chefes de família no
fim de cada huw delles remc;lterão aos Ministros dos respectivos Bail'rus
declaração rl!f escrito de_ todéls as mudanças, que honverem acotllecido
nos indivíduos de cada h urna dellas; e para o mesmo fim mar11lo que lambem se ponh:'io na mais indefectível ohser-vancia os§§o. IS·, X. e ~(1. do AI•
varfi Je vinte e cinco . de Junho de mil setecentos e sessenta, em qunn11> se deter1~1ina que todos os inrtuilirws, que pertenderem muJ.ar-se, o
· fa~tüo sarwr aos respeelivos Minisl rus, dt->clarand<>·lhe as Casas para on~
de se mud:'io: Que ninguem entre em Casa de novo sem se apre:wntar
rw lerwo de tres dias ao Minislros do Bairro pnra onde se mudar: E que
tvJas as pessoas, que vierem a esta Cidade, ou sej:'io Nacionaes, ou Estran~·eiras se apresentem no lermo de vinte e qualr.ó horas ao Ministro
Crilllinal do B tirro p<va onde vierem assislir, dedarando os seus noJíle!!;
pruli:;:.ões, lu~ar e dia da entrada nestes Reinos, o lugar donde vem, e
tiS .pessoas das suas comiLivas, tulfo debaixo das penas declaradas no reft!rHJo Alvará.
E .para que assim se execute, e observe mandei lav~ar este Edi•
tnl, o qual será affixado em todos os Lug;Jres Púb!:cos desta Cidade e seu
Termo. Lisboa 31 de Outubro de 1807. =Lucas de Seabra da Siha.

,,·

Impresso nà Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.
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ÁchnmTo-se creaftós; pelo Alvará de vinte e hum Je Oútubto do coranno, dois Hegimentos de l\'Iihcias de Lisb0a; e Querendo Eu·,
além dos pri vilegois, honras e prer(1gati vas; Que Fui servido Conceder
a !tJl.los os Córpvs M ilicíanos pelo Meu Alvará de vinte e cinco domes~
mo mez e anno, haver com estes dois especial cons1,deraçào por· pertenCerem mais p:~rticularmenle á Guarnição da Capital destes Reinos; J~
ConfiJrmandu-Me com o que sempre se tem praticado co na os Córp(ls destinndus para a def~·za e seguranqa Jel!a: Hei por bem Ordenar, que os
dois He~i111entos de Lishoa Orienral, e .Lisboa Occ1Jental se uenominem
Beyirnentos de Foluntai·ios Reaes de Jl1ilici'as a Pl etenhão por distinc- .
tivu sobre as oôl·es do seu U nifimr1e, designadas ne> Pr(Jjecto que acompaohoiJ o Plano de Jezennve de Maio de mil oilocentos e seis, oito ca•
sas de gal<lo de praia, Número trinta, de cada lado da Farda. O Conselho de Guerra o tenha assim enlendido. Pabcio de Nossa ~enhora da
Ajuda aos 3 de Novembro de I 807, =Com a Rubrica do PrincijJe Regente,
·
r+>!He

Impr. na Of}tcina de Antonio Rodrigues Galhardo.
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Tendo procut·ado por todos os meios possiveis conservar a Neutralidade, de que até agora tem gozado os Meus Fieis e Amados Vassallos, e
apezar de ter exhaurido o Meu Real Erario, e de todos os mais SacrifiCJos, a que .LVJe Tenho sujeitado, chegando ao excesso de fechar os Portos dcJS Meus Reinos aos Vassallos do Meu anligo e Leal Alliado o Hei
da Gri:ía Bretanha, expondo o Commercio dos Meus Vassa llos á tot;d ruina, e a soffrer por este motivo gravo prejuízo nos rendimenlos da Minha
Corôa: Vejo que pelo in ler i o r do Meu Rei no rnarcl~ào Tropas do lm pera dor dos Francezes e Rei de Italia, a quem Eu Me h:~ via unido no Continente, na persuasão de não ser trJais inquielado; e que as mesmas se
dirigem a esta Capital: E querendo Eu evitar as funestns consequeucias, que se podem seguit· de huma defeza, que seria mais nociva, que
proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuizo da humanidade
e capaz de accender mais a dissenção de bumas Tropas, que tem transitado por este Reino, com o annunciu, e promessa de nlo co ld1H u~ ·• m
a menor hostilidade; conhecendo igualruenLe (jUe ellas se dirigem mt~ito
particularmente contra a lVJinila Heal Pessoa, e que os Meus Lenes Va:3sallos serão wenos inquietados, ausentando- Me Eu deste R<.!ino: TPnbo
resolvido, elll beneficio dos mesmos Meus Vassallos, pas~ar com a Hatnha Minha Senhora e Mãi, e com toda a Real Fámilia para os Estados
ela America, e estabeleeer· Me na Cidade do Rio de Janeiro ai é á Paz
Geral. E 'Consiuerando mais quanto convem deixar o Guverno Jestes Reinou naguella ordem, que cumpre ao bem delles, e de Meus Póvos, como cousa a que Lào essencíalrnente estou obrigado, Tendo nisto !(!Jíls as
ConsiJerações, que em ta.l ca so Me são presentes: Sou servido NonJear
para na Minha Ausencia governarem, e regerem estes Meus Heinos, o
lVIarquez de A brantes, Meu .muito Amado e \Prezado Primo; Francisco
da Cunh~ de Menezes, Tenente General dos Meus Exerci tos; o ~Pnnci
pal Castro, do Meu Conselho, e Hegedor das Justi'9as; Pedro de lVJello
Breyner, do Meu Concelho, que servirá de Presidente do .Meu Heal .Era~
rio, na falta e impeJimento de Luiz de Va,s concel}ps fl ousa, yue se
aeha impossibilitado com as suas rQolestias; D(lm Fr;;~'vcisc<:! d<: NorC!nha,
Tenente General dos J\1eus Exercitos e Presidente d& Meza da Cunsciencia e Ordens; e na i:1!ta de qualquer delles, o Conde 1\'ionteiro Mór,
fJUe Tenh0 nomeado Presidente do Senado da Camara, cotn a <~ssisten
cin dos dois Secrelarios, o Conde de Sampaio, e em seu .1 lu gar Dom Míguel Pereira Furjaz, e do Desembargador do Paço, e Meu Procuradol·
da Corôa, João Antonio Saller de Mendonça, pela grande confiança,
que de todos elles Tenho, e larga expertencia yue elles tem tido das cousas do mesmo Governo; Tenho por certo que os Meus Hei nos, e Povos,
serão governados e regidos por maneira que a Minha Consciencia seja
desencaregada, e elfes Governadores cumprão inteiramente a killa ohrigação, em quanto Deos perlllittir que Eu esteja ausente desta Capilal,
arlminislrando <~ Justiça com imparcialidade, distribuindo os Premios e
Castigos conforme os merecimentos de {:ada hum. Os meswos Governadores G lenhão assim entendido, e cumprào na forll)a sohreclita, e na couformidade das lnstrucções, que serfio COtJ! esle Decreto por Mim assi gnadas; e farão as participações necessarias ás Reparti~üe::; competentes.
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Palacio de i"~OSS]l8enhorà da Ajuda. .em z'6~ Novembi!O de 180-1•. =Com
.Hu bríca do Princi pé Hege_nte.

A

Instrttç&s a fJ'I:!:~ se refe·re o Meu llea( Dee1·eto de 2& de
Novembro de· 1807.
•
Os Gov€'rnadores, f}tle Houv-e · por bem nome::tr pelo l\'~e11 Rral
Decl'f3to da data Jeslas, para na Minha Ausenciag0vernarem esles. ~{Pi
nos; Jeven'io prestar o JurallJenfo do estilo· nas- múus d11 Citnleal· Patriarcha; e cuidaraq coni l<1do o desvelo, v.igilaneia e nctividade na adwiniStr;H;:Io.da Jus:iça, dislrihuiod -a ímparcialmenl~~ e cun~t.'rvandó em rigurusa obsérvanc1a as.. Leis deste l{t>irw. . ·
Gu;1rdariio aos Naci!lnaes· h~us os Privileg-ios, qne por Mim, .e
pólos Seohores l\eis Meus A ntel!e_ssores s·e .achào conceJiJos..
.
Dec1dirüó á plural1dade de votos as Con,;.ultas, que pelos re.spec·
·tiv(ls Trih,rn;_ws lhes furem apresentadas, regulando-se St>wpre pelàs Leis
e C!J~:>llllllt:'S· íto B<'Íno,
..
·
Pr •. ver:lo os Lngares de Lelrns, _.f" os Ófficios de. Justiça, e Fa·
zcn·Ja:, 11a lor111a · até ai;•H·a pot' Mii11 praticada. ·
·
Clii.larau ellJ defender :~s Pessoas e bens 'c!os lVfeus Lencs 'Vasl'al·
lo~, escuflll' n;ln p<;ra os Empregus .Md.tares as CJUC del.les se. conhecer serem Le11erner i tas.
· ·
'
Prt.JCL~ariio, rpwnto possi\·el for, C(lOServnr éni r~z esfe neino; o
fjlle a~ Tropas do lm~erador dus Francez~s e Hei d~~ Jta)i;i sejúo ht=>m
;1 pwrtelad:1s, e a :>Íslldas de (;Jdn que lhes for preci~o; ern qua1.1to se detlvPru;u nestP Hein;,, evitanJo tudo e'·qttal:quer insulto qne se posoo;a pt>rJWinu·, e e:lstigandu o rigorusamente, q11andu nconlPt;a; consf'rvaudo.
~L·:npre a bua !J:,ruwtlÍ;~, q11e se deve praticar eom os U:xercllys c.b_s Na- ·
çües, C•llll as Cj•lat->s n(.s ~~ch:unos· uniJus no Conlinenle.
'· ·

QuanJo succed'L• por Cfu.alcruer moJu, falta.r algum dos d,itos 'Goú pluralidade. Je yn.lc->s quem )h e sue ceda. Confio
BHIJI~' Ja sn;1 honra e vir(ude, que ,o s 1\leus Pó,·us nilo s"{J'rer<!o incollln,udo ua lVl inha au.,encia; e que·, permeltindo Deos volie li eslt'S Meus

vern(ldun~s, elt.•gerilo

Hc~inos com brevidatle, Pf)Conl re tod-(IS contentes·, e. sal i'Sfeilos; r~inan~
do st>mpre entr·e elles a boa ~1rdem e tranquiiÍidade, rp1e dev~ haver en~·
tre Vassallus, fjiiC lào dignos se tem feito do !VIeu Paternal Cu1dado.
·
l~alaeio de Nossa Senhora da·Ajuda em 26 de Novembro d-e 1807.
=Com a Assignatura c.fo l'rinci't>e Regente .

•

lmpr. na Q(ficina de Antonio Rodrigues Galhardo.
.

.

'

Lucas de $eabm da Silva, Fidf1:_l!JO Cavalleiro, do Conüllw de Sua Alteza
Real, DesembargrHior do Paço, Chanceller da ·Corte. e Casa ,da Supplicaçao, Intendente Geral da .Policia da Corte e· Reino, Com. · . rrienda.dor da Ordem 'de Chrislo~
·
·

Faço saber a toclos· os. Moradores de;>ta Cidade, que por ·ser inc~mpa
tiveJ com a Policia del!;.t, que pelas ru::s V3 em gaJos algu-ns,. ou sejão
.
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cabras, ou vaccas, senão naquelle. tempo, que he indisp~n-s:.:.vel para ·oc:.
correr á necessidade e provimento dos mesmos Moradores; determi.oci,
·q ue nenhuma pessoa do dia· prjmeiro de Janeiro por diante trag-a pelas
ruas- qunlldade alguma de gado, desde as Ave-Marias até ás s~te 1wra9
da manhã'; com pena ·de perdimento dos mesmos gados, que serão ap ..
prehendidos, e posto~ á disposição da Policia. É p,ara chegar á noticia
de todos. mandei lavrar, e atl:ixar este Edital. Lisboa 31 de Deiem bro ·
de l807.'=Lucas de Seabra da Silva.
·
·
lrnpre~so

na O.fficina de Antonio Rodrigues Ga-lhardo. ·
•'
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ANNQ DE 1808.

Gov~rnador,

~eneral

Conde da Ponfe, do Meu Cons·e Jhp, .
·e Capitfíq
da Capitanía da Bahia, Amigo. Eu o PRINCIPE REGENTE vos Envio muito saudar, · como aquelle· que Amo. Attendendo á representé\ltão,
que fizestes subir á Minha Re.al Presença sobre se acbar interron1pido,
e suspenso .o Commercio desta Capitanía com grave pr~j1.1izo dos Meus
Vassallus, e da Minha .Rêal Fazenda .em razão· das ctitícas, e públicas·
cir.cunsfancias da Europn, e Querendo d~lr sobre este i1ppor1ante ()bjecto alguma providencia prompta, e capaz de .meJborar o progresso d~
taes damnos :. Sou Servido Ordt·nar interina, e provisonamente, ern
quanto não Consoli.d o hum Systema geral, que efTec!ivnmente regule si-·
milhantes materias,. o seguin-te.· Primo: Q~w sejão élJ.lmissiveis nas Affandegas do Bri.\zil todos, e quaesgoer Genero.s, .FHzendas, e Mercado-.
rias transportados• ou em Navios Estr~ngeiros das Porencias, que se con..:
servi'io em Paz, e Harmonia com a Mi~1/1a Real Cor<;><~, ou•eu1 Navios.
dos Me·us Vassallos, .Pf'ganuo por entrada vinte e <JUatro pQr cento; a
saber: vinte e Direito:; grossos, e quRtro do Ootlaí.ivo já estabelecido 7
regulando-se a cobrança destes Direi los pelas· Pau tas, óu AforamentOs;
porque àté o presente' se regu!:1o cada huma das ditàs A/fand~gas, i1cando os Vinhos, e Agoas Ardentes, e ·A~eites doces, que se· derwmÍ-'
não :Molhados pagando .o dobro dos Oil'eitos, g e até agora nellas satisfazião. Se~;undo: Que n:Io só qs Meus Vassallos, mas lambem os sohre.ditos Estrangeiros possno expor! ar para os Portos, qu·e hem Jhes P?·reeer
a beneficio do Commercio, e '.Ag-rieoltu.ra, que tanto Desejo promovt>y,
todos e qoae~ouer. Generos, e p,:oducC':Ões C()looiaes, á excepCàQ do Páo
·Braz1l, ou· outr'os notoriamente estanc~dos, · )1a~andci por sahida os tnes:{nos Direitos já estabelecidos nas ·respecliv:rs C:1pitaní<1s, fiG<lndo entre·
. tanto como em suspenso, e sem vigor todas as Lei};, Cartas Regias, ou
outras Ordens, que até aquf prohibiào neste E:'ltado do Brazil o recirro-.
·co Commercio, e Navegação entre os Meus Vassallos. e Estrangei,:o.s.
O 'que tuJo ~ssim farcis exec.utar com o zq:o, .e actividade, que c\e vós
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Espero: Escrita na Bahi~ ac-s 28 de Janeiro de J.8M. = PRINC!PE =!>ara o Colide da Ponte. (I)

Impresso 11a Imp1·essáo Regia do_ Bio de Janeirq.
*,.....,.._*<Q>·~--r

da

Lucas de Seabra da Silva, Desembar_qador do· Paço, Chanceller
Corte, e Casa dct Supplicaçiío, lnlendenle Geral da Policia, Commendaáor da Ordem de Cltristo, etc. etc. etc.
·
Pnço snher a todas- ns

-Jies~o~s desta

CiJnd.e, e seu Term·o; (jliP. por se> r

con~ellil·n·le i)f1e ~>e pouhan em obsPrvancia os Otcrelos de 6 tle Fcvert·iro ·de 1734, t~ 4 de Fe~ereiro de 1 735_, que pr\Jillht-•lll I\J1,h a qu<dillade
dejl~gu!:l duEntrudo, se ha de·prücéJer coutra os CJIWCI•IllraviPrl'lll éÍ<h·ter,llÍJwr;úo dos reft'I"ÍdtJS r?t>cr<~lus j p;ira Serem Casli~Hdt·S l'lll f't ' IWS de

pri:l.êiD, e pecuniarias ·a :trbitrio des~a lntenrTencia, nos ·cas<n; ll;,. nos graVt•s; 011 para serem J~mor;Hlt~s .na CaJêa ~1 Ordll:ll dv Governo dl'sle !h·i- ·
n1.l, quaodu assiw o ex1ja :.1 g'r·avtdade das circuu)sl:tn<"t;l~, t-icandu nt>:-:le
cas11 n!lic·etu o corJlwciwent-u do d11liclo á See.relarla .d'E~t;HI•J d1•S N~·go
·ci\•S du lutcrlot·; e para· f}i!e o esq-uecimento, que I em havido• na ttb!->PI'\:au iii. di1S ~~bre~jl•.•s Decretbs .. n;}o Sirva Je desculpa aos IJIW f.,reol Hpprdll.'nuidds no~ dilos jugus, qualqner que ~t'ja <! SIJa qllal dade, n.an,Jtoi, c"m Hpprvvaç:\1) do Governo, aHi.xar o. presónl,f Ed l.:d, · J•<Ha pur
~llt> ser a tudus no!orio o proct>tlinlenl~,, a qne lic:~u sujt;!HU ·. Ltt.bv<l ~S
d'~ l"evt;!rcir<J de 1808. =Lucas deSenbra da SiLva.
.
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lmpf. na ImpTessáo Re!/z·a.

...

.

·-.:....•~*--•

.

\

.. .
I

e:ndo o SénildO qa C:1n1nra desta Cid:lda em todos os tempos Y,or pritneiro ohjecto tfas s"l!:.tS Deliber~ç;(tes a utilid;Hle pública, a qual Jt'jlPn<le da boa onlúu, soce:.,:-o,
'e quiel:w:'io
Jo Povo; e conserluentemente evil
•
· t<~rem-se Roubos, Violcncins, Tumultos, e nwis Jesonltms, que lwnwns
rn:':l s pr;tticfíu t'i1l gravi:-:simo pt·r-juizu dus bllnS, e leat'S Va.-sallus, iuor;~dores nesta pupulo!>a
idalle, fi~rmalizand·o pal'n. este fim f?.,tit'uras, As ..
sentos, OrdP.ns, e Editaes, todos prPciso~, e justos, e niuilos com A ppru\'a-ç:1o Beal, tem .t idó se.mpre_ n infelicidade de sere.m nial execuladus;
porque a perv·el'Sillade de ·alguns Indivíduos lllÜu transiiJ!fla, e lurh~ ill~i
de, talv~:Z porque as Penifs, ,que lhe 'tem sidiJ comminadns p.:la tansgi~-'S
silu; furão ·em extremo módicas. N~sta classe se coinprehende em prtwt'Í- ·
ro.lug-a~ a existencia de Vendedores de Ferros VPihos, tanlo pelas Hu,il sl
como em Luga;·es fjxos, que he prohihido por Diplomas Regi"s, e por
.. (1) · Teve declaração em o Decreto de 1.1 de .Tunho deste anno, e ampliação no AI.,
1ãra de 27 <le 1\larço de '1810 1 e quanto a Direitos, .. declar:J~ào n1> Decfclo <le 18 d~
Putul.H·o do ruesmo an.no.
'·

.. .
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Posturas antigas, todas ratificadas na Real Rescjlução de 16 de Março
de 180G, com 9 justo molivo de sacriticio .do Público, por serem estes
hom'ens passadores de Furtos, pois que comprão tudo quanto se lhes of..
ferece; c occasíonadores de outros, pelas Gazuas, e Chaves, que alli se
áchão. Segundo, a continu11çào ' da Feira, que se faz <~os Domingos, e
Dim; Santos na Hibeira Velha, proh1bida pelo Edital de 15 de Novembro de 1791, e Real Resoluc;ão de 26 de Outubro de 1799, além de ou-·
tras Ordens anteriores, com• o justo fundamento de ser alli aonde se dá
exLracçil.o a todos os Fatos, e Trnstes furtados nas Casas particulares,
e origem de Tumulto~, e Sedic,;ões1 que se tem expe~imeotado, e que
podem chegar a ser temíveis. Terceiro, a existencia de A Jélos e Adélas e outras Pessoas vendendo Fatos pelas Ruas, e P~ac:as, e pelo C<ies
da H.ibeira Nova, ó que he prejudicial.ao Público, origem de desordens,
e por isso prohibido. Quarto, a eXistencia de Vendedores e Ve.ndedeiras
de Peixe em dlvet'sos Silios, e principalmente todas as Ti1rdes na Praça
do Rooio, de que· se tem orig·inudo Tumultos, Alaridof-1, e élté Assassi~
nio~, cuja venda estavel só (ica permiLtida Ms Lugares, e Praqas t. estabe!ecidas, sendo só permit!idas as Vendas volantes nas Runs. Quinto,
e finahuente a existencia de Mulher-es com Lugares volantes portaLeis,
e sem elles, vendendo Frutas, e mais Generos no Jado do Erario, e defronte delle, nos Hecintos das Guardas Militares, nos Adros das Ig;ejas, e rnyst ico a ellas, e pelas· Ruas púqlJCas desta Cidade, o que t.udo
he prohib1do, não só pelo prejuízo que resulta ás Rendas da Cidade,
mas por ser origem do tnáoserviço publico 9 e de Ajuntamentos, Tumqltos, e princípios de desordens, que devem evitar-se. Para de huma·vez
pôr fim a Transgressões desta natureza, determina oSen1JUO osegpinte:
P1·z·rneiro: Que todo •o Homew, de qualqu.er, idade que fôr, que se encon- ·
lrar pelas Ruas no criminoso exerciciode venderFelbo Velho, ou forapanhaJo em Lugar volante, em qualquer silio que seja, e os CJUe nos mesmos S ítios se àcharern vendendo Helogios, incorrão na Pena de pagar
dez mil réis, e dez dias de Cadêa. Segundo: Que todas as Pess()as de
qualCJiler sexo, idade, e condição que scjão, que forem ap11nhadas aos
Domingos, e Dias Santos vendendo na Ribeira Velha, col!l Lugar, Fátos, ou outros CjUaeSC]Uer Trastes, incorra na Pena de pagar oito mil
réis, e oito dias é.le Cadêa; e sendo a .venda fl'ita de pé, pagará cinco .
mil réis, e cinc·o dias de Cadêa. TerceiTo: Que toda a Pessoa appreh~n
diJa vendendo Fatos, ou TrasJes, de pé, pelasAR uns; e pelas Praças,
e pelo Caes da Ribeira Nqva, em qualquer dia que seja, incorra na pe.Ila de pagar quatro mil réis, e quatro dias de Cadêa. Quarto: Que loda a Pessoa de qualquer sexo, id~1de, e condiçào .que seja, qpe se achar
vendendo Peixe, parada naYraça d'b Rocio, ou elll outro qualquerSitio,
além dos Lugares estabelecidos para essas Venda,s, incorra na Pena de
pagat· oito rnil réis, e oito dias de Cadea. Quinto: E toda a Pessoa de .
,( ju;dquer idade, sexo, ou condição qlJe seja, que for apanhada con1 Lugar volante, ího, ou portatil, vendendo Fruta, ou outros G~neros no
lado do Er:nio, ou defronte delle, no Recioto ,de cada huma das Guardas Militares, o~1 dos Qua rt eis, nos Adros, e, Sitios mysticos ás Jg-rt>ja~, .
ou nas Ruas públicas, e Travessas desta Cidade, incorra · na Pena d~
'pagat· quatro mil réis, e quatro dias de Cadea, e demolir-se-lhe Jogo o
Lugar, e perder a Fruta, ou Generos., que tiver á. venda; de cuj'As Pe~
nas não será pessoa alguma isenta, só apresentando Certidão, ou Docun1ento, q ;J.~ mostre ter feito Arrendamento do Solo, e que por consequencia existe .1lli com approva~ão do Senado. E para que tudo assim se

,.

480

1808

execute inviolavelmente, tem o Senado imcumhido a appresenlaç:1o, e o
conheci,·u ento destas Transgressões Guarda Beal da Pulicia, que O<!S•
tes precisos, e unicos casos vencerá pela apprehensào metade das Con·
demnac.;ões, que vão estipuladas; e a oull'a metade seni applicada para ·
a Fazenda da Cll.lade. Manda o Senado aus AlllJ()Llceis das Exet:LH(Ôes,
que breve, e summariamente, na fÓl'111a do Sf'U Hegi nwu to, e tias Ordens do Senado, execult'm estas Pena~, sem questões, dÚvidas, deulUra, ou contemplações algumas, pena Je 11cart•m respon:,Hveis por qualquer acontecimento. E para a tudus ser publica, e nutoria eslil Delt>rminação e não poderem allegar ignorancia, depojs de impr"'ssa, se aifixem os Emexplares em Lodo:3 os Lugares público~ desta Cidade; e ter<(
totla a sua devida execução oito dias depois da sua data em diante. 6
será lambem registado nas Casas d' Almolaceria. Lisboa 26 de Fevereiro de 1808. =Francisco de Memllonça Arraes e Mello.

a
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Senado da Camara em observancia do Artigo XX. do ' Decreto do r r·..
meiro de Fevereiro proximo passado, e do ArL•go XIV. d:1s Jn~LrLIC<(Lt!S
de vinte e sete do mesmo mez, Ordem1: Que toua a \ pe!::soa, que no
Bairro de
tiver Loja de venda, de que pague Lict>nça ao ~ena..
do, compareça no termo p'r efixo oe /oilo dias, contados Ja data dHste,
em todas as manhãs, na Casa dos Vinte e Qual ro, pet·anle o muito Hunrado .Juiz do Povo, a apresentar a ultima L1cença, que tiver tio IIJt-Smo
s~~nado, .para á VÍSta delJa Se lhe JecJarar iiSSIIIl a quan~ia, COIIl ljUl3
deve contribuir, como os prazos em que devem sei' feilus os pa~alllen
tos; pena de que n:1o compareeendo no termo, e fórma dl·clarados, set'
condemnaJo a pagar, pelo meio executivo, o quadruplo da quantia em
que eslava colleclado. Jgualmente se participa' a todos os Rendeiros do
Senado, moradores no dito Bairro, que tiverem Dugar, , ou L~ja dé venda, ainda que não paguem Licen<(a, que comp<\i\C!.(i'iO no termo :H'i111a
prescripto, debaixo da t.nesma pena, no caso de lrat~grt'ss~o•• Fidb talllben• incursos nesta todos os Droguistas = Lt,jas d>~ Pavu{ =Lojas d6
Ornatos de Casas novos= Mercadores de Livros =TA raineíros = lüJojoeiros = Armadores, e Veslimenleiros = Buticarios = Es1alleirus
= Estancins de Materiaes, = E~t:•nciils de l\1adPira =:, E~taneias Je
Carvào =Fornos de Cal= Estante~ do Caes do Tvjü= Telheiros Je
Pedra de Cantaria= Pádeiros =e os Oilicios de J'eneirei'tos = ·A Jmo•
creves de sobre carga= e MoJ/eiros . .E para que chegue á nul ic ia de
todos, e nào alleguem ignorancia, se affixou o presente. Lisboa l!i dà
Mar<;o de 1808. = FJ;ancisco de .Mendonça Arraes e Mello.
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Sítndo~Me

presente os gTa ves ·inconveniente~'~ que resuitarii'Ío ao lVleu ·
e ao ~.lo P(iblieo de continuar por mais le111po a serem ser11ÍdPs por lwma :>Ô pessoa os dois omeius dt!! Patrào Mór do Arsenal da
Reta!

~erviço!

Mariolw, e d~ Piloi!J Múr <·Ja Bana Ó!.'S ia C1dad~, os qunes tem st>lllpre
MlclaJa uniJus; nlio sendfl pussivel agora por CHI~Sa do maior tr'a balho,
que. ~~ccresee a <'ada hun1 dt•st~:•s Enlpr(•got>, que bum só Individuo s~uis
faça l'lllll a devida exae(télo, e deset ltJlenllo os respectivos Jeveres, qoe

lhe s;'lo inhPrf'nt<>s: ilf>i pot· bPm Ordt>n:11· que dilqui em diante seji\o·os
refendos Oliicios de P>dri'lo Mór, e de l'i 'l oto Mór !'ervidos p(ll' duas diffen~. ntl'S Pe.-so,1S. E Tendo C'ot:~sid e ra(;i\o á intt•llig-t.'ncia, e ar~IÍ\·idi.lde,
OOIIJ fjlle fi'tancisco Laranja l\'h~ seni,o O< I Empr·,,g·o de Patnlo lVIór d'" Ar·
senid de LisbPa: Hei ror hem Fazt•r- lhe l\·1erd~l de o Nowear Pat ('AO l.'t1ór
du Arserwl destaC1dade, com o ordenado de st:isceni(JS milré1sannuaes,
que percl'bení por t'~>le serviço Sf'IIJ outro algum emolumfl>rlto, na fórma
determinHda pelu Alvará de quinze de Nuvemhrn dll' mil oilí>Cent(!s ê
doi:;;, além do soldo, que lhe cnn1pe!e pela sua Pat Pnl.e Militar; ~-" NoDlt'Hr CJUitosim <1 Joafjuim da Co ~ la Porto par:1 ·sprvir o Omcio dt;l Pdulo
.1\IJór· <h Bana deste Porto Cl•IR u nwsmo ordenado, que ételu;dmente pc rcehe ~ fic:llldo tudo o nwis c~·nserv;H.Io n•> mesmo es tad-o, e•11 nur~ntu Eu
nào Mandar o contrario. O Vtsconde de Anadla do Meu Cons t; )htJde l<:s.tado,. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da lVIarin.ha e Dominios Ultramarinos o tenha ass!m entendtdo, e faça executar com os
de!Ypachos necess~rios. Palacio do B iu de Janeiro em 26 de Marco de
1808. =Com a Rubríc·a do Príncipe Reg.ente .

•

1.

Cc.rnvindo rnuíto ao bet11 do Eslado na circl.lmslaiJcías acluaes, muito
n~ais graves do qu~ no Lemp'O em que as Ilhas de Cabo Verde se governa\'à(l como Capiíauía General, que aquellae ilhas Sf"jiio novamente regiJas por hum Govemadur, e C11pilão General: .E ·aUendendo ao hent
qrte ê1té ·agura Me lcm servido no {;'lllprt>·g-o de Oovcrnadol' d'~.·lbs 0(Jm
Antonio Cuuti11lto de L.encastre~ e espera rido que o seu zelo iguale a iw ~
portanci~1, que a conjPctura presente ~~ri :\s mesmas Ilha~: H~i por bem,
e ~~.u Servido Erigir novlllllente em Capiranía General a Cap1tanía das
Ilhas de Caho Verde, e nomear Governador e C;lpit.ao General dellas a
D .. m A ntunio Coutinho de Lenc:1stre, se~1 aclual Governador. O Vis er•nde dP A nadin, uo 1.\h·u Conse)lho de E11tado, Minist'ro e Secrt'lario d o
E5taJo llos Negocios da Marinha, e Domínios Ultramarinos, o lenha IHsim t:'ll lend 1Jo. e faça eXt'CU 1a r com os des pachns necesS!I rios. Palaciu
do H io de Janeiro em 26 de Março de 1808. =Com a Hubrica do Prir:cipe Hegenle.
·
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HEGENTE Faço sabea• aos que o presente Alva- ' .

rá com forca de Lei virem: Que sendo muito conveniente ao BNn do
Meu Heal.Servif,'ú, que tudo qunnto n~spt-'tla éÍ boa •tJrdf'm, e rt>~tdari
déHle dil Disciplina Md1tar, Eeonomia, e H egulamento das Minhas Ftirças ranlu de Terra, como de M<tr, ~e rnantPnha no welhor estado, por~
que delle dept>nde. a t>nergia, e conserv<H;:lo Jas IIH:'SIWls Forças, que :-egur•;\o a lranclt:ilid<tdt>, e ueleza dus Meus Esladus; E sendo muitos os
Nt•gocios dt>sla natureza, que pur Minhas· Leis, e Ordens 1:1ào Ja competencla dus Çon~"<ellws de Guerra, do Alrnirant:ulo, e do U!lramar na
parte Militar sórnente, onde senão pvd<>m dt·cidir, pur Me achat· residindv neslil ClipÍt;d, os qu ·a es nüo puJem estar· dem.u raJos sem 1l1anifesto
detr·intf'n!o do interesse póhlico, e pn--juizo dos Meus Fie1s V<lSS<dlos, '
que tem a honra de St"nir-Me nos IVIl"Us ExPrcitos, e Ami<Hiéts: E de' vendo ~~utro sim dar-se Providencias mais adaptadas ás aclu:ws circumstaucias p<Ha a b•1a Ad111inist ra~;lo da J ust1ça Criminal no Conselho de
Justiça; qut> se fórma nus Cllnselhos de Guen:a, e do A lmiraptado, a
fim de que se len11inetn os Processos qUilllto antes, e com a regularidade, e exau tidãú, que convem: Para t1b\iar, e f('tnover e:,les, e uul10S
inconverl!elllt'S; ~ou St·rvido Dl;llerminar· o segttinte; ~
1. Haver•;\ nesta Cidode hum Cun,.elho ~uprPnJo Mili'far, que l"ntenderá em todas as lllalerias, ,que pertenci/lo at• Conselho Üe Guerra, éiO
do Alu.iranfàdo, P anelo UltrHmiH rHJ parte Militarsówente, quesec(lmporá dos OUiciaes G!:"neraes do Meu Exercito, <~ Arrwda Ht'al, que já
sào Conselheiros de GtNorra, e do AJn,irantac!o, t~ que se ~tch:1o ne:-ta
Capital, e dos outros Ofiic•nes dr lJtJma. e outra Arma, que Eu Houver por bem N"mear, d<~ve!lllu e:sles ult!mos ser Vogaf's do n~eswoC(In•
selho em lod;ts as malerias, que nel!e se tr~tMem, Sl:'m q11e pom tudo
gozt>m indiv1dualuwnte ua.s Bt>galia.s, c Hun1:ns, ~,ue cumpekm 'tos Cunse'h'"ll'••s de GuPrra, que j<i o s;1o, (IIJ que Eu f\or ~erviJo DL~pachar
r~ra o futuro cum aquelle Titu!q pol' bllmit Grnt;a, ~sp.ecial: E Í:;l· llit'S•
mo SI! deverá Plllenllt:l' R J:lllS~witu do T11ulo do JVh\u .Cor ·elho, dé~ que
g•>zii<~ os Óun:oelheiros dt> Al1~1itanlado pelo. Alvar·~i\de s~i,s de Agu·s 'o
de lltll setecell!11s noventa e cinco, e o d<~ tnrtla do "l' s;uo IIIPZ e :lflno.
11. ~eràn da <'<!IIJfWiencia do Conselho Supr:emL> Militar "todos os N:goclos, em que em Li~bua enlf'rHh1o (IS Cunst>lhus de Guerra; do Alwl·
ranl;u·l o, e du Ultramélr na parte Militar sómenle, e lodos os ruai.s, qne
E11 HouvPr por bPm t:'flcarregar-lhe; e·f}()derá o nwsmu f'on.sdhu eon:sul,.
tar-Me tudo qnanlo ju!g·ar con\·enienfe p:na ntelhor EctJnbutia, e Du;cipllna d1~, Meu Exercito, e Marinha. PP!o Expediente, e ~ecretaria ~'O
mt,~Hno Conselho se ex p!:"d i r:'i o I o das 11s Pa li:' o l!•s assim das Tropas de Lrnha, Arruada Heal. e Br·i~aJa, como dtos Córpos Mtlicia:ws, e Ordt>tl'ln ~
ç:1~ JWia mesmH forma, e ~uarJt>ira-porque se e -xpediiio ate agura pela:,; Secre!arias de Guerra, do A l111irantado, e do Const:>lbo Ulr raruarino.
HL Re~olar-~e-h:l o Conselho pelo Hegimento dt> vinte f' do1sJe DezenJbro de md sPiscentns quar•,nla e tr1•s, e por f<•d;tf> as 111ais Hes~<lu~ões,
e Ot·<.h~ns Be_I!Tas, porque se rei;! e o Con~l'lho de Guerra de Lishoa, e pelo Alv<H::Í de Hegimen!o de vinte P seis de (lutubro de mil setecerlios
!)(; Venta e seis, o Detf·)I'ITJln<H;ôes Minhas rosteriNf'S: em tudo que fur
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nfi~rli,cn~el ás act uaE's cirt::'lll'nsfnncias ~ E quando aéOnteça bC'~o·rrer algum
•
•
•
'.! •
• d
. Ia1;ao
· ~>X!slente,.
.
l
c;u;o, que
ou nao
esfe.Ja
provJuPncra
o (W I<-l L t-gts
ou e,.
la nãl!t j-lNssa quadrar-lhe, "Conselho Mo proporá pel<ts Secretarias de Fs-

tado •cultlJ;H:~ ·I•en!es, ap11ni:'11H~O as Pro-v -idt•n·ci;,, s, fjUe fl,e parecereni mais
ymiprias, •para Fu <h·lil'>erar (>) que ··ut<ris. L\1e Apr(luvér.
~1 V.
Para .,., ExpPdi·enle -do Const:>lho SnprenHI L\1 ditar hav'erá hom Se-·
er-eta-ri<·>, que ~ou ·Servido ere~1r, e qual' vpncerá :Jnnu:du,en!P Ires mil
çr•u:wélr·•s ci e o-rdenado, ·nlér11 do s<ildo se o tiver·: E para· ajudar 'esta, e
as ·II!J·ais ·rlespPzas - d'tl c ..w-;Pilw; O ·rdeno, <jlle r: a M rnha Beal Fazt'nda.
"e.eul rt>gue o meio soldo de cada lw111a !'alente, que pelo Conselho se
ltuu-ve1· Je pas~ar, e o Oin·ilo dt1 Sello compd~~nte~ de\'endq.constar na
St>eretaria l!l'<t 111-esmo Conselho haver-se pago estasdesp'ezas primeiro qtte
se IHtsSPtiB as Par,enhJs.
~
·
. '\'!. () Cun·s<~lho Supremo Militar lerá. as suas SPssõ-es lnd11-s·a.s sé~·on
da-s -feir.ts, e 1sabbúl!ius de tarde de ~a~la semana, nií:ci ·selldo' ft::dados, ou
1

t}e ·I:!Úarda. .

·

·

·

_

\' .J. Para o 'ConhE>c-imPn ·t o, e decisilo dns _Pro-ressos Crirninn~s que -se
f~'f'n·tâ'<l ét~>-S H·eos, <'JHe gozão do For'o 1\1ili-111r, e ·que em virlude das {h-

.

-d.·ns Hegias, se deve.•n1 re~~te·tlet· ao -C(lnst~lho .de GtH•rra ainda sem ap'fl• rl.cu;:fi<J de Pa·rre, ·<rl·l 1't'·r 1'11eio ÚP!.Ia. lt:tH•d o Con!>elho ·d e Jusl-n~a de1et'UIInado, e n~g-ula t~ o •pe·los 'j'crel os de ·V in I e de A j!OSI o de 111 i I ~eté-
t:-enlu~ se-1-e-nla e Si'lt~, de c in C'O cie (h, tu hro de mil sei t7een tos , e setenta e tiÍ_1<J, 'de :tr<'.ze deAgúst-o, e trezedéNov·elllhrodemiltõt>lt'centos~ no,en!a;
ía. ~_(~ndu-!';e J·l'<l>l'a elle lwma. ::o;f'ss:'to todas as quartas feiras Je tarde, que
nüo lurem d1a<s feriados, ou de · guarda, _ para este c~JI'Ihecimet)l-o &Ó- .
Ul\·nle.
·
·
~4
"
· VU O Clenst>l-h'lll de Justic;a·se c.omporá dos ConsPlrii".Íros deGuPrra,
Cuus-elh-e_Ú;os do Aimiranlado, -e t•nai-s \\;g·<lt>S. e de Ire-s Mir't islros T<•ga;- ·
<lu· que Fu ·Houv~r de Non1ear, tlos fJHat>-S ser a hum o ' He1ator, e os uu·tt<•s d11is Adjunl'os pari1 o Dt·spacho de todus os Pruce;sos~ que se tPme(t. 111 ao Cunselrlu para serem jufgadl•S em ultima Jnsfanc~ta na fónna acillla ~xpo~ta; e guard;u·-se-ha T•ara a sua decisüo, e fórma de conhecitberl:
to <• que se acha dell'l"tt1tnado no Decr~.to de treze de Novembro de-mtl
seteet•J)tus e nuventa, qne Íj~lerprelou os nnlenores. E Hei por bc'tn re 7
:vu,g ar c~ dis·JH,slo 1:1a Carla Heg·ia -d e .vinte e nove d~ .Nuv-t•mhr'o de -mil
.9it••Ct",ntqs e ~otis, que cwuu os Uunsellws de J ustÍ~l neste ~~studo eu1
.:o-u-rras ci.r·cumst<~neias.

V I di. H ettwtlt'r~sl,~~iio para serem deciJítfos ·n@ €onc<•llw de J usl iça
toclus vs CuJtt>ellws de Guerra, que se l(lrwareni nus Curpos Militares
de,la Cit.pil.anía, e de todas 11s mais do Brazil, á t•Xct·pçào do Pad,• e
lVJ"ranl.t-ii·('l, e dt:IS flumini..os Ulrram:~rin"s, pela gra.nde Jislançia e dtffi-euldade dt~ n/-IIV·('g:tçào para ,es_la Capita•l, onde se cuntiuuarâo a pratÍC<l·r
atS Pr,,v·idPnt~Ía's, que h•·uver a eBie respeit(l..
•JX. No julgar d~ todos estes Pn>cessos guardarão o que se nchn dis-pnslo noJ~e!;!ul••meuto Mtli~ar; em toda-s llS Leis, Ordenan<;as Militarf'~
Alvará de ·VJIII'le e' <SHi·s ·cle Alm·l dt! mil •(•Üueenlus. qrle d·á furç·a de Lf>J
Ali"S Artigos de Guerra .es-taht•le-e idos para o Ser-v iço, e Disciplinada At'·
-n1Í1da B-cnl, H e!;!•i mt> n lo Prov Íl-"}ol·l:d •I""'" M il.n A pprt)\' a do por Decrt:>l~l d t~
·11 i lrll-e de J u 11 h.o ~•I e 111 il sett:oe nl i~S .nu vent·a e ·s ers. e mais H e sol uçóes H e gia~, e na OrdencH;ãu .Nu\ issima t>le t~ove dt• Abril d~ mil o,itoce:nlos ..e
'çiut~o; vb~NVHtHit•-s-e o clispuslo ·na Carla Begia de dezeno-ve d ~ Ft~ve
reiro ele tnd oitocentos e sete, qu-e rev~_.gol!l. a reí'E::r ida Ordenança, quanto . á pena imposta r~elo .crime de te.:-cei-r a, e sirnplt:s Oeser-'lilo; pondo

-
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se em exH.uçi'io t.odas [lS D e terminações H egias 1 que ufio fore n) revog'adas ne:-le Alvad.
•
O. Cliueelho rle .Josti~a Srtpr<;mo Militar se njorllad extraordinnri.arlteut~ nas quiut;~s {~ · iras, quaudo para este ·fim li11· avt:;ado. e Jt•que·

x.

ridv Jlelo

.Jul~ Bela.!or do I!WSIIIO Cort~;dlic•, para julgcll' t'lll ulli·ma !nsli!OCÍél da \'alidade das !'rezas l~·ltas fH11' Erub;tr<~ii<_Ões de Gul:'rl'a da Ar-

mada Ht:><d, ou por Anua dores P .. rtugue:t-t>s, na I(Jrma du_s A lv;,r;Ís de se·
te d"' f.>e~emiJTo dtt mil ~Selecenlus riovenla e st->is, nove tle Maio .ue
mil sekceulus noventa e sete, e quatro úe Maio úe mil oitucelll(JS' e
CluCO.

E e·te Sfl

cr1mprid. filo int"ir·àmente corno iwlle

se

contém. P~lo

q11e Mandú an ('onsdl!ll. Sopremo !\'!ditar, G(•n~>ral das Ano1t<1s dt·::>la Ca·
pita!, Governadores~ e Capiuu·s· Gt'ttt>raes, Mi11Í~trus de-Justiça, e !(}(las
ns wais Pessoas, a fl .IH~Iu JWrtenePr o conhecllncnto, e t~xecuçàu de:ste
Alva::~, que o CU111pr:'1o, e guardem, e f:,çflu éu111prir, e guardar t_ão. inteiraull'·llle cou1o neile se c •. utém, n:1o ohol<trlle quaesqllt'r l ....t·is~ A!varns, Ht•gimenlos, Decrelo:-:;, oil Ordens t:'lll Ct•nlrmio, pt•rqut~ Ht•i todos
e todas pur derugad:1s para este p(J'eilo súuH·.nll:', ,CulliO se delles fize!>lsO
indl\·idl)al, e PXJ•I'l' SSa wenc;:'\o, fil'ando idi:is :o:t-UJpre em seu vig·11r. . E t;S·
·te vaiPd como Carla pasl>ada. pl·Ja Cbaneellaria, ainda que por ella n:1o
ha dt~ pass;11·,. e que o !it'll efieilo· !Jaja de durar uwis tle hum anno, sem
em barg'o das Ordt>nat;ões t>líl .cur"l!wr.io: ~Pk! rsl:tndo-se t'lll lt•dus ns lllga·
ft-S, onde se co:-lulll:"lll regJslflr siwilh<~nles Alv<~r:is.·Dado no l'aL.eiudo
H io de Janeiro f::'-111 o I." Jt• Abril Je 1808.= Com a Asslgputura do !'rJnClpe Ilege-ull:l, e a Ju M inis~ro.

l .
\

Regist. na Seuelaria de Estado' dos Negocias do Brazil
no Li-v. 1. 0 de Lâs, Alvarás, e Cartas .R.ey~·as a
~(
fol. 2., e 1:·mpr. na impressão Rey~·a.

\
.E
.
'\
~
. U Q PRINCJPE HEGENTE Fnço saber nos __ ~ue o presenl~ Alva'',

rá virem: Que dellt~jaudu pr<·•!lluver, e adianl a·r a ': ~ iq•w~a IWCH•Iltd, e
sendo. ltum dus lllall<lllelaes tl~-"lla as Nlanu!aclorils, '{3 a 1\J\lu:-ll"la, q11e
Ulld1ipl1eao, e llkllw r;\,,, e Jau ma1s val.•r aos_l;t:>nt•}os, e ,}~ll.Jducl(.sda
Agrimdtura, t~ das Arles·; e a•J!->,IIlt'lllito a pnpulat;flu tl'-cuHh '(llut• f;o~.t·r a.
HlllÍios hrat;os, e fol'llt:t't' !Hlo 11w1us de ~»llhsisleucta a mu\t,s d<•S l\1t•us
':as:>allos .. tlue por fidta dt'l!es !:'e Pntrf>gariflo aus vidt•s d:\ uciusid;Jde:

E

l.'ollV>tldo remo\ (•J' lod<·~

PS

,,_ f,->:-lnc.lllus~

que podem muW!Jzar, e frus-

11'<11' I ao vanla.J~<sns pru.\ Hl• •s :. ~~~~~ St->i·vtdu :du.fq·. e n•vng-a'l\ !l.da e qual- .
(jtl't~l' prohJhittfiu fllJe haja a ~sle n·speilo 1111 E~tadu du Brazil, e 11i•s

l)<'Jpus Do1uirw.~ UILi<lltHHint•S, e OrJe11ar, que daqui Pll) dia e sPja licito a qualqut-"1' d~>s i\·IPHs Vassollus, q11<dqut'r que seja o Paiz em _q!·Je
lt;lhilelll, I:'Sinfn•lecer ludo o gt·Jiel'" de 1\1anufactunJs, ~em exce.j'IIHll' ,ai~

g.u111a, faZ~'JHio os :setls lraha !h,.s eu; pt>!Jilf'IJO, ou em grande, ct•ltJO l'l1·
1L'ndt·'I'P'Ill, que mais lhes Cofl\·ém. para o que HL•i pur b~·m . dero!;!Hr o
A lva1 ;í de Clrti'O dy .lam•iro de ruil :SPtt>eentus oi~e111a e cinco, e fjnHt>S -

quet· LL·is, ou Ord<:•ns que o 'contrario deciddo, como, se de!las fizesse

L e i 'f' m cun t'r a ri o.
l'du c!ue: Mandv ao PrcsHhmle du Meu R eul _ErMio, Gtivernéc-

-ex prt!::sa, ·e i 11 t.l i v 1d 11 a I n, etH(i.lP, St' 111 em h a r g o t.1 a

.•

(

l8os··

.
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.dort:·s e Capi!i'ies Geneiaes, e mais Governadores qo :Estarlo 4o Br.a.zil !.
~ Ot•mínios Ultramarinos. e a t .. dos os M1nislrós de Justi<;a, e m:lis
Pessoas, a C]IIPIII o conhecimento dt>sle JWrlencer, cumrrd'lo, e guar...
dem , e fi,ç:lo · in·le ir:nnt>nle cumpri·r e gua'ruilr t.>s!e meu Alvad cúnJo
nelle se~ cu.ntérn, Sf•m emharg·o de quaescpwr Leis., ou Disposi<~(ies em
C<mlrario, <IS .quaes Hei nnr Denr~;:•das para (•sle! efff~ito sÍimente, ficao.;
do aliás sf.mpre ~·rn seu vig'! •ll. Da·tfo no Pafac.io iio Rio de Jl;lneiro em o
1.• de Ahr.il de 1808.(1)-:::_Com a Assignatura. d.o Princ1pe. Regente, e ·
á' do 1\'linistro.
.
·

Re,qist. na Secretaria de E$tado dqs Negocias do J!rÇt~
zil no Livro ·I •0 de L.eis. Alvarás, ç Cartas Regias

.

a fol.

.

Sertdo-MP.
ç:.,.

5,

e imp1•es, na

lmprú.~ão

Regia•

p.resf':nte o Requerinilehto Je alguns Nego:cianies desta ~·ra..
expuzedo, f)tle ac'hi;lndli·Se 'os S'P llS Naviós aoaf·roJ<iiiQS

em q'tJe Me

com 'c'ét rga sua ·ptupria, e ue alguns

OU!FOS N<>gClC~ItÚes d'e s.fa lllt'S!Ii(I Pr'h>ça, e de uu·t ros ·beLts corresp~111drntes (l·e Purt og1il; e n>fi.o podend(l os 111es~
ni\'S Navios st•gui'c' viagem p:tra aHi ,pelus hem ,<lnhecicl'us incóhvenient't'S
aclu,a es, estavao na res(,)luç.ao Jese a·pt·ovi"·Íl:úenJ dH pro~idencia d0 CiJrrl•
h1 •y·, qu~ Eu Fui servido oH:erecer·lhes; ll1as que tin.hii't> o en\ba·rtlÇO d:l
cargir ·a lheia, querendo alguns Jm; Pruprieti1rius (h·l!a tirarf'm-na ele hor'do, e nào sabendo Se os dorws, h:d~ltall!f'S ei11 outras Pr;;_ças, it•pj~.tova
ri;1o <te nilo ó na\'t:grll' os seus E!Ii:>itos-p:ira os Pórtos onde <.orél ~Se' desfi ..
na o I'Jlesüw Couihuy, pedindo"Me 1111almerlle pruvidt>ncia paí·a se deso•
Jll'rarem. da responsabi'l idade, nu caso da desap.p.n•v:~çà'u dos du,nôs, e 'pa-r.a nàc.' ser livrt> tirar d~ bordo carg-a algum,a: E "'fendo consider:;1ç:1o ao·
qllt> Me expuzerão, 'e (lOS inconveuienli:'s que Uu cun!rario ·r'c;>StJI!iio, esttJrvand~~-se o giro do Comu;erciu, e. vim,lo-se .a estragar de tuJo a cnr- ·ga ' qúe "s e acha abon!o dus referidus lNad1•S, r!'ão St~ndo facil tú·ar~se cúga de hur.n N,avio ahar·rutaJo, sern graNde , deson.ll:'fú do 111ais ~arrfl.ga
Wt-'Oio,'.demora; empa,te de viagew, ·e P'''' outra parle send0 util aos
donos _ausentes o !i1:t.er-s_e· navegar os Navios; parti qu·eni'ío:pereça de l o~
du " carga que lht>s per11enee, "Júe póde ial\'ez ler boa \<elléla no · lllPrca'"
du ,a que se destina o Cümhuy, rJei•H ::wndú raz;1.o, íp1e poi· catisa df'!les.
· os pri,prid 1rius de Navios, e da ma·ior parte' da car~.:a v,e.fi1o mai !ogradas. ·:~s. suas tt'tllativas mercantís: Sü·u Servido Dett:rlllioar, que os Pro ~ 
P';it>tari~>J~ dêll-erg íic1uem isentos de lt\d.a a .r~spunsah.ili'dn<·le pe'!os .ttzet· sew
gu1r a 8obredita ' villl!'('fn, ·sem appro~'a(ão dos donos, de algumas mét'-.
caJorias, que se aebfio iHJsenles :r e>que nenlnun Caq:egndur possél t'ir::,t·
carga ~lgu~t~a J'os N 'avit•S qné se achilo ct~r·regados., e prompt(1S ·<~ sf'gtJit·
via:;em Cllill .o Culllhoy;· que lh~s , Tenho disl in at,lo. A Meza da Insr•ec·çào o trnha assin1 ente~· dido_, ~ o· faça ·,e;ujcut::n-.; . man~ando aH!x.;1_r Edit.aes, pa,rn que chegue a rsotiG'Ia de lodos. Palacló d'o hlo de Jauen:o erl!
4 de AbriL t!e 1808. = _Com ·a H.ubáca dó Principe. ílegente .
1

Jmpr. ria .lmpress40 Reyla,
-

(1) · Yi(L18 de Abril de 180H, c 6 de Otitu·hrQ de 18·l0.
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Sendo-Me presente a grande v.antagem, de qne será ao Meu Rt>al ~f"r
viço, t3 nlé a neces~idade absvluta, q11e j:l exÍs!e, de ba.\'e.r l11qn Art·hi"'
vo ('enlral. onde se reunào, e et.IIISI:'rv~m tud,,s os Mai'JI"S' e Car·fas
t::~nto das Cosias. <!UIIl(l du lnii:'I'IOI' do l:hm:il, e t!illlht- 111 dl:' u.du~<OS Meus
Dt~tlliníos Olt.r11marinos, e i~uaiHJellle ouJe as nws!ll<tS Cartas hajüu ele
cupiar-~e quando z:;ej:.i flt>ÇPssarjo , e se t'X3111ill(;'lll, quaulu á t•X;:ctídiio
cum (pte furPHl feii<IS, para !file pos:.:lu dt>pols St'rvir Je hal"e. Stja á reCI itieat;ão de F'rontein1::t, st·ja a Planos de Ful'l<dl.:'ias, e de C:11npanha,
sejl' a Pr<•jt•ctos para IJO\';ts Estr;_,d;;s, e Colllllll!llil'at;Õt'S, :wj:t êiO ll!e]lwrallll'lllu, t> ,nuvh estaht'lecilllento de Pórl.os Marilimos: Hei p; ·r h··rn
cn:a·r h~m A rdllVIl M iltt'ar; que ti(~ará annexo :\ Ht>p:lrl ic.;c'w de G IJt•rr:t,
mns que sPrá tau1ht'lll dependt•ute das <nllf'êiS Hepnrli~Õt'S do Brazil, Fnzenda, e Marinha, a fim que lodos os Mt"US l\1inisln.s d'Estadu p•·~s:\.o
;1lli · utandar buscar, ou t•oplar (~S l'lan11s, de fjlle J.JP<;l'S!'ilan•m r•'tra o
Meu Heal Serviço; fazPndu ubsPrvar o Hegiu;pnlo, que M:wdu estaJ1e.;.
lecPr para u IIH!t<llto A rl'hivo, e h<tixa a~sig·11ado, pt·lu c, ns'"lheiro,' !\I iJJÍ:<Ir:o e ~t'(~retarro d'f! - taJo da Gtwrra e Nt;~uCII.•S Estrar•g• · ir(JS~ t> !ta•
vend11 no mesmo At·chivo 11s Engenheiros, e Oeseuhadt~res, <l"t~ M:•ndo
::l!!:!l'e!!·a~ au dito E~lnheh,cituet'llo, e que ser:\ c'OIItjlt•~tn tle hun1 Direclur. e dns 111a is Suh<tll«-'nwsl, que verwer:io tos soldo~>~ das ... uas Palen~t>s,
c ll)ais !,!ralificaçõt>s ordenadas no HeJ,!'imerllo j<1. weneionad ... E para que
ti'io

llt

,r,

e n•·ct·s.~ario Esr<thdf'eimenturo:'lo tardo•

t'lll

Ol'!!iHlÍzar-~P, l'

fl•

S•

silo prin~i'piar lll'ulher-se as vantagens. que delle df'' ew t:':OOJH'rar se: ::;;utt
outt'mÍIII ~~·rddo. qtte o IIH'SIIHI se f~•l'llle 1. go t•rn !Ju111a das •S;,Ias, - que
ora St'I'Velll de Aula l\'ld1tar. e q11e os Arn1arios, que ;ti i e~l:1o, liqut•tn
servindo :w IJII'SIIIO lim, lwndu landwm o P1 rlt·in, d:1s A1.las Purlt·iru do
Art·hivo ·Com a grat ;ficac;il'••, que lhe l\tl;~ndo \lar. O Mini~tro t• ·:-;t>netario rt'ft:.,tndo dos NPgoc ·os J•~-1ran!.:e:ro·s e da Gt~f'rra u lt"llha a~s1111 Pn-

tt>ndido, ~ f:u;a eXt't~r;li r Pala~io~ Jo Bio de
18'0 8.

JiillCÍ ,o

, Com a -Rubnea do l'rJn(:lpe H.eg-eule.

\

eu~\ 7 ele ALri! de
•

REGlMENTú

\

Do .Archivo Militar.

\

~

Tendo S. A. R. o PRINCIPE REGENTE Nosso SPnhorMan-

óa<lo organizar pelo prPSPnlê Deereto u Establ'lt·cimeulo Ut•J Archi~o, e
Depo<;ito das C;1rtas, e Mappas do Brazil, e mais l{u11110Íus Ultraruari- 1
nos: H e ~. A. H. ServiJu, que para u ntesmo li111 baixem as M:'guiults
lnslru,·~.;i)Ps.
.
.
.
Em Jli'ÍIIWiro lu(!'ar: rá o pi·Ínc;pal OhjPrlo do Arehi\'O con ~ t>r ..
vnr 1'111 htllll t·sladu todas as Cartas G•'r: e,:, e P<ll'lieulan>s, Oeogr;tphi~

s. .

cas, ou Tt~poe:raphi.~-:as Je todo o Brazil. tl 111ais Dowrnios Ult rama ri~
nus, quP p•·r· lnvPnlartn 'IW lhe n•nnd;'w entrt>l!ar·, e ·u Jlle da1;i nonta
em todn o lc·.mpu o Engenheiro Dir ... ctor, e 111ais Emr·rp,~;,dus no A . cili~
vo. l!;!ualmt•nte t'OilSt->1'\'ar:í e j!Uardará todas a.; 111ais Carl"s i\la1itimas,
e Roteirus.> que jlu:ssào st:r-lhe cunfiadus pela Repart1çào
Madult~.

da

1808
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Em S.flgtmdo lugai': O Engen!~eiro Director, e aquellt>s Officiaes

Empreg<tdus de ttiaiorPR luzes, que el!t:l

destin.e~r p.tra esse fim, terão a
seu cargo o exame das . <llversa:; Cartas, que existem das diversas Capitanías, e Territoríos do Brnzil, a compara<;ào das mesrnas, o exallle das
C]Ue merecem ser de 'novo Levantadas, por não merecerem fé, ou con~
terem pontus incl,!'lo,, e duvidosos; danJo em tal materia crmla pela
I~lparli~üo dos Negucios da Guerra, a rllll que se prucurem as Heaes
dnJens para o mesmo fim.
Em ,terceiro lugar: O DirPcfor, e milÍS h11heis Officiaes do Archivo, q11e sPrào para l'•;se iim destinados, ptlhhc;Hà(J em h uma Obra similhante ao Manual Tupographico, que o E~Lr:belecimento F1·nncez ana]ügo pub!ka annualmente~ ~~~ n1elhores metbodos para augmentarem :i
perfeição das Medidas Geodeticns, e para qne llS Cartas de grandes,
ou de pequenos Territorius sejão Conslru1das, .e Levantadas com huma
perfeiçno, que nada deixem a dt>sc'jar. E- i,gt)h!rnenle pr<•curaPã.<J intro..:
duzir, CJ'Handu o Estabelecimento che.~un a<J ·<lllg'e, a f!Ue S. A. R. ·deseja que elle se eh'lve, huma Classe de EngPnf)t;iros Gravadores, qqe possâo publ•çar os Trabalhos de• mesqw A rehivo. .
Em quarto lugar: O Dit·ed<.Jr, e os Engenhf'iros, qt_Ie assim forem destln<H.los, conset·var;'io todos os Planos ·d e Furraleí6:1s, f:'ur\es, e
Balarias, e lhe annexarào o seu juizo so"bre Ciilla lll.lln deslf'S Ohjeclüs'
assim como todos os Pr·t-jecloS d~ Estradas, Navt->ga<(Õ"s de H ius, Canaes, Portos, que possào sér-llws confiados; e sobre Piles f(mtwrào os
seus jui'los ~ assim como tudo o que disser respeito á defe~a. e conserVa<(àu das Cap•ianías Marilrnws, ou 'Fronteiras: e tudo conservarfw no
1
ma1ur segredo, assim C4tnO tudo' o que 'pr:s:m sPr-lbes conti::1d(l relativamente a Prujeclos de Campanha, ou a Conespondencias de , Gent::r:H~~.~
qut~ possa servir-!ht'S para levarem <i He~d Presença qualquer .Memorfa
ulil ao H eal Serviço em tão importante Ohjecto.
,
Pt'rten.ct'rá toda" ·n D1receão Economica du Esta bt~l~címento· ao Diredor dehaixo das Ordt>ns de Conselheiro, Ministro e Secretario de Estado da Repartição da Guerra; c será sua particular obrigação o expor
ao mesmu Ministro tudo o qqe disser respeito á melhor defeza das Capi!anías, seja Marit ima.s, SPja L1mitrophes com os Estados Confinantes,
d•·sen\'11lverá tudas as Vistas Mi.iitares sobre;~ abertura das Estradas,
Direç<Jto !los B_ius, e Canaes, Navt>gaçào, e · Pubíç:lo de Pontes; e de
lodtlS ostes Objt>clos na parte; que tiv~r respe11o a maior extensào dé
A!.!ricultura, Cuwmercio, e Artes~ dará conta pela respectiva Secretaria c.lu Brazil, e Fazenda;. assim como no que toca a Purto, e Naveg:~- ção de LV!ar, o farâ pela coJupeit'nle Hepartiçi'ío da Mannha.
·
O Oírt·ctor, e mais Engenheiros elllpregndus no Archivo~ fic~;~l'r1o
ligados ao maior segredo em 'tudo, o que de sua natureza assim o e.xigír; e fi<~arào sujeitos ;i maior responsabilidade em tal mal~>ri<:~.
Os Mappas; Car·ras, Planos, e Memori:1s, que houver rw Archivo, serilo sujt~Í!as a huw InventariO, de que o Directot' terá huma Co~
pia, outra estará no Archivo, e a terceira se retnetlerá á Secuetaria de
Estado da Guerta, dttndo-se-lhe touos ns annus conta do <Jue ~e houver
augmentaclo para se ·iusel-ir ao mesml.) Inventario.
N;HJa sahirú. do A rchivo setn ordem do Oirector. e esl.e fic:1rá re~
ponsavel de tud0, e qualquer Objecto, que sahir !i;em Ordem imm,e diata de huma das Ires 8ecrelarias de Esl:tdo; a qual ficará registada no
Livro das Ordens, quç se conservará no mesmo A rchivo; e em Livro r.;e~
JlHrRrlo f;e not.ar:'ío toda~ «S C0pias, r1ue se den;m por Ordens Regias.
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Como acloalmPn!e ainda fallilo mui:os dl·s Elemenfos, de Qlle se
deve compôr este Estaheleciwenlo, e havendo já nlgnmas Plantas 11 pôr
em limpo, e a reduzrr ~ e a f<~zer c1.m qoe se reculiJiio <JUiras. quP se
<1ch:'w e:-Jwlhadas pur dilii-'renles m~o·; he bast::~nteque na:s~ala:sda AuM
Ia 1\'1 ili111r, t• nus A r111arios da ruesma, se guarde o Ot·poailo, e se preparem as l\'Jezas para se dPseullar, licaril.lo tudo <·ordi:1do éiU Oirf'clur,
que S. A. B. Fur ""erv1Jo Nomt>ar, e que terá debaixo J;,~ stws onh.. ns todos <IS Engenlwiros, qoe estiverem nt>sla Corre. sern t•slarem t>mpr·el.!~·
dos, além darjlH'IIes, {jlle para o mesmo Archivo :S. A. R. Fur Servido
Nuruear Pspecialu1ente.
O Enl{enheiro Dit·ector? e mais Eng-enheiws t>mpn"gados nn:s
talogos, e Analyse das Cartas~ e Oilras. ~er;lo <'OIIsiderad"s como Pm
ddigr>ncia !letiva, e lt'rào s~>ldo e !llt>lo da 8lJa PatE>nte, e :1 gnttdicat,no
COI'I't'SJlO!ldentf:', que l'l'3 (IÍioCenluS réiS para OS ~uballt>rllUS, miJ réis pa•
ra os Capttües, e 111il e UllZI-'Iltos para os Sargentos MórHs, mil e qual ro•
centos para os Te11entt·s C(lrotwis, e mil e seisct>nlos para os Guroueis.
Os Of!iciars t:>mpregad"s nn Dest•rdw lt:>r;io ;dt'>ru do Sl'U soldo 111ais vinl<il
miJ réis mensalmente. O Porteiro terá de g-ratttica~·àu cincot'nta ruil réis.
As despezas de Tiuln, Pennas, Lapis, Trnta {ia C hrna, e outras despezas 1111udas, ser:lo apprt.vadas pela Secretaria de Estado com;.
petf:'nle em consequencia da Cllnla, (jlle der o Dirt:>ctur. l'alacin do Rio
de Jan~iro em 7 de Abril de 1808. =Dom Hudrigo de Sousa Cuuünho.

ra-

impresso na Impressão Reyia.

Conde da ,f>onle, GovNnarlor e Capilito General da Cnpilflnía ela Bahia. Amigo. Eu o PHINCIPE HEGENTg vos Envio multo saudar,

cowo ;,qtwlle que Awo. Tt:'ndo-Me rpprewnlano a Meza da lnspecçé'io
de:.:sa C:•pitanía os graves inc<•IIVt>nit>nlt·s, que result:lo ao Conrnwrrio
da llll:'smn, de st>rem <•hng·adas as .Embal'cações e111pregadas na C<•nducçfio da Escravatura da Custa da Mina, e faZPrt'm Eseal~l na lot\(la \Ítlgem pehs Ilhas do Príncipe. e Silo Thomf., couf.,r~H~ o "ue se ae'ha determinado ua Provisfio do Men J{,,ai Erario de 1..h·zui:o <e Outubro de
mil setecentos setenta e tr.-s, pois que a PXperienCI'il mostrava, que si~
rnilharde obrig:u;:\u traz t•om~i~o nào só huma <lispentl!osa demora tliiS
Emharcaçôt·s pt->las calmarias, e correntes contrarias, que t>llas t'ncontn'io nas Costas das uwsrnas Ilhas, 1rras ramhPm huma consideravol perda de Eo;cravos, q11e Hllt sfio atc1cados dt:> infec(Jies pebtilt•neiaf•S, cum
prt•juizo da human:dadP, e dt•S iult>resses de~sa Cul•·nlil, llH•Iivos estes,
Cjtle em pal'le der;io ra11sa á Carla lh·gia do primeiro de Ot>zemhro de
wil e> oitt>t'l'nlos, 1wla qu:.! Fui r'ervtdo relevar daqul:'lla ohri~a<:tio <IS
Navit>S do giro da Cosra da 1\'linn, 1;111 qu;tnlo durasse ~~ Gli t•rra eul{io
exi,ft>nle, e mais dois annos, do que se ~eguir;\o vanlag-ens <'ollht'cidas:
Tendo <'onsider;,çao ao r·efPri,Jo. e Conf.•rlllantlo-Me euru o vos~o parl-'eer
no Oflicio, cp1e fizt'SI~>s subir:\ Minha Real l'res•·nc:a ch·bai:w du número cento e vinte e hum, e data de vinte e hum de A !!C•sto do an11o proxrmo passado: Ht•Í por hem itwntar os Navros dt>ssa Cap11auía, empl'egados 110 CumllJerclo da Escra\'atura da C~·sta da Mina, da ohrígaç:'io
em que até agura se achavão, de f<~zereru Escala pelas Uhas do PrinCÍ··

,,
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Thomé, pn!;nndo r(:).rém nessa Cidade os Oireitqs, qnP,

:~li

<Jp.

satisfazN, e arr:t:>cadanJn-se c,s wesmos pelêl Junta d-11 !\'linha ll.C:"al
Fa~··uda no Cofre para is·o d.esl Ín;ido, a f1m. de ou servÍrP.Ill ao paga''!aO

uwnto dns LP!.ras, que sobre elle se secarem, ou se yemet lerem :is rc-

~~·ridas Ilhas IIUS lt>mpos competentes: o qtle a.ssi·m lereJ:; enlend ,iclt~, e
f;,rc>is e'<t'CI.ilar, .s em en1harj;:u da supra mencionada Provisilo Je d,...zoilo

de Outubro Je mil s<llee•·nlos setenta e Ires, e de quat'scjoc>r oulras De•
·tt·rmin<H,;tii'S, ou Hesoi11<~Ões em contrario, que p:u·à este fim sÓnH'rtle
Sou S.·rvido revoga ... Est~nta no Palacio do Rio de Janeiro aos 13

ue
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RGE~TE

O P11TNCÍPE R
fi'açosaberaosqueo pte:sente Alvnd \'ÍJt:>ill; que sendo conveniente ao bem público, que se ni!o tknwr~ o PX·
pe•Íleute d .. s rtt:>g-ocius occurenlt>s~ por dt>pender d<l sua decizno a ordPm,
l' tr;wquillldade púhlica, e o iAteresse particular do~ Meus lieis Vassaf!~~s, que 111uito Dt->sPjo ptorú11ver. e ndiantar; e sendo tlwitos dt•Hl·s d:,
t'c•wp~>kut'ia d .. s ·rrd11Hiat:'S ·do Beino, nus quat·s ~~~por ora ÍIJ1pralit•l\·
\'d qoe st• lralt'm, e t 1·eidfw, pela hem conhecida interrupç:'io tle cotll•
llltlliiCa~:lo com a Capital: Dest>jaud•• atalhar, e l'l'nwdiar· os incornetliPu!Ps1 t'jllt> d~·VPIII s•~g·oir-se de n:io lwver a CI,Hllpelenle sc.luç:io ÔLs nt1-

goei'o s, de qoe depende o sncego, e prt•spt>ridadt~ dos Meus V11ss': dlus,
t•s qoaes JH•rlt->rwefn aos Trihunaes da, Meza do Desf'!Úhargo do Paço, l\
lVl ·za da (\mscieuein, e Onlt:ns, e ao Con!lelho do Ultl·amar. por sc-'rem
dos l\!eus Vassallus, r1ue hahirúo aquellas par lt>s dos 1\'leus DolliÍnÍ<H~, o
<j•te s;~;, Ultr'aluariut•S respeci 'ÍVHmente a este f~stado do 13razd: Hei por
,b~m em ht'llelicHJ, e u1il1t..laJe commum O:·denar o se!!uinle.
·
L IJ a verá uesla 'Ci'd ade h u111 Tri bu n;Íf, q li e Sou berv i fio CrP:H com
tnd:l a nt>cc.-~ssat·ra, e eulllprlda Jurisdicç:'lo, e <l'.le se denominar;{ Mt'za
dn Dt>~embar~o du Pa<;o, e da G·nsciencia e Ordens, nr> qn;)l se Jvci<liriH, lodos os nPgúcios, fjlle oc.c orrerem, que por hem de Minhas I .t>is,
D~'c.relos., e Orde11S s:'w Ja comp'e tt>nçia da Meza do Oese'mbargoJ(~ Paçn, G rodos os d.t>ma is que pertencião ao Cqnsel h o Ultra mar i no, P que
Jli't<) fure111 l\.lilitares; pun1ue esses perienct>m ao Conselho Supremo Mditar, na fól'lua do Alvad do p:r11lleiro de Abril do correnle anno. E ou1rosim entf'uder:i esle Tnhunal em tod.os .os nf'gocibs, Je Cjt18 conhece
n Mha da Cunscicncia e Ordens, e expedillos-ba pelo I;TJOUo nella pra.-

tic;:do.

lI.

·

E~te

'trihnnal será composto de hnm Presidente, e dos Desem-

bar!.!advrf's, que Eu Hv•uvt>r por ben1 Nomear, que enlender:\o em todus
os n~>g-cwios, que nelle se lr<llárem, ·e gozarão de todas as honras •. gradt~:II;Ões, e preelllÍ!lencias, de qne go;do .o s Desembar~<Hlures do Pa<(O;
e havl'l'á lambem no mêstno Tribunal IJeputados da Meza da Cunsei ... ncia e Ordens, q 11e só entenJerão nos Negocios <lt:lia, e terão ns nwsmas
J>rProgativas, que tem os da .Meza da Consciencia e Ordens do Rt>ino.
li I. O Df'spaehp do expedwnle deste Tnbunnl' s~ fatá n;~s manhãs do

(odus os dias, que ni\n fiJrem Donri:lg-os, festas de· guarda, ou ft•riados;
reservando-se as q:.mrtas, e .séxtas feirns para as malerias proprias da
Qqq '

"'
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Meza da Gonscimwi.t e Ordens sómcnfe; P gu:ndar:'io o q11e JWlas Onlí'
IHH~ Õe~', AlvnráR, RC'gimeuto:::, Ordens 1-~egias se acha estabelecido, nxpedjndo todos 011 negocio~ i'eid forma, e maneira praticada em Lisboa
nos Tribnn;H~s rc:;.pee[jvos.
·
IV. Todos os negocio.-:, qu<:> até8gora se deci(Wio na Meza do Oesefubarg-o do Paço da 1:\elacil.o desta Cidade na conformidade do Tit. l V. do
Regimento de treze do 'Fc\•oreiro de mil r,ctecentos cincoenta e .hum, fiMo sendo da privativa .lllrisdic(:f\o deste Tribuna l, para nelle se decidirem. na forma do que se acha decretado no sobredito Hegimonfo, e mais
l-egislação, porque se rego o Desembargo do Paço; ficando porém abo.Jida aquella Meza creada na Reiat/1.ó; para o que hei por derogado nesta parte o referido Hegimento.
V. Continu.:1r-se-ha na· Relação da Bahia o despacho (bque ll cs negocios, que pelo Hcgimeoto se expeuem na Mcza do Dezemba rgo do Paço
da mesma Relaçào, em alten((i'iO aos inconvenientes, que pode m r esultar aos Meus Vass:rll os habitantf's no distri(•to del la da demora das viagens, e a que os mais delles exigem brevidade. Para a decizão poréH1
de todos os outros, e de todas as rnais partes dos Meus Estados se recorrerá ao Tribunal, que Sou Servido Crear rtesta Cidade.
VI. E sendo necessario hum Procurador Geral para fiscalizar, e promover os negocies, e direitos das Tres Ordens 1.\'Jjlitares, que como
• Gram-Mestre, e Perpetuo Administrador Desejo manter, e conservar:
Sou Servido Creallo; ficando servindo de J oizes das Ordens os B ispos nas
suas respectivas Dioceses, da conformidade do §. IX. do Alvará de on·ze de Outubro de mil setecentos oitenta e seis, que ficará em sua inteira observancia.
.,
VIL Por f)Uanto existindo nesta Cidade a Mez<l das Ordens, e devendo conhecet• por Appellação das Causas Ct·imes dos Cavalleíros das
Ordens Mi!i~ares, cessão os motivos, porque for:lo authorizados os Desembargadores Ouvidores Geracs do Cri me Jas Relnções do Rio de Janeiro,
e Bahia para conhecer destas Causas, na conformidnc.le do Alvarc1 de doze de Agosto de mil oitocentos e hulÍl: Sou Servido Crear hum Juiz dGJs
Cavalleiros para conhecer das sobreditas Causas pela forma, e maneira,
com que dellas conhece o de Lisboa, e [{evogar ~ referido Alva rá.
VIII. E sendo huma das ma!erias, em que en\endJ~ Meza da Consciencia e Ordens, a arrecadac;ão da Fazenda dos 'Qefunt'~s, e Auz~ntes;
e devendo ella ser fiscalizada por hum Promotor: H,ei pol' bem Craar este Emprego, fjlle st>rú exercitado por hum Ma~.;istra~o, qlle Eu Houver
Je Nomear, regulando -se peio Regi~nento, e mais drdens Regias esta~
belecidas a este respeito.
, '
IX. Haverú hum Chanceller l\'lór do Estado do BI:azil, que Eu For
·Servido Nomear, o qual exercerá a mesma Junsdicçào, que exercia o
do Reino, seg.undo o que está decretado no seu respectivo Re-gimento,
c· mais Determinaçi'Jes Regias, em quanto forem applicav is, e compativeis com o estado act11al das cousas; e hum ChanceJier das Tfcs OrtiPns Militares, para os negocios desta Repartição.
~- Te1·i"Jo de ordenad? o Preside,nle o tnesmo, que vence, o do Desembargo do Paço de . L1sboa; e os Desembargadores, e os Deputados
J1um conto e seiscentos mil réis, pago aos quarteis; e perceberão al~m
delle todos os emolumentos, e assignaturas, que venciilo n<lS Mezas do
Desembargo do l'élço, e da Consciencia e Orde_ns do Reino os Dt'sembargadores, e Deputados dellas.
Xf . Haverá neste Tribunal dois Escriv<1es da Camara, hum para o
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ex pedieu~e dos n·egocios cla ~'leza _do D'ese m bargu_ do ·Paço, e qonselho ._
Ullramanno, e oull'o para o da lVIeza da Consc iencJa e Ordens; os quaes -vence~·ào de ordenado cada hum, hum cánto de réis, além dos emolume.n to~, 'que costqmão perceber os que servem esJ.es Empregos em Lisboa.

XU. Haverá t1Jais hum Capelli'ío, que vencm·ii do erdena.d o cento e cincoenta mil •réis; hum Otlicial Maior da Meza do Desembargo do Pa- ,
ço, e oun·o pa·ra a da Consciencia -e Ordens, que venceriio cada hum, .
ttié-m .do:s em.ohn'n~ntos, quaf1rocentos mil reis; e hum Oilicial menor paNt c;ada hum a das ditas RepÇ~rti•ções ··colill o orclenacJ o· de trezentos mjl reis;
i~Un:J Poirteüo cl.o íft:i@u·nal., •<lll'e será ,im tnesoJo tem.po Tbesoureiro, eUist-~:ibuidcJr, e ter;:;\. cde <Ílll~denad•@ tr,eúll.tos Ínil reis; hl~!l!ll -Esc4livão-da (~han..;
-o:e.l laria MM .do :Brazil, éj_ue :s-ervini tambem ~las 'Tres· 0i'd.e ns ,Militares, ,.
e Jverweni 11) 10rde.r.r.ado··de .Ju'Zen1!0s e dncoenta mi-l re is; h 11m Por1teiro pa'I'h -ambas as. ~dla'l'l-cellarias com ,~uzenlos 'mil' reis de onden:ado; hu·_~;n Rc:-_
cehêdor da .Ch.ancellar'ià pam.. timma, e outra rBepar~iÇtão, e terá rd·e ·o·c~'e..,
nad.o ·clu·zl€r:l'tlos .e oirrcoant~ nú~ reis; hum Meirinb.o, ,eJse'U Escri,ão que_
v;efleeruo, cadq .buirlJ ' cem ,: mjJ ~ <JJ-eis; dois Continu•@S oolln- ~em miLteis; e
mais b.u;m EsarÍ\7<Ío do Re.gisto oom ·cento e -cincoent..a miJ re i-&.
_
r
1 :Este se cumpr.irá, :como riellese cantém. ·PeloJ.q.ue: 'M andoraoPresidente do Meu Real Erario, aos G overnadores das Relações -d<:> Rio <l~
. ;ha:e;i.rb, e Eàhia;, aos tGov€0"nakJ'(I) res e •Gapitães._GJfíl&rues. e ma__1s Gover<mi\:ldres Ó(l)(' Brazil~ ·Je dG>s Meos \Do11J,inios Ult.ramar.ln-ps; e a tod9s os .1,\ h-#~st.tos rle _ Jn~s.tiçla ; e ma·is l?e-ssoat:l, -a .ql!lBrn cp~rhmee'r__ o oo!llhecime.nL9..,
-e(6-xie'tuqã-0 8es:.t.e. AlvaJ1á, qué -u cump-rão:1 'til guarderr~,~ .façã-o c.uJ;llpnir, ,
1e ·g'qàr.d!rar 'ltà'Ci " Í;nl!eüa,medte como nelle s.e conl:ém ;. IJUO •obstant~ q.uat}S,r
•q:Ue·r, lbeis., ~lvaPás, Regi111tÊ11m~<Ds, Dect:e.L·ws, (j) _tl Qrd~t.ms •6ltn CGI'Ill'l.l~io_;,
·'}lb'rl:jlll'('l itt>rlos, e tocta~s Hei •p>or derogadas :P'ara ;este· effeüo. -sórn O•te, 106m o se delles fizes se expressa, e individual menção, ficando aliás ' .s~mJj(.~
1é.,h -seu ··v.ig·<!lr; E •e le vale~á ·como Oanla passada ·péla Üha.rwe lllaJria, ain.. d.a \que ~ por. :elbt--rtão hiad-re •passar, e1que .(!)seu effei~o haja de tl{!I-MI'dllais
odé h~1:m anno., sem •·e.m·barrg.o d:a Ordenaçã;o em conl-nar1o: Regista:nd-.o-...s é
·ém •tad(i)s ;os lug:ares, omle \Se ' cos~umão :registar similh-a:r.tes Alvarás. DàId~•JO'o .P-alã'el:o HilQ, lho d.e J.aJJeiro em ·.22 ·d·e .A1b.r-irl ·de · 1807 .-= Üoil'l •il ·Â_ssigna~mra :do .P~rinc.llpe R:eganilíe, .e a ·do Ministro.
,
'
RB!JÍSl. na Sacretaria de EstJado dos Negócios do B r-aml ·.,..
• 'fiJ@ biv.
1.:· ··de Leis, 11.1mará::;,, e cart(]}f; .Reqias --6t j (Jl. -. _. 3
-. lo '
I
6 vers. , e i mpr. •na Impressão R eg1:a .
~ '

r,~.

.
:

~

.
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Á {}-Olr~e ode Pd.r,t,u.g~J,

'

;

si~entri:o, qu~ e t:n p-~o
1

de.p ios . de ,te; gua;dardp o

rpr1:o das diffineis oircm}]s-lancia'S, Tern· i)'tH •se ach:ou, •e· àté lro·,momento,
que o novo Atsse_n t·C9 Jdo Goveirl:JO esth•-e$Se estabe1ecàdo; j"u lga-· deVJer
·· ·.á siUa 'J}ign-i dade, e tí. , Oa-.td'emr,-~ que ·tJotupa ,ent"e .~üí 'Potencias, ;at'ex~pGJ
rsição ve-r-idicà, e exa:cta da Sua Con'ciuc't~, sostentad>a p.G>•r ·factos :n.ncontes:taveis; a fim me q:ue os Se u~ Vass·~ lfos, a .Earopa imparc-i al, e· ain;cl;a
a mais remota PQlster.id!ade ~ possão julg aw da 'Pmezà d a Sua Ootldofe ta~· e
dos J9'l'incipi0s, ·q·ue ~adaptou_, s eja para tlv i.tat· huma "P.ff'us~1o inuLil d e s:a ng"l!le elos Se~JS rP ovos, seja porque não pôde per!:>ll a~ir-se q ué T l'àtnrd õs 'SOlemnes, e de que havia cumprido as Cond ições onerosas a fav or da Fr:~n1e>IJl

o
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·çá•, ·podessem parecer obj-ect.os de pouco jlreÇo aos olhos de huru ~ o ver

·no' cuja desmedida, o' incommensuravel ambição não tem lirmtes, c
que em fim tem de todo tirado a -poeira dos olh os aos que se acha vão mais
pre.venid os enrseu favor;. Nào he com injúrias, nem com vnos, e inu- ·
teis ame aços que :'! Curte de Portugal le vantará a S!..!á voz do selo dn novo .Jmperio , que vai crear; he com factos authent.icos, e verdadeir:0.s,
expostos com a maior singeleza, e moderação, que fará coobeceT á, ~u
ropa, e aos Seus Vassallos tud G, ·o 11ue ucaba .de soffrer; que tlesper(.ará
a altençfio dos que podem ainda desejar não serem viclimas de hum:a. t~o
desrlJetlrda ambiçãó, e que poderi'io ainda sentir quanto .a sorte futtra
de Portugal, e à res.tÍI!Ji·çno· dos Seus -.Estados in v. adidos ·sem declaração
de guerra, e no seio da paz, deve ser ·nreciosa, para a Europa, se . es~
pera vêr renascer · a , segurança e a independenc.ia ' das Po.te.ncias ~ que
d'<t'ntes foro1avão h urna especie de Re'p~1 blica, que :se·l">a/ançava, •e ~e
eq'tlilibrava em todas as suas ditrer:enles partes. A in:Vo·.caçãõ, e a , a.ppe.lJaçào para a P·rovidencia Divina he a co'nsequeacia . desta, exposiçãLq; e
hum Príncipe Religioso sente todo o valor desta prática, pois q,úe. ,o_. ctime nem sempre fica ,impuni·do; e a usurpação, e ' a força "'s_e ~astã~t!, .e
consorilem pe!los exforços contínuos, que são obrigados ..a empr..é_gar para
-.se conservarem.i ''
·
. _.. , . _. 1 , • l)l''J: td
A Corte · d-e;;'R:brlu.gal vio ?com ·lastima príncipi[\r ·a .•J.\teyo)uçiã0t d<.l
.F rança; e deplo.l"<inthva ·sorte do virtuose R·ei, com .. quem· Unha ~da~ções
de safl•gue tão eslT'eti.ta•s,Hflào jkl)ogou toclaV"ià pnudente !tum<d. parl ~ alg11.1r
má • n~ ~ue-rra'', "'q~e 30 '!Jpr~>ced.i rnen tG, dNus M ~I vàclos ·' ,q~;:. tlurn i n{r~'â:t>--.:, ,~
dessola-rao a .FJtl:triqa,;' (ate ·pela confissao ,do lGovernQ •ac.tual) ob~:!~~l>U ;a
tod.as ·as Potenci trs.,.: U...deGlarar-1-hes; e a·iroda- dando si>corrós á Hftsp.~n:hil
para a ' defeza dós P·y.r1nneo.s; procurou se..t:J.1pre guardar, a mais pe.rft:Ha
Neutralidade.
·,
. ' ' • ,,. ,.
·;. ' r s ·"'. ·' <-,j; .. ) '1.3 OÜ1
O Governo F.v;>.l1cez npndou em .1793 hum• M'inistro,_para- re~i:d_~r
junto . da 'Cone :.d'e · J?o.rtugal~ 1q.ue f0i,-acolb.idn ebm toda a : ~O(i)sjder,~çãQ,
·mas ni'ío reconhec-ido ·; ·•porque ainda então ·q~'l p:i·iroei pios ~o BiRei:tl:i das
Gentes, e do Di.reitCJ Puo!Jco RãQ · auLho,r.is; .Não os Governos a neconhecer as mudanças extral!>.rd'marias; sem que fu~ uvesse Juga,r cl·e.. a~ ~r~ru4&r
legitimas; e nenhuma NaÇão he em tal man·eirá J IJIÍizqde outra, se a ·.iQdependencia existe. O Go_verno Francez, sem declarac;ão 'de g J~ rra, e
sem formalida(Je alg.uma ,, comPçou a dete'r os Navlíos M. rcantes- Portuguezes, 'e depois dà el%>ca di Raz •de 180 I 'ped'io, e\ ctilns guio indemnidades por aquelles, que à CoJ"Le( de Port11gal deteve, p·ara lhe servir de
h uma legil i ma compensação; e nà? quizjamais da sua parte ter conside_ração alguma :ls Reelélmações dps Negociantes Porluguezes. ACorte de
Hespanha, que tinha requerido .os Soccorros de Purtugal, e que, até
pela confissão dos Generaes Francezes, se vio obrigada a reconhecer
quanto lbe havião sido uteis, e necessarios, fazendo a pa~ com a Fran-.
Ça, não sómen te se. esq·ue ceo do $81!1. AJJ.iado, que :eU& d ~\v ta ,f:;i?.'et: 'declarar em estado d,e pa2 com" a Fran.ça, pois ·que·,a Cgcle >;~e Portt~~g·al
soccorrend.o o , seu Alliado para sal isf1:1zer ás Condições do Trata.do de
:AIIi,ança, .que existia ~11!re os}lois Sobyranos, não tinha já mais li(lo a •
lntençào · de fnz.er a guer·ra <l F rança '; mas o 'q ue . he tahez inaudit(), ou
ao ·menos bem · raro nos A nnaes da Historia, ~ Hespanha fez en tão .ca.üsa c.o mmum com a Fran.ç a para obr,igar P.ortuga·I a receber condi~ões de
paz · injustas, e humilhantes. sem que Po;·tu~al tivesse feito a "guerra,
- e não ee!lsou de declaral'-se In imiga do s_eu Alliado, se não quando de-
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pôz :lS .Armas, .e assignou : os Tratados de Badajoz, c Je i\-Jadrid; aptovf:!Ílando-se tz\lé d"'1s ,forças , (ja .França pa ra se ,apropriar huma pequAna
éxtensào dç Tenjtorio
Pn1V.i.ncia ·~ de Alén1-Tejo da parte de Olivença; querendo assim deixar á l'qstericlade hum monumento eterno da triste recompensa, _q ue . d a.v_a_Jl; huru Alliado, que <lpesa-.J' da antiga revalidade das 1Íl1<\S N-açi'i~s- ·flà:'í> ~inha querido cJ.ispensM~ se de cump rir;.,_coril
as condições de hum Trntado , de .{\lliança, qne ~existia entre Ambas.
' ' ' ' o~ Trat(ld0~ , Qe.. •Pri!Z de -Badajoz, e. df) 1.\il:adrid el~l. 1~01 são ain·d·a ht)·li1ila . nova pr;~\Y~3 . ~· :} . má 1fé; d(i);; . i nimigqs d~ R~.rt·u.li?,(a.l ; . p~is que ~ tendGl
si.dó , flssi!ou:H~do• ,:o . if~:tili~afio. 1cl.e B'ad:ajqz por Luci.&o!i>!l Bonaip~rte_, P)enípçrtencil:)rÍq gra,neÇ.\z~ ,,~, Q· Pri.oôpe ; da Paz de. :hu.mr pé\!rt1e,, e d:á ou:tTa,. 11pe- '
lo Pl~nj p@;LeQ~iopio,tJP,or.L.Iil;g\,H~Z, o Governo ..FU\Jl{:cep-;;~Jl)Jil.fí:~q,tJ iz:.r!) l~ ~-caU9;
(,3-'c.Mi>,r•i!g[@"~ "I?·or:L·t1g>fh~tt~l:t$SJ\gnac:.h ,lil :;n rH)v·o T.f.a kJl!~o ..eJrn M.'ap·IJ~H 0ó;m. çop ~H-.
CfÕ~Sf:'l•Q)UJt<k ma~}; &lunas;.· sell,l que podesse .~) IJ:'lgfllr;/{iutro~ ) f~o;tiv'os, ..-qu~ ios.
dp •s;éu,,c.apl'jçhQ ')... e , d,3 ~-u~ jj\ m.bição, .Est.e•ui timp 'Iirntadqa_ssjgoó--uc"s,e quq-;-si 1aCl>~ m'es.r~l·O ~en1 pCl>,, ·-qu~ o. ,';[AqHado d~ ·L.ot:~çllre$, ·~J'ltre ,á t,Grii.in~Br.ef..ll n.pa', ;
e- ar Fr;U'!Ça; ·q·t). e:·;~po,(1e~oq alguma!>' condrçGes1m..mi;:,.Q en~rósü.s 1 a Porit{gal;1
e fi.XPll> os - ]jmj"esct\~, p.\l.,rte do Norte ·cla Amarj:ca.,,· Q ~ queJói conf.lqi~PP.
pela..d?9z ~(,]-~ Ãn.l~ien!l· ; . e ~sta considera({ã.":~ do Grªm ;B r~Jlanha .p ara ·o. ~~l4 ·
anügó_ ~)liài!lo/s~rvi:.o a;<i>s ,_olhos Q;a Fn\nça ~d w niH't~ i p:ro~m ·.~ln. ésciJ'ayij(Jãq,)
e, d.<i>S gdlhõ~s,. <;oro que o· Governo lnglez ·. tin·h;t;:su1j-eit0 Q G.ov;erno ~ Bot'-
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H:í.Ftp.gta:l . s~ , :;~pressa v'a a· exet::u ta r .todq_s as' C'ond ições onerosns, , é a [f.'lzep

v.êr ,· p~la rl:lligiósa·, · e exacta , ob~,erv11ção . de, tod_o , o~ e'i!~peri'l!.lo cor.lt.rah·ido,
qu_anitll) :. des<3ja.V.a . s.e gurar ~ ·O!)P. ~ /'tilljlllGoia, ·~ ~p1e se res~a\>elecia ·.e ntre ·os.
<je~s J;;~o:V:.enws., · ~ fJIIe . d;evJa. fa~er\ ~squece~:,• ÜJdft.s1 as'í rnjustiças, ·qúe tio ha- ,j:l~ [};I;JiÍ I}J~eq~a.~lo, .. e () Ue S~:g!-Í l,;atEl1~f'lle não {Í O,.hão . sjd O pre>voc~daSt,di\
s,u a .pa.r;t!=J,.. ,O procedim~·fllQ do Govern@ -Fr~ncez . foi bem. di[er~í,it~,1 :;e
descle,fJoi;,. pr.ir~eiros UJO!JleQtos·,- que a Paz, ·se . restabe.le·c.e·o , lilão ,cuido'u
senào ~ d~.exjgii··. toda a qualid;1d~ 'de \sacrificios injustos da 1parte d</ Go!.
vernp P.o rtuguez
fav·o r ,de prelen.ções a's mais e.xt.ravagant~s, e as m~j '
ll9S ·fu1ndadas ,dos Vassallo~·; Fra'lce;z~s. N Ruropa devia desde ~nlà0 !_pr_'i-:.
,v,ê:r-, q~:~~e ·.a sua escravidão, dersde Lisboa a Pelerst;>Urgo. t;)stava decidida
no Gabinete das Thuilheriás, e que era precis'o.-fazer cau,sa ·cornmum, pª-,
r{l ·d~tr,u·ilJ o CQII:osso, ou resdlver-se a s.e r ,a ,sua . vietÍt!l)a.
,
·, .Dep'uis â~ hum curto inter'! alio a guena_se ateou de, novo eaf,re
p_Grarn-Bretanha, e a França; e a Cprfe de Portugal tendo feilo QS
maiores ' saçri fiç,ios para e v ita-1.~·, 1 .f:l pa11a su btrahir-s,e ás . proposições dn~
~:a.s, J't rh_umilh ~lntes 'do·. Gov~r,no 1~ri)ncez, julgo:u-se •muilo feliz .cl:e :pode r
copc,:-lui,r ic<il·m gr·andes .sacrdieios,-![le dinheiro o Tr.a tado 'd!') ~80".!, . fl.Q· gu~(
ii-rFr_a'nç~ prnrpe(.tta. no ·Ar,tigu VI. o que se seg'-'~· " O. P,rimeiro. ·Consul
" dü R.t>~publica Franceza Ci!,o nsente em reconhecer a Neolrªlilh1de de rP'oll'< ·LugaJ duraQ.le , a t wesente Guerrl'l-; 'e promette de ni'ío se oppôr · a: , n.~..::
'' nhurna da~ medidas, que ·poderião ser tomadas a respeito das Naç0es
.>? B.elligerantes em cooseq. l~ ~nc i_ a , 9-os priocipios, e Leis geraes da Neú" tr a !idade. "
O Gove rno Francez colheo desd~ e~sa epoca toda a vantagem 'de
llum s.im ilhant e Tratado; não lew~ jií mais lugar de (azer a menor. queixa contra o GovernQ Portllg·uez,:.-e.·.foí• ~om tudo . Jíla, mesma gwerra, e dt:'"
pois de . JlUitla si.milhante eslipulflção, que e.x;igio d<;l Corte de- Portugal
nàp ·sómenlc n infllacçào da Neutralidade, ., n'li.\S a Declaração -de· Gue,rra
co.ntra a, Gram- Bretanha, com a viol11<:ão, d~ todos os Tratados, que e.x-
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istião eHLre us dois Pai·z~s~ e. ri~)s· guaes ho ca.sO'' de' Guén1', ' réeüid.múi:s
do :eomo possível, se tinha fixado o m()do 7 c.o.rn que os ' V:As~·aJios das · duús~...
Nações devião ser tratados; e tudo 'isto sem q'ue PoPtug-ál podess(~ ' de mo- ·
UCJ &·lgum queixar-se cfo Governo ' .Brit,ani.&o '; q1.;~e até Jllé'-ün•ha d~ldo ·senJ- ·

pre t9Ja à qualidade de satisfação, quartd'<~· O's Comim~l\l·dant'és das ·súas
1
ErnJ?~ro,açfies de Gue~ra tíf)htlofallado ás ~l(~en'Ç'ões., : e e?nsider.~ç~~G, q:ue •.,
de v Jào' a• hum a Bandeira Neótrál.
·
· ·,. 7. : 'J 1 '' • .r ,\; , 'f'
::... Q Impera:dor : dos Francezes .,féz. salíir. ~rl~ste iotér'va!Jr~' 'hulrrfa das··
su1as •Esqqaelra~. · &nàellse. ach<n--<1. embai'C'adó _fteti :r:1r.não; deo1 funrdo· rra
Béll'iá
a·~ toUuS(;ÚS S'an'tos,' ) fuj
alli recebidó
clNn a ~~:r•.a1or •-at<~Í$nt:1o
· ·~·a ·iEs1
.
•
•
'
qu~d!i-<r 'l ii&<H}heo iQd<ll · ~ qtMiidade .de r®frêsébs,'· o ' q 'u~ sb@ "'<tóln mdu , dí~
gnd d1e o~serv•açâ'áHhle; ~ -q;tH5 ,.tlá 'Fi1esma 'e poaa; · étn ·q·u~) ~ J.@(.)'~ê'rni:r_Fhm ~

cez retebta< da· part.en l·o ··àe' Portug-al tan las ' d~HH>'h&~ra'Ç'Q'es" -de 'á•íU'tzarclre.,
é dê .qo~s·~cle.•:açã<';, ·a :·E~~UCí~ra queí mou _~lguns ~a-\ii.b~ -Pôt~f_ugliaze~ pa;,.'
ra:--en·cgbrir ~a·"· sUa · drrecqâo Gorn promess<f Hdê ){iemnlza-r" as·1)r0p.treta!.·
rios, o ~·tiÍe rj'.1' rÕ'~Ís ;f?e rctHf.tJJ:l Íõ~r·fd~ niJodo alg~dm\" i\ ' iElol'i'tJf~Ci'-·pÓde rtJI:i-IJtt:tl.v
ni.r pÓr 1 oonclusã~ ·· que sorL'€ 'a ~ espera, se q 1Gov·evno !Ji'r~tllce~ ·•ch~ga" a
cónsé-gui·r sobre Q- M~r Jwm .. asce-ndente igmll aó, tfÚle tern..na aTeh::f,~; e
pôd'e avaliar com · ée~tez:ai oi\' ft:í'·fild~únenno 'das queixás; ;quê €-He xpubMel(
coht.ra: . o -Govérnd Rtítatlioo, !Je 1a €}úe dá tama-nho pezo." ·A ~. ràm B.r..e:t:a~
n_b/{·nunca fez re(;Ja·fil~.ações.• eontra estes soccGrros clE,idos ·á.,Es·quadPa. FP.itn·.,~
ceza, porque erão dentro 'dos limites prGscriptos pelo · Direüo Públiç:@j

rnÍls ' o .M.inist.{o ,·das RelacõeS> Exteriores de ·Frttfl'Ca atrév€J çse :ãl',clizer á
face: dá: EJuropa·,r que Port~gat' deo . socoom~s áos.l~glezes p~r.a .;.d:~~,íJ~hiB! ·
t~ de . ~l:oAte,V,id~o,_ ·... eude J•.Bue·hós ' Ayres, quando he htün ;(à:G(O reG~nhe·
e;~do,~l e sabido po·tY fio•d0s;1 <:fue · esta expe'di-Ção, que pafÜ6 do Ca>fu!Q.·: d~
B<::>a-:E\speran~a'~ · não Jte·cebeó qd®•' forlll'g<al• Navios., lDinhe-íri\),.' Mdm~os,.
J'ierfllJ ém ·fhFl l\'fercadéir,ia al<g·ulna' daqlJ.elJ~s. qu~ são eó'nsidlelr'adqS. ..cdtn()
coatva:bando em terin~b., de ~ gtlerra, e qcie .nt'lf as Bsquml·tas •lr:J.glfOOls . fi0
tempq., qi!Í!e d·~rou ~s, ~a g-ú:erra - não ll~uv'erã(!)J . cousa algi'Htlla 1 d~oRio?de .
Janeiro, ntew •dos o.un'ros P·ó·rtos' do. BrazH, ·se•não o que .s~ JiliDr~ ii~g" ·u
NaE(ão: algo.nia, e qUíé .a.l1·;;):g; com a"b.tiJl'ldanci~ se tinha fran.q-uêàd'o á "EsqU.àdr'a 'Fpar.weza. A Cütte d:g Pprtu.gal prapÕe á de Fral'l'~a, qtle ·!l>'Itocl•l!l."'
~a- · hüm sd fact&,. qu.e p~)SSta C@lntradl.zer ~sta' ass' r~ão- .{ll'ndad'a Fi'!t Itl•M'S
exªeta, e escru-pulosa verd<a.de.
. · c ·•
• A }i;rança r.ece.be9 de PtH't ugal desDe:- 1804> a\té ·' I18tÍ7 ·todds os-Gei.Jer(i)S Colomaes, e ·a·s rna.ledas prüÍ1eiras para as sJ~s Mant'lif$;et'uras;; ·a
alli~HI((a de Inglaterra: com Portpga,J foi: u~il á Frartçf\. ; e. r)& t}repí•essâo,
&ID' q:ue se ~ch1 ão as A11tes, e ~ Jinduslr.Í~t•, elll conse~0·encia• de hu-ml3.
gP1~ rr;a de Leúa · p€H' )Jét~a, e Ué)' gt:levra J.~a-ritima fies·a'strosa~ _onde .e lla
nào-· r~cebe set não revezes era· segm•rameflté •hl!lma granâe fell'(lfldal(1)~vpa"
'
,
. '
I
• \.
,'
r'a g~ [il'ram.ça '0 oom·mer'CIIQ: d·e Por:tyg-al, qu<e,-01<19 recebi-a eshvr'vo ·álrg·Ulffil~
el\que er& der•tan1eflle oüL a.as d'<bis Fa-izes. Asso.l'an.do · P9r·H>lgai, •:S1 ujei~an
do-o• a contribuições t=.i'xcessivas 'ele hum mod@ inamtdi~o, 'sf!'rn o ~er: ebn'quislado, e haver~ da Slla (>a-r~·e experimentado resÍste•J?CÍa, aJ:guma~ a
Fr~.nÇa nii~: colll.e O,. f:J•qw, que· r.om· comrnerci:o otil aos dois Pajzes -lhe
,tena procurado.
:
·~
·
. . .,
A .Certe dJe ,P'or~u.gal· podía<! ,Wi'S lisongem•-se com justQ ütulo, .e
com - toda a especie de funda.meFl~o, · qt~e a das Tb·u-ilherias respeitana
hm-m.n Nemtrali~~a·de•,· q•m•e e-l'lta t.)•nha· reeonfiecido por hwm Tratado scll~e m
Jl;e, e. de )1ue ümvta~ tantas,, ~ U'\ó d~cididas v•antagens ,; CJmmdo foi despertúlb da s~gurança, . em Cf)Oe estava, ' nó n1ez de Agosto dé J.80"6 por
hum a deel'ara.ei{'o
Exteriores M r. de 'Fali• ' f() Fmal elo lVl inistro dns Relacões
,
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ley 1·3ncl feita a Lord Y:rrntotdh pela qua.Í o primei1·o fez conhecer ao se:..
g'1ndo. que se n (.;ram Brelanha nilo f~12Ía a pnz marítima, o Governo
Fraucez declar;nia a gue,rra a Porttrg<il, e (;fr!a tnarcha1· sobre e!le trin-

ta mil horneris para o occupt!l'. Não he.com trinta roi I borílPns que se pdlleria fazer a invasão de Portugal; m .as o Imperador dos Francezes co, nhecia a seguran<;a, em que este Reino se achavn por III()tivo do Trata'"
do da Neutralidade; julgava surprendello ~ e islo bastava para jqstific11r
os seus procedimcnlos. Assu~tou-sc a Corte de fngla!erra, tpropôz e offerece() á. de Portugal toda ~ quali,dade de socconos; ma·s a Fran.ça, que
naqoella mesma occasit\o tinba disposto tudo para anniq1.Jilar a Corte da
Prussia, a qüal em cam})O só dc~;a~ava entàÔ ,a força su'per10r d.o · Imperador dos Francezes, quando nPio tinha que·rido hnm anno antes a(acallo, e por ventura obrigallo a receber a Lei, e salvar assim a Europa,
unindo-se com a Russi·a , e a Austria :· achotJ meio de tranq,uillisar a Corte de Portugal, qae então queria poupar, e 'OI retet·; que por on(t·o
lado senão podia pei·suadir, que similhante perfidia fosse adopU1da po',r
hurna Potencia; cuja grandeza dev1a ir de pár com a boa fé, e com os
sentimentos de dignidade, que tanto se conciliao c:om o estado de gr~w
de elevação. A guerra que depois . continuou com · a Russia, e que tcdvez teria tambem salvado a Europa, se a unii'lo entre os Gov e rnos, que
a dividem, fosse tão estreita, como de•Jia w~r, reUtrdou Hinda as. visl:rs
do Imj)erador dos Francezes a respeito da Corte de Pprtug1d; e frii sÓ'mente depois da conclusão da ·pa6 do Ti!sit, guP. a Corte Jas 'fuílherias com hum tom DicLatorial, e qual oonvi,ri.a a f'ados l\t1grw junta
dos Príncipes, de que era Senhor Sobemno, fez propôr á Corte dé Por~
tugal por meio do seu Encarregado· de Negocios. c pelo Embaixador de
Hespanha, a extr11or(!ioaria propbsi~;.ão: I. de te<.~hat· os Pórtos de Port tJgal a Inglaterra: H. de deter todos' os lnglezes, que res dião en} Portugal: lU. de confiscar toda a propriedafle Britanica; pu e~1 caso dé r'legativa, de expôr-se a huma guena immediata com a França, e com a.'
Hespanha; pvis cj ue o Encarregado dos N egocios de França, e @ Em baixador de Hespanha, tinhão ordem de partir rw 1." de ~efembro, q'uà'!..
si tres semanas depois de huma similbante proposição, se a Corte de Por, tugal não satisfizesse a todas as pertenções das duas Cortes: A hoa fé
do Governo Francez h e tambe111 nota ve! pela celeridade, ' com que fazendo esta. declaração, e sem esperar a, resposta da Corte- de Pôrlugal, fez
deter todos os 'Navios Mercantes Pdituguezes, que estav1'io- nos Pórlos de
França, e começou assim as hostilidades sem declaração de guerra; e
excedeo desta sol'le todos os procedimentos, ,que não cessa de l;1nÇarem ,
rosto á Gram Bretanha; e a que na presen~~a de huma ·sindlhan(e cl.~n
ducta se pôde dar o justo va!0r.
A Corte de Portugal poderia então <~dopt~u· a maxí;n(l conheeid.a
dos Romanos, e persuad1r-se que as condições, que deshonrào, tem mui-.
<tas vezes salvado os gl1e recusão aceitallas, e perdido ,os ,<)lie as propêiem,
mas de h uma parte E!la" não podia persuadir-se que â Corto das Th•u lhe ~
rias fiz·esse seri~tmente taes proposições, <JUC comprometfíào a sna honra,
e a sua dignidade, e da outra e,sperav<t applacat~a tempestade, não fluerendo de1·ramar o shne·ue dos seus Póvos: e te11do huma plena confian<;a
na Amizade do seu A~ntigo, e ·.Fiel Alliado S. M. Bri lanica, tentou nH;derar as pertem(Ões Jo Governo Francez', accedendu á clausul,i dos Portos, mas neg·ando-se aos dois oü,tros artígos, contrarios aos princípios do
D ireito Públ·ico, .e t:.os Tratadps; que exi"sL iilo entre as du'a s N<1çGes; e
S, A. H. o Principo Rcg:Gi1te de Port~:~g<d ni'io hesitou em declarar, (IuCi '·
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estes dois artin·os o!Tenditio a su:\ Religião, e os princípios de Moral, rle
que j ;í mnis set> aflh~' lll\'<l, e f]Ue ta!vt•z wjau a verdaJt·Íra causa d<t tirml't.a,
<.la lidl'lu!adl', e Ja lealdade, que !em e.xperuuenLaJu Ja parte Je tuJus
os Seus \' ;ls~aJI,;s.
A Corte de Porlu!,!al começou ent:1o a tomar medidas para B<'giJ··
rnr o Sf!U retiro para aquella parle dos StHJS E1>1adus, que 11<111 JH~'de lewt•r h uma wvas<iu, c11jas cunSt'fJllt>IlCI:ts venhau a lllfjtlil:'lall.a. Para f':sle
fim fpz arlllar os Navios da !llla Esquadra, (jtJe poJdíu llitvegar; ~ au ll!el'<IIIU
lc111po fazt>nJo sal.ir dus Seus l~s[ados todos os lnglt.JzPs, e animantlo-u:J
n '~'euderem as suas propriedades, Jispuz-se a 1echar us Purlos ti Gram·
Bretanha, p:~ra ceder a 111111111 força superior; para evit;;r lwma f>!i'l!.>iàO
de saJJgue dos Seus Vass;dlos, que provavelm<'lllc leria sidu inulll, c pa~
ra procurar cun1prazer com as vÍslns do lmperadur dus FraiWPZes, M:dle se uào qoizesse persuadir dajustíça,com que aCorie dePorlugal!:iUSt..:ntava os direitos da sua ludepenJencia, e os que l'esulrav;lo d(> Tralatlo de Neulraf,JaJe conduido em 1804. Nãu querendo a Corte d;tsT!wilherias pre .. till'-se a nenlnuual:i vi~tas Je t"P Ji eillaçao, e tendo cxt~idu u:io
~ó clau,;ura d11s 1\.rtus, 111as até a pnsúo J"s VassaHus Brilaolc"s• e o
cou!iscu Jas suas prepriedades, a"si111 co111o o ahando11o do pr..jectu 1!0
retiro para' o Brazd: S. A. R. o Pl'incipe l:t>gt>nle de PurttJgal. qnt> d13
lnuua pari e conlw~ia, qlle ó seu Fiel, e A 111 tgo Allíad11 S. l\1 Britantca, que e:stava infurlllado de tudo o que se !ralava, c .. usenltria paras .• !var Portugal da ínvas:!o dus .Francl'·zes na simpll'S c 1 atJt~ura d:.s P~·rlus,
e que de pulra pnrle sahia, que já nao havia uu Bt·in" d~ p,,rfu~al ingit>z, f)tle se nflo ti\'esse na!urallzatlo; assim CPIIIO Iam hem, que ~t-da a
JlruprieJmle Brttanica ti11ha sido vendida. e até o Sf>IJ valur exporlad";
tomuu eur lilll a resuluçiio de fechar os Portos ri I n~;la!Prra, e d;_• cOlllpra·
Zel' cum 011lras vistas, e pPrkuções, f)lle. a Fraru::1 exig-i.L: decLHaJIIII)
porf>m sempre, que ·se as Tropas Francezas enlrassem ew Por' 11J~·d, ~.
A. H. havia tornado afirme resulucfíode transft·rír o Asst->lllod~tG,,v; • I'BO
para o Brazil, qne funuava a parl~ uwis essencial, e mais Jcfenoav~ldu~
beus Es1 a dos. ·
1
S. A. R fez então npproximnr das Costas, e Portos do l\hr fo ,do o seu Exercito, persuadindo-se, <}Ue a FrarH;a teudn euu~et.:uit t>s:;~n·
cialmente I udo o que tinha pediJo, não l<>ria lugar\ de ex,~tr 111ais cuusa
nlg-uma ~ e poz toda a co'nfiança nn boa fé, fJIIe devi{\ con,iderar-se l'llJilO
a uase de lodo o Governo, que ha ces:>ado de ser re~t.luciun:1rio; e na segurança Je que, tendo feilo tudo u que eslava da ,'ua p~~·te, para segurar a tranquii!Hiade do Seu Povo, e para evilar hulli.!Lelfu àflo intllil de
' s;~ngue; tinh;1 cumprtdo assim com todos os deveres de hum Príncipe \'trtuozo, e <HiuraJo pelos bens V assa! los, e que fJUanlo ao ma1s, uao tem
que Jar contas das Suas acçÕl'S senão ao Ente Supremo.
O Governo Francez proceJeo então a respeito de ~. A. H., e dns
Sens Estados de IHlllll\ m;1nt:>ir;r, que não teria exewp!o na Hist .. ria. se
a invasão ela Suissa feita pelos Franct>zes no lempu do Dire·clorio Executivo ufío fornecesse h:1m facto complülamt•nte simíll.:~nlt>. O Gent>ral
J 11nol sem nenh111i1a <lecJar:-~çàil prelílllillar, se111 consellltmento algui)J de
S. A. H. o Princtpt> Hegente de PMLU!,!al, enlrou enm a vauguarda .lo
seu Exercito no Heino, segurando aos IJahitanle:> <b Campo, e A!dêas,
p(lr onde pnssava, fJU0 vinha soceorr~r ao seu Príncipe conl'r:l a invasilo
dos lng!el!es, que entrava como General de huu1a Po1eneia A:nig-n. e
Alliada. Elle colheo na sua passagem provns authenlicas da hua fé d~ Go~

vernu Porluguez, porque vio em que !)erfcila seguran~a
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peito de França, e que todas as Tropas Portugue~~s se achavão· na visinhança. das Cf?slas. S. A. L~. o Pri.nc~pe RegP.nte surprendido de numa
. .conducla tão ir1audita teria podido reunir o CiJrpo de Tropns. que tinha
junto a ~i, e fazendo entrar a ~Esquadm Ingleza no Porto de Lisboa, reduzit· a pó o ref]U'eno, e mise,ravel Corpo, a cuja fl:ente o GeneralJunot
':ivançava com numa temeri<lac!e, que seria:· incri~el, ~e a sua cÍlndtwl.a
em Lisboa, e Veneza o não tivesseu1 feii·o conhecer., e se elle não cemfiasse no coração do virtuozo Príncipe que nunca exporia a terríveis revezes os Seus Povos a-troco de hum primeiro successo segu·rfl, que só serviria de castigar· a audacia de hum H01Í1em, que, como n:uii(•S outros,
abusava do poder, que lhe havra sido confiado, ou que executava Ordens 1
que de modo algum se podem justificar.
.
S. A. R. o Príncipe RegPnte abraçou enlãoo unico parf. id~Q; que·
poderia convir-lhe, para nãe~ se· afias·tar dos principins., que tinha cc~nsla,líl
te·m ente seguido; para poupar o sangue ·dos Seus PcJvos, e parÍL ev'ila~
a completa execn~ào das vistas criminos11s du GovenJO Francez, que não
se. propunha nada menos, 1 qlJ "~. a arode~·ar-se da Sua Real PPssoa, e detodas as que c0mpõt·m a Sua Augusta Familla Real, para poder depois
·aó seu mudo,.e segundo lhe parecesse répartir os despujos da·CorPa. de
Pu·rlu!!al, e dos Seus Estados. A P~·ovidenc1a · favoreeeu os esfo.Jrços de
hum Principe Justo; e a magnanima resolu<;ão, q.ue S. A. R. abr.aç0u
de retirar-se aos Seus Estados do Brazil com a Sua r\ugusta F<lmilia
Real, tornou totalmente inuteis os desig nios do Govern~J Frane(~ z, e deS:cortinou .á face de toda ? Europa as vi.sfas crim1~10sas, e pert1das de O.um
GovPrno, qUt~ nãu tem outro íim senãQ o dominl'llr a Eli'ropa, e o. Mundo inteiro, se .a~ Grnndes Potencias della, despert;idas dü lethargo, enr ·
qúe se ach::io, nâCl fizért=:m causa cornmum contra buma ambi«'(ã:o. tão ex- ,
cessiva, e tão fóra Je todos os lirnites.
·
..
. Depo1s que S. A. R., chegou felizmente aos Seus Estados do.:Bra.zil soube com horror não SÓJnenl-ea usurpação de Purtugal, e a assuláçâo,
e SafJne ~ue alli se pratica; mas o indigno procedirn t:! to Jo Imrwmdor
dos Francezes, que como verdadeiro D1ctaclor da EMn •pa, se atreve a
fazer hum l'rirne a S. A: R. de ter trarisfe6do a Sua C••P ta l p.ara oBra.
zd, e
Seus fieis Vassallos de te1·em acompanhado bum Prineipe, que
todos
s povos venerão, e adorão mars· aiuda pelas 1Suns VirtHd e s,
que pelos Direitos 1là Sua Augusta Fami.lia Real que herdou, e pelos
qunes reina ~obre elle·s . S. A. R; vio eom hornw o excesso de se at.Fe·ve1r !.
.a proscrever m huma Gaozeta Min vsteJ'i'àl os DirPitos. 1,i a Sua Augusta
Familia Real 'á Coroa de Portugal, os quaes não· ceder-á jállla.is: e com ·
todo o direito perguntaria ao luJperJldot• dos F'rancezes, em que c(Jdq~o
das Nações achou simil11antes prmcipios, esimilhante :1ufhnridaçle; recla-· ·
mando sobre esta mâleria huma séria reflexão da ra~:te de toJ.os os Gr, :vernos da Eur<>pa, que não pod.e rão vêr a sangue ft'io o que se 11caba tle
ex.pôr, e a introduc(ião de hum novo Governo em Portugal sem o seu cnnsenl imento, assim como a. cobrançá de h uma contribuição desmedida,
exigida de hum Paiz, ql1e não oppôz r·esistencia alguma á E1ntrada das
Trüpas Prancezas, e que por i's sn mesmo não podia considerar·-se em estado de guerra. A roais . rernota Po..,teri.dade, assim. c.Qin.('l à. E1nopa in1..: ·
parcial hào de vêr com dôr similhanl.es, factos, prectnsor~s ·de Seeolos de
barbaridade, quaes os que se seguíriio á quéda do Imper io RonHIO.' o , e
(jlle não poderão evitar-se, senão se procur-ar o, restabtdecirnenle. do.equi.:.
li brio da Europa por meio rle .hum-~~s for~o una-ni~ne, e pe lo esq~teci.m~ent o
Ri·r ·
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de todas ns rivalioade~, que tem sido até aqui as verdadeiras causas
da elev<~ç<lo do Pot.ler monstruozo, que auu~aça a universal ruina.
DepoiS da expos1çào exacta, e verdadeira que S. A. H. o Principe Regente Je Portugal vem t.le filzer á Europa, e aos Seus Vas~allus·
de tudo o que acaba de succedN entre o Guveroo PoriU:.{Ul'Z e Francez; e quanJo o Imperador dos Francczes tem nào sÓIIlerttfrl invad1dn, e
sujeitado a C<•ntribu ·ções de h111ll n.w do h ·•rnvel, e qlle apenas se p0dc
acreditar, o Reino Je Portugal debaixo Jo veo Je Amizade; mas lt.'lll
tambem ha muito feito relirar a SU\l ,vJ is ~ ào, e se apoJeraJo dus Na\Í<JS
l\1ercantt>s Purtu.gtwzes , que existido nos seus Pór!<•S, sem 1llllll<l J>reltminar declaraç<lo de guerra, e couu·a os Artigos cxpn.. ssos du Trittado
de Neutralidade, de que tirava as maiorPs vantagens; e ult ituaoJerlle declarado a guerra em consequencia do Helat11rio tloMinistro <.L.s ;~el<H;õ s
Exteriores: S. A. H. o Principe H.egenle de Pt,rtugal dept,is de eutregar a Sua Causa nas .Mãos do Tudo Pudermw, cujo auxilw ·tem todo o
direito de invocar em huma tão justa cont«:>nJa, julga de ver á Ordt::lll,
e á 01gnidaJe da Sua Coroa o fazer a seguinte Declilraç.üo. =
S. A. R. rompe t(IJa a cowniunica •. ào C<•lll a Fraut;a ;. chama aos
Seus Estados tu<!~>S os Empregados naq11êlla Miss:1o, se J1~ que ;tlgum·
possa ainda alli achar-se; ·e authoriza os Seus Vassallus a fazer a Guerra
]10r Terr<l. e .Mar aos Vass~·dlos do Imperador dils Francezes.
S. A. 'R . declara nullos, e de nenhuin e!lello tudu:-; os Trntnd! •S,
que o Imperado~; dos Fran~ezes O obrigou a assi;;nar, e particlllariiJcute
os de Badajuz, e de Madrid em 1801, e o deNeutraJHlade de 1804; poiS
que elle os infrigio, e nunca os respeitou.
.
S. A. R. nào·depordi jámais as Armas, senão de arcônlo com o
Seu Antigo, e iliel Alliado ~. M. Britan1ea; e n:lo cumwntJr:l em eazo
algum na. Cessão elo Heino de Portug;d, que fórma a tllais allliga Pal'le
da·Herança e dos Direitos da Sua Augusta famdia lh·al.
Quando o Imperador dos Francezes tiver Séltisfeito sÓhre todos os
pontos ás justas reclamações de S. A. R. o Príncipe Regenle de pl,rl ugal, e abandonar o tom absoluto, e im periozo, com que rege a Eon.pa.
opprimiJa, e restituir <Í Coroa de Portugal o CJUe in vadio no meio t.la Paz,
e sem provocaçil'o; S. ~·.R. se apressará eni~o ~e ren.~Jvar os · .ulates,
que 1ertão sempre subststJ<.lo ·entre os do1s Pa1zes, e que deve
gar as
Nações, que jatnais se ?i·vidirilo essencialmente e{1t re i~ seui\u ~)elos
princi pios de h uma ambiçüo sem l1mites, e 'que a ex_perit->hcia Jes SeeuJos tem bem mostrado, quanto !fão conlrarios.:{ ·prosperiJa e e tranqllilliJaJe uaquellas, que os adoplào. Rio de Janeiro em 1 de Mai!> de
1808.(1)

Impresso na lrnpressáo Regia em Portuguez e em Rrancez.
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I-I:.vendo a experiencia mostrado, quanto o Posto de Sargen·to de Mnr
e Guerra he inutil, e dispendwso no Co.r po da Minha Armada Real: E
conhecendo-se, que os Sargentos, ou Officiaes inferiores da Brigada K eal
(1) Foi remellido este Manifesto aos Prelados mlfesanos , e Governadores e

tães Generaeli em Avisotl de 9 de Junho de 1808.
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da Marinha, e os Guardit)es. ou Cabos de Marinheiros das Embarcações
de G o erra são aquelles, q
com lliais propriedade, e proveito Ju Meu
Real Serviço podem ser encarregados dt) exercício, que até agora era annexo ao dito Posto: SouServido extinguir, e abolir para:,.empre aCiasse ,
de Sargentcis de Mar e. Guerra no Corpo dn Minha R e ai A rm;id~t, e ()rdenar que d'agora em diante ~ejão incumbidos do serviço, que t:lles fa~
zião, os Sargeqtos, ou Officíaes í"nferiores. da Brtgada Real da Manuha,
e os Guardiães, ou, Cabos de Marinheiros segundo o conpeciruento, qoe
deJies tiverem os Commandantes das respectivas Embarcac;ões. os quat•s
os nomearão temporariamente para aquelle ' exercició, ficando rei!"iponsaveis na Minha Real Presen.ça pela eleiçào que fizert>m. O Conselh11 Stlpl'emo Militar o tenha assim enlendido. Palacio d~ Rio de Janeiro aos 2
de l\1a~o de 1808. =Com a Rubrica do Principe Regente.

Impr ." na Jmp1·e.ssão Re9ia.

Eu O PRINClPE REGENTE Paço

saber aos ' que este Alvará virem, que Tendo consideração á Hepresentação, que Me fez o Oonsul
da Nação lngleza: Hei r.or bem Crear nesta Cidade hum Juiz c,.uservador para que processe, e sentenoeie as Cau~a~, qt1e perlencerem á
mesma Nação, 11~ fórma. que praticava o Juiz Conserv;ador, que havia
em Li·sboa.
Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Cónsciencia e Ordens, aos Governadores" das Relações do R 10 ae Janeiro e Bahia, aos Governadores e Capitães Generaes, a todos ' us NJ1nistros Je
Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecinientu, e exc~cu
ção deste Alvará, que o cumprão, e guardem, e façào cumprir e guardar tão inteiramente, como nelle se contém, não obstante quaesquer LeiS,
Alvarás, Decretos, Regimentos, ou Ordens em contrario, purgue LcJdas,
e todos Hei por bem derogar para este effei(o sóml:lnle, como se delltTs
fizesse expressa, e individual menção, ficando ;lJi<-1s sempre em se u ..xigQr.
E este val,erá como Carta passada pela · Chancell(lria, ainda que . nu1· elh;~. não ha de passar, e que o seu eff(~ito haja de durar mais Çe huil) anno, sem embargo das Ordenações em contrario: R egistando -se em todo~ os lugares, onde se coslumão regislar simjlhaetes A h·arás. Dado n(J Pa""'
laGJO do Rio de Janeiro em 4 de Maio de 1808. =Com a Assignatura
do Principe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Brazil
no Liv. 1. • de Leis , Alvarás , e cartas Regias a .fol.
9 vers. ;· e impr. na Impressão Re.gia.

Eu O

PRINCIPE REGENTE .Faço saber aos que este Alvará
rem, que sendo conveniente ao bem do Meu Real Serviço que haja
.Rrr 2
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te Estado do Brazil hum Escrivão da Minha Real Camara no Regislo das
legalidade necessaria as
l\1ercês, para constar a todo o tempo com
Mercês, que faço aos Mens fieis Vassa]los, e evilat· os inconvenientes,
qce podem occoner por falia do competente Registo: Sou Servido crear
o referido Officio, para ser exercitado na conformidade do Regimento do
prirneiro de Agosto de mil setecentos setenta e sete, com o Ordenado
de seiscentos mi-l réis.
Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens, aos Governadores das f(e)ações do Rio de Janeiro e Bahia, aos Governadores e Capitães Generaes, a todos os Ministros de
Justiça, e mais Pessoas, a quem perteocet· o conhecimento, e execução deste Alvará, que (O cumprão, e guardem, e fação cumprir e guardar tão inteiramente, como nelle se contém, não obstante quaesquer
Leis, Alvarás, Decretos, Regimentos, ou Orde.ns em contrario, porque todas, e todos Hei por bem derogar para este effeito sómente, como se delles fizesse expressa, e individual menção, ficando aliás sempre em seu vigor. E este valerá com0 Carta passada pela Chancellaria,
ainqa que por ella não ha de passar, e que o seu effeito haja de rlurar
mais de hum anno, sem embargo das Ordenações em contrario: Registando~se em todos os lugares, onde se costumão registar similhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1808. =Com
a Assignat.ura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist . na Secretaria de Estado dos Negocios do Brazil
no Liv. I. • de Leis, Alvará:;, e cartas R'e.gias a fol.
li vers., e imJn·. na Impressão Regia.
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U O PRINCIPE REGENTE Faço saber ao~ que 'o presente AlvaE
rá virem, que sendo conveniente á arrecadação da Miuha Real Fazen\'i

\

da na repartição dos Novos Direitos, que haja hun\1 Vedar da Chancellaria Mór do Estado do Brazil, e hum Superintenden 1e dos\Novos Direitos: Hei por bem crear os referidos Officios, e ordehar, que sejão ambos servidos por h uma só pessoa corn o Ordenado d'e seiscentos mil réis,
em quanto Eu não mandar o contrario.
.
Pelo que: Mando á l\1eza do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; aos Governadores das Relações do Rio d~ Janeiro, e
Bahia; aos Governadores, e Capitã,es Generaes; a todas os Ministros de
Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumpriio e guardem, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente como nelle 's e contém, não obstante quaesquer
Leis, Alvarás, Decretos, Regimentos, ou Ordens em contrario, porque todas, e lodos Hei por bem derogar para este effeilo sómente, como ~e delles fizesse expressa, e individual mençã.o, ficando ali:..ts sempre
em seu vigor. E este valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passnr, e Clue o seu effeilo haja de durar m<ljs
de hum anno, sem embargo das Ordenações em contrario: Registandose em todos os lugares, onde se costumào regislar similhantes Alv:1ds.
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bauo no Palacio 'elo Rio de Janeiro em 9 de Maio de 180~. =Com a
Assignatura do Príncipe Regente e a do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Era..:.
zil no Liv. 1. 0 de Le-is, Alvarás, e Cartas Regt·as ,.
afol. 10.~ e impref;S(i) na lmpr:essáo Reg1:a.
·

Eu

O PRINCIPE REGENTE Faço saber nos que o presente Alvar.á com força d~ Lei virem, que Tomando em Consideração o muito, que
interessa o Estado, e o Bem Comtnum, e partic~tlar d<>s Me11s leaes VIISsollos, em que a Administração da Justiça · não tenha embaí'aços, que
a retardem e e~torvem, e se fa<(a com a premptidã.o, e. exaciidão, que

convém, e que affiança a segmança pessoal, e dos sagrados direitos de
propriedade: qu·e muito Desejo manter como a mais seg·ura base da Sociedade Civil; e exigindo as acluaes cfrcumstnncias novas providencias~
não
por estar inlerrom pidâ a communicação com Portugal, e ser por
isto impraticavel seguirem-se os Aggr.avos Ordinarios, e Appellações, ·
que até aqui se interpunhão para a Casa da Supplica<(àO de Lisboa, vindo a ficar os pleitos sem decisão ultima com manifesto detrimento dos litigantes, e do Públice, que muito int,eressào em que não haja incerteza
de domiuios, e se findem o~ pleito~ quanto antes; como tan'1ben1 por Me
Achar residindo nesta Cidade, <qlle deve por isso ser oousiderada a Mi- ·
nha Corte actual: Querendo Providenciar de hum modo seguro estes inconvenientes, e os qu~ podem recrescer para o futuro em beneficio do
augrnento, e prosperidade da Causa Pública: Sou Servido Determinar b
seguinte:
I. A Relação desta Cidade se denominará Casa da Su pp1icação de
Brazil, e será considerada como Superior Tribunal de Justiça ; pHra se
:findarem alli todos os pleitos em ultima Instancia, por maiur que sejá o
seu valor, sem que · das ultimas sentenças proferidas em qualquer das
Mezas da sobredita Çasa se possa interpor outro .recurso, que não seja
o das Bevistas nos termos restrictos do qHe •se acha disposto nas M i·nhas
Ordenações, Leis, e mais Disposições. E ·lerão os Ministros a nwsma
alçada, que tem os da Ca1:1a da Supplicação de Lisboa.
li. Todos os Aggravos Ordínarios, e Apellações do Pará, Maranhão, Ilhas dos Açôres, e Madeira, e da Helaçào da Bahia, que se
conservará no estado, em que se acha, e se considerará. como immediata á desla Cidade, os qaaes se interpu.nhão para a Casa da Supplicaqã~
de Lisboa, serão d~qui em diante interpostos para a do Brazil, e .nella
se decidirão finalmente pela mesma fórma , que o erão até agora, segundo as determinações das lVIinhas Ordenações, e mais Disposições Regias.
,
Ilf. Todos aquelles pleitos, em que ·h ou.ve interposiçãb de Aggravos,
ou Appellações, que se não remettêrão; e todos os que sendo remetti·
dos, não liverão ainda final decisão, serão julgados na Casa da Supplicação do Bruzil, huns pelos pruprios autos, e outros pelos traslados, que
ficárão, pela maneir<~, com que o serião na de Lisbua por Jui_zes da Casa, que o não forão nas primeiras sentenças. E os Emhat·gós, que na
execução se li verem 01andado remett er, se decidirão pe los m esmo~ J I ti-

só

,,

' I'

) R08

502

I
f

.?:cs, que ordenarào a reml:ssa, s<>m aUcoçiiO no despa~l10, que a decret:ira, a f)m de haverem final decisão, corno cumpre ao Bem Público.
IV. A Casa da Supplicãção do Br<tzil se cowponi além do Rcgedot·,
que Eu ·.houve•r ·por bem Nornear; do ·Chancelfer da Ca.sa, de oito De-

sembargadores dos Agg-ravos, de hum Conegedor do Crime da Corle e
Casa, de hnm .Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda, de hum Proc1Hador
dos Feitos da Coroa e Fazenda, de hum Correg·edoJ' do Civel da Corte,
de hum J niz da Chancellaria, de hum Ouvidor do Crime, de hum PrGmotór da Justiça, e de mais seis ExtrHagantes.
V. Gove1'nar-se-hão todos pelo Rtlgimenlo ela Casa da Supp'licação,
stlgundo he conteúdo nos Títulos respectivos das Ordenações do Reino,
~Leis, Decretos, e ,Assentos, guardando-se na ordem, e fórma do Despacho o mesmo, que alli se pratic~va. E guardar-se-ha tambem quanto
está determinado no R~gimento de treze de Outubro de mil setecentos
cincoenta e hum dado pat·a a Relação desta Cidade, em tudo, que não
· for revogado ror este Ah·ará, e não for incompat.,i vel com a nova ordem
de 'cousas.
·
VI. OsLugares dosMíni.stros daCasa não serão mais. como atéagora erão os da Hehição desta Cidade, contemplados de jg·ual graduação;
antes haverá, a mesma distincção, que ha na de Lisboa, para serem promovidos aos mais distinc.tos, e graduados, os Ministros, que forem de
maioL' graduação nos De_sp'achos 7 que já tinhão, e tiverem maior antiguidade, prestimo, e serviços.
VII. Attendendo a que nem a multiplicidade dos n~gocios o exige,
nem cumpre aug-mentar o número dos Magistrados, tehdo além disto
.mostrado a experiencia fj1z ! r-se sem diiliculdade, e inconvenientes; servirão todos os .Ministros de Adji.lntos huns dos outros, como for necessario no Despacho do Expediente; e entrarão lambem nas serventias dos
Lugares vàgos,
impedi1!os, quando não hajão para isto Extravagantes por occupados em outras serventias. .
.
V JJ J. O Chanceller desta Casa sello-ha sÓlnente; sem qu6}, sirva, co·
mo até agora o fazia o da Relação desta,. Gidade em alguns \ easos, de
ChancelleF Mór do Reino, que Fui Servido ~real- . Na sua falta, e impedimento servirá o DesembHrgador mais antigo dê\
_._~·._1Casa~ a quf.lm se remetlerão os Sellos
·
IX: ~fe_nd~ mostrado a experie~c.ia,_ que da de~11são.
ser cumulativa a JUnsdiCçao d.os Mag1strados Cnmmaes no· con eclmepto por devassa dCis delictos cornmettidos nesta Cidade, e quinze legoas ao redor, sy
1etu seguido a p1·ompta indagação dos aut!wres deiiJ~s llem disputas dejurisdicção sempre odiosas: Hei por bem, que o mesmo se C(lntinue .a praticar, regul·ando-se pela prevenção, exceptuados . os ca .o s do §. VI. do
~egimento de t.reze de Outubro de míl setecentos cincoe'nta e hum, que
devem set' privativos da jurisdicção dó Córregedor do Crim'e da Corte e
Casa.
X. O Districto da Casa da Supplicação do Brazil, bem como o Termo da jurisdicção dos Ministros della, será o mesmo, que era até agora o da Rel-ação desta Cidade na fórma dos §§. X. e XI. do Regi ,m ento
de lia.
XL· Terão de ordenado, o Cha'nceller hum conto e trezentos mil réis.;
e todos os mais Ministros, que tiverem Officio na C~sa, hum conto e
ceru mil réis; o Procurador da Cor<:Ja e fazenda, além do ordenado, que
lhe competir segundo a g-raduação, em que estiver, quinhentos mil réis i
os Estrayag-~ntos novecentos mil réis, qile he o mesmo qu-e até agom per-
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cehifio .a titulo de ordenaiio, e propinas os Desemhargad'Ores di\Relação
dt>sta'Cidade. E lerão outrosif!1 as mesmas Assignaluras nus feitos, que
&11~ ag ora J,J vavào, por serem as 111e.;,míls, que compelem aos l.Vl1nÍslros
da . Casa da Su pplic<H;ào.
X 11. Os Ofliciaes d~sla Casa ser·ão os mesmos, f)lle até agora servtao
na Ht.·lac. ' o deiSta CidacJe; flt(Jbservarào no cumprimento dos seus Officios o que IIH's lle determin<~do no lh•gimento de trez.e de Üulu.uro de
md Sl'ft>centos cineoenta e hum nos Títulos XI. e XII.
X 111. Nao podendo bastar para o expediente das Varas do Crime, e
do Civ~:d hum só Esc ri.vào, que para o diilhte será ainda de maior (·on ..
correlll·ia: Hei por bem Crear mais hum Escrivào· para cada huma dellas, enlrP os guaes haverá a competente distribuição.
E t'sle se cumprirá co1uo nel·le se cuuiém. Pelo que: Mando á
l\1c:>za Jo Desembargu do Pa<~o, e da Conscieuc"ia e Ordens, :10 Guvernadur da H t>Lçii.o da Bahia, aos Governadores e Cilpitães GeneraPs, e
toJ<~s c•s l\1 ioist rus de J 11stic.;a, e rnais Pessoas, a quem pertencer o conlweimt>nlo, e ex ecuçno deste Alvad, que o cumpr:"io, e guardem·, e
Ítç:io ctunprir e guardar lilo intei ramente, como · nelle se cunt ém , não
ohsrante · quaesquer Leis, Alvar:ís, De._p relos, He{l_Íuwnlos, ou Ordens
em C'l•lll rano . .porque todas, e todos Hei por bem dero~;ar para este eff,...ilo ~ÓIIJente, como se delles fize~se expressa, e indrviJual mt>nçfio, 1icrtndo alias St:>mpre em seu vigor. E esle valerá como Carta pas:;aJa na
Chancellaria, ainda que· por ~·lia n~o lJH de passar, e que o seu eift·ito
l1aja Je durar mais de hum anno, sem et!Jbargo das Orden.ações ern con. tnHÍo :· Be/;!Íslando~se em tod1•S os lu~ares onde se costumão regislnr si~
JndiHic->tes Al \·anís. Dado no Palç1cio do Hio de J •aneiro em lO de Maio
de 1808. =Com a Assignatura do Príncipe Rt:::genle, e a do Ministro.

Re_gist. na Secretm·ia de- Estado dos Negados do Brazil
no Liv. 1. 0 de Leis, .Alvarás , e Cartas Regias a
fol. 12 vers, e impr. na lmpressâo Regia.

·--ljf<C>lt--*

Eu
O PRÍNCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará
virt•m, que Tendo
;i necessidade, que ha de se crear o
Consi~eraç<lo

Lo?ilr de Jntendente Gemi da Policia da Corte, e do Estado do Hrazil;
da 111esma lórma, e com a mesma Jurisdicçiio, que tinha o de Porlugal, St'gonuu o Alvará da sua creélçào de vinte e cinco de Junho de mil
setect>nlos·e sessenta, e do outro ele declaraçno de f)Uinze Je Jilneirode
mil sett>Cit'nlos e oitenr a: Suu Servido Creallu na sohl'edita nPHlPira, com
o mesmo ordenado de hum conto e seiscenlos mil réis, e~labelecido no
referido A Ivará de declaração.
Pelo que Mandó .á N!eza do Desembargo do Paço, e rla Cons.c ien' cia e Ordens, aos Governado!'es 'das Rehtções do Rio de Janeiro, e Baltia, aos Governadores, e Capitães Generaes, e a todos os Ministros· de

J usf iça, e lllllÍs Pessoas, a quem pertencer o conheci111enlo, e exe~u 

çflo deste Alvar:i, que o cumprilo, e guardem, e façiic. cumprir, e guardar t;1o inteiramente como n elle se contém; n;'lo tJbstanle f)tlaesquer
Leis, Alvarás, Decretos, Regimentos, ou Ordens Pm contrario, por-..
que toJas, . e todos Hei ,por bem derogür para este e[eito sómente, coI.

'.
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mo se d~lles fizesse expres ~(), e individual menção, ficando aliá.s sempre em seu vigor. E este valerá como Carta passada. na Chancenaria,
ainda que por ella não ha de passar, e que o seu efTeito hnja de durar
· mais de ~~um anno, sem embargo das Ordenações em contrario : Re~ts
tando-se em todos os lugares, onde se costum:l.o registar similhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro e tu 1O d.e Maio d~ 180&.= Com
a Assigna .t ura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Sect·etatia de Estado dos Negoáos do B'l:azit no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas RegiflS
afol. J 2., e 1'mpresso na Impressão Regia.
r"

Eu O PRINCIPE REGENTE

Faço saber aos que este Alvará virem: Que Querendo 'dar aos tres Batalhões, de que se compõe a Briga-.
da 'Real da Marinhaf huma fórma nova, e mais similhante á dos Regi ..
.m~r~Los de Artilheria do Meu Exercito, tanto por evitar tllda a despeza
da .l.\'Hnha Real Fazenda, que nào for essencialmente necessa'ria, como '
pefa díminU1ç:io, em que por agora se acha a Marinha Real, e aUenden- ·:.
do· outrosím a qu,e os generos da primeira necessidade correm neste Continente por h1,1m preço cpmmodo: Sou Servido Determl,nar o,.,seguinte. I. Que cada Batalhão seja .com mandado por hum Tene.nte Cor.onel, e ·
que o Officíal, que servir de Major em cada htlm deiJes, .tenha a Palen...,
te· deste Pos1o:
·
·
IL Qu~ cada Companhia tenha sómente tres Officiaes, isto he, hum
Capitão, ·hum Prim_eiro Tenente e hu~ Segun~do T~~ente. \
.
IH. · Que na Bngada Real da M'a nnha nao hapo Poi'ta-Bandetras;
mas que sirvão em seu lugar os Soldados N-obres; e na .falta destes os
Sargentos. .
. ,1 .
\\
I V. Que hajào sómente sessenta e quatrb Soldados em ca ~ Compa·
rihia, quarenta dos quaes ven~·<le sessen-ta e · tr~~ réis por dia, eomo os
Artilhe1ros ligeiros do Regimento de Artilhena d~sta ~apitai; e, os vin~
te e qnatro restantes setenta e tres réis por dia, co~~w os ~rlilheirosBombeiros clo dito Regimento.
~
.;v, Que nenhum Soldado pass.e ao vencirnenfo de sêterha e tres réis,
seru q.ue tenha ao menos quair'o annos de serviço, e não l~nha nota de '
àeserçã.o; e o qt-~e a merecer tendo já o maior soldo, passe ao menor;
devendo repu~ar - se o dia da nota, como o primeiro de praça, para poder
passar ao maJor so,ldo.
\ .
VI. Que ,os O.fficiaes das du{!s primeiras Companhias\ de cad~ B<l.la1hão sejão repu.tados em tudo como os das Companhias de ' Bom b.eíros do
Regimento de A rtilhe1·ia desta Capital; e os Officiaes das o~;~ .tras seis Corn'panhias ,cJe cacl·a B<:~lalhão, C(Jmo os das Co1:npanhias ,ligeiras do dito. Regimento.
•
VIL .Que 0s Offi,cia.es da Brigada tenhão a mesma denominação, q.ue
OS·~os Corp>os de Artilhe.ria do Exerc.ito, cada hum re.lativamente á graduação~ q•ue €Qrresponder á sua Patente; e qué o vencimento dos E!fec ~
tivos seja para semp•r e regulado em tudo pelo dos OffiGiaes de Artilh ~ 
ria ,d~sta Capital relativamente ás sHas Patentes: exceptuando nestes do1s
o hjei: tos o Inspector.
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VHI. Que o Inspecfor Gcré,l, P Cornmandante da Brigada proponha
pela Secr~taria de Estado da Marinha os Officiae~, que, segundo este
A !vará, deverão set· Effectivos, e os que deverão ficar A ggregados, para Eu resolver, pela mesma Secretaria o que mais convier aó Meu Rel'll
Servico a este respeito.
·
IX.' Que os Officiaes Aggregados á Brigada conservem os seus actuaes
vencimen tos, em quanto se lhes não der o exercício de Efrectivos, ou
na mesma ,Brigada, ou no Meu Exercício, ou aonde Eu Fvr Servido Determinar.
X. Que o<> Soldados, que tiverem actualrnente maior vencimento diario, do que se prescreve por este A l vará, o conservem, em .quanto não
passarem a outra Praça, ou não incorrerem no crime ponderado no Artigo V.
XI. Que na Secretaria Geral da Brigada ntio haja Official Maior; e
que o Secretario tenha sómenle o Soldo, que estava destinado para
aquelle.
XII. Que a Brigada Real da Marinha faça a Guard~ do Arsena l respectivo, e que todas as outras Guardas, que este Corpo fizer na Corte,
fiquem de baixo das ordens do Encarregado do governo das Armas.
XIII. Que o Inspector da Brigada mande todos os dias hum Official
Inferior em concurrencia com os outros Córpos da Capital ao Quartel
General da Corte buscar o Santo.
XIV. Que o mesmo lnspector Geral, sempre que este Corpo pegar
em armas para fazer as honras funebres aos OaJciaes de Marinha, o participe ao ·Governador das A r mas da Corte.
XV. Que a Brigada Real, ou parte della em concurrencia com os ou·
tros Corpos, tome o lugar, que peJa Patente, ou antiguidade do seu. lnspector, e Commanuante, lhe competir.
XVI. Que o A I vará de vinte e oito de Agosto de m il setecentos noventa e sete, e seus Additarnentos, o de sete (1) de Setembro de mil
oitocentos e sete, e outras quaesquer Disposições, fiquem desde a data
deste A lvará derogados na parte, em que se oppozerem ao que nelle Orde no tão sómente, ficando aliás em tudo o mais em seu devido vigor.
E este se cumprirá tão inteiramente, como nelle se contem.
Pelo que Mando, que assim se observe em tudo, e se registe em
t odos os lugares, que necessario for. Dado no Palacio <.lo Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1808. =Com a Assignatura do Principe Regente,
e a do Ministro.

Regist. na Secret. d'Est. dos Neg. da Marinha e Domínios Ultramarinos a fol. 6 do Liv. 1. 0 de Lâs,
Cartas, e Alvarás, e 1:mpr. na Impressão Regia.
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Eu O

PRJNCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará virem: Que, Auendendo ao maior trabalho, que l.em accrescjdo no Arsenal Real d.<l marinha desta Cidade, até~ora regido por hum limitado·

(1) Este Alvará de 7 de Setembro acha-se impressô na Imprenssa Régia com a da,ta de 10., e com esta data vai nesta Collccção.
Sss
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número de Officiaes, pel11 translação do Departamento principal da Minha Real Marinha para este Porto, relo ajuslamento de Contas com o~
Córpos da Armada, e da Brigada Heaes da Marinha, e mals pessoas
empregadas no Servi<;o das Embarcações de Guerra, e n1> Arsenal e Armazens do mesmo Departamento, e pelos respectivos pagamentos do!i
sobreditos Cóspos e Pessoas empregadas, e dos Geoeros, e outras Despezas CO!"JCerne.nLes a este Meu Real Serviço, devendo aliás a Esc rir ura.~ão estar em dia, segundo o methodo já ordenado, debaixo de prineipios
ínvaúaveis, e rnuilu principalmenle no gue loca á comptabilidade: E
Querendo com padecer, quanlo possível for, o bom Serviço .das úJt1erentes Estações desta complicada Adminislraçào com a economia da despeza, que as circumstancias do tempo imperiosamente prescrevem: Mando que se observe, em quÇtnto não Dou mais amplas p.rovidenci::1s, o
seguin!e:
Ficará na sua inteira observancia o A !vará de tres de Juoho de
mil sete,c entos noventa e tres, pelo qual se regulou a Ado1inistraçào do
Arsenal e Armaz~ns da lVJarinha de Lisboa, em todos aquelles pontos,
que forem applicaveis ás circumslancias acl uaes do Arsenal Heal da Marinha desta Corte, e nos que não forem expressamente alterados ou
rugados por este Ahrará.
Ao Intendente da Marinha fi cão pertencendo toda a J urisdicção
e incumbencias, atlribuidas pelo sobredito Alvará de Ires de Juuho de
mil setecentos noventa e tres ao Intendente dos Armazens de Guiné,
lndia,
Armadas; ficando-lhe l·esponssa veis todos os Uf.fiuiaes abaixo desig·nados, e elle Intendente ficando- responsavel por t.od'os, pon1ue os deverá escolher entre pessoas de conhecida idoneidade, honra, e a c ti v idade, e os proporá ao Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Ma,rinha, e Dom:inios Ultramarinos, peJo qual baixará a Minha H.eal
Resolueão.
'
Deverá 9 I n{endente da l\1arinha arresentar no principlo de cada
anno no lVleu .Real Erano as Contas de tod:=ts as de~p-:zas da ,R epnrtiç: o
da Marinha do anno anlecedente, as quaes\ fará lambem subir á LVlinba
Real Presença pela Minha Secretaria de E~ba.do dos Negocios \da Marinha, e Domínios Ultramarinos, ~ qual será obrJ~ado ·'a dirigir\' tambem
men~alme~le hum Marra individual do estado d<; tod~. a Repa,ríi<(à~ da
Mannha, Jnclt:llda a despeza do mez. E para maJs\faclit '·!r o Expediente que fica <-} seu carg0: Hei por bem CreÇ\r htJm El crivà~~ da Intendencia, similhante no que foi criado para a de Lisboa\ em u~Jo o que nào
he o seu orr!enado, gue Determino seja o de quinhentos md reis por aono, o qual terá de mnis a seu cargo assistir ás Mostras de armamento e
desarn}amento, e passar a Mostra rnensal á Bi·igada Real da J\!arínha.
Sou Servido Crear l<lmbem· no A rsenaJ Real da .Marinltt h uma Contadoria, qae se denominará.=Contadoria da Marinha . ~-" a qual será
composta de bnm Contador, com Ordenado annual de (jUntrocenl.os mil
réis, de hum Primeiro Es.crituario, com o de trezentos mil réis, o qual escrevei'!Í os Assentos dos Navios, nue fórma a Minha Real Armada; f~..;
rá as Folhas das Despezas Ja Hepartir.:ão da Marinha, que devem sub1r
á Minha Heal Presença; e re.gistará Patentes, Decretos, A visus e mais
Ordens, que baixarem ao Arsenal Real da Marinha; de dois .Escritoarios, com o Ordenado Je duzentos md réis eada hum, hum dos guael'l
d~:;veJ'iÍ assistir aos pHg·alnenlos, que fizer o Pagador dos Armazens. Al~m
destes Officíaes serão admittidos a trabalhat· nü Contadoria da rnesma fór-

ue-

e

ma, que já se achava em pratica nu dos Armazens de Guiné; India, e
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Armadas de Lishoa, os Commissario~, e Escrivães do NumÇ:Jro das Náos,

e Fragatas desembarcados, os quaes hajilo prestado boas Gemias, e se
mostrem desembaraçauus de qualquer responsabilidade á Minha Réal
FazenJa.
.
.
Sou igualmente ServidoCrear hum Ahnoxa,rife de ·todosos Arma ...
z··e ns do A rs~~tal Heal da Mariotw. C(liU o Ordenado de úÍt0ceqtos mil i·éis
o 'qual clr-verá prestar aonualmente as suas Contas na'Contad_oría da Marinha: além esta ob.rigação permanenle, deverá lambem prestallas .ao
lnltHll)enle tnntas vezt>s~ quantas este o exigir. E p~ra o seu Expediente haved dois Escrip.turarios, cada hum com Ordenado.annu i. de doz entos olil réis, ~ dois Fil.ú~, com ~ento e. ciacoe~ta mil ré1s de Ordenado
·pot· anoo catM hum.
.
•
·
.'
'·· , , ; Haver:í ftum · ~agador co~n o Ordenado annual' dé quatrçcentos mil
réis, pessoa a~tm{lda, e de no~oria proh;dade, o q~al, debaixo dos princip.ios eslahelt:lcidos ácerea dos segundos Escriturarias d-a Contadt~ria, fà.rá corri ordem, promptidào, e regularidade os pagarnenf'os aos Officües7
(:wto da Minha Armada, como da Brigad~ Heal da Marinha desde o dia,
't:'lll flUe e111harcarem até ao ·ern-qu·e ·aesemharcarem ;· ficanuo os p1l~arnen. :1•S de seus Suldos de terra a cargo do "fhesoureirw Geral das Tropas desta Corte, como já. etJLá em pratic1;1. E a fim de simplificar·, regular, e
remvver loda a dtívida a t'Pspeito do pagamenlo dos s'wbredilos Officiaes
de bom, ·•e outro CMpo: Determino corno . regra inalteravt>l~ que lodo o
Ofljcial, Jugo que for nomeado para embarcar, seja obrigado a apresentar na Intend'eocia huma Guia passada pelo Thesourt?jro Geral das Tropas, ou Allesla<ifío sua, ·pela qual fique · constando "o dia, até ao qual
t:'Siá p.a go dus seus Soldos de terra; e qtH:l mandando desembarcár, seja· igualmenre o9dgado a apre~eritar na Iritendeocia outr·n Guia, exlrahida do..Livro dos Soccorros, passada e assígnada pelos Officiaes, a quem
for commelllda 'a Moslr';l do d<>sannamenlo, se o Official desembar~ar
por esta ca11sa; passada pelo Esr,rivãó, e ~ssignnda pelo Commandante. Ja Einharcaçào, Sf:1 o dHsernbanp:.e Jo Ofticial foro wr molesli11~ o'u
por outro nioti"vo quarquer; dur:tnl·e . 'o armanJenlo~ pela qual co'ns!e l'àm•
hem o dia, até ao qu<il está pago de .seu$ '8uldos de Embarcado: Com o
:~tJxilio destas Guias no :-acto de embarcar,. e no de desembarcar, farão o
cThe;.;omt:>iro Oend das Tropas, ao qulil o IntendP.nte participará, ex-C?J_ticio, ~ desembar9_ue que cacb Officíal, e o Pag·ador;dos At·fr~Jazens, ~om
exacçao e Slmplwlllade, os seus pagamentos,respecllvos; e.vtlando-se por
este sau.ilavel llleÍo a confusil'o, e a des<>rdem, inst>p:1raveis da complicação de pa.gamentos de S!;ldos de terra e de Soldos de Embarc:1dos:· · ··
Para
mais regular Serviço do Arsenal Real da Marinha: Sou·
Servido Crenr lambem Ires Apootadcres, . cada hum com quatrocentos e
vinte reis diarios; e dois Guardas, · com tr.esentos e v~nte réis por dia.
E este se cumprini tão inteiramente co1t1o nelle se contém.
Pelo que: Mando que assim se observe em ludo e por tudo. e
que se registe onde- necessario fc~r. Dado no Palacio do io de Jnneim
aos l3.de lVIaio.de 1808. (1)--,-Com a Assigoatura do Pri'ncipe' Regente, e a do Ministro.
·
·

JJ,''
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•

Regút. na Seçret. d'Est: dos Neg. da lrfarinha e Domínio$ Ultn7,marinosa fol. 2 do Liv. 1. 0 de ~âs,
Cartas, e 4lt,arás, e impr. na ·Impressão Regia.
_

(1)

..

Vid. ·lõ, e 28 de Junho- deste anno.
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P
9r quanto Fui Set·vido Crear, por A Ivará da datf\ deste; hnma Contadoria da Marinha, e os Lugares do A r.sennl Real da Marinha, que a

experieneia tem mostrado ser necessario haver pará o Ij>m, e regu.lar
servi~o dafjue/Ja Repartiçi'io: Hei por bem nomear para os sobreditos Lugares as pessoas declaradas na Relação, que baixa com este, assignacla
pelo Visco111le de Anadin, do l\IJeu Conselho de r~~stadq, l\1inistro e Se. c1·~tario de Estado dos Negocias da Marinha e Dominios Ultramarinôs.
O me:sn~o Visconde o tenha assim entendido, e lhes manclf passar os despachos necessarios. Palacio do Rio deJaneit·o em 13 de~aiode 1808.=
(1) Com a Rubrica do Príncipe Regente.
REGULAÇÃO

Das. Pessoas nomeada,s por Decreto da data deste para a Contadoria da
Marinha, e Lugar·es creados no .Arsenal Real. da Marinha.
lNTEl\"DENCIA DA MARINHA

Escrivão da Intendencia.

~·Manoel Alexandre Alves.

CoNTADORIA DA .MARINHA.

~ José Lino de Moura.
~ Antonio Francisco Lima.,.

Contador.
1. 0 Escrituraria.

Francisco Rebello da Gama .
{ Francisco Luiz Coulinho.

2.•s Escriturarias.

I

ALMOXARIFADO.

I

Almoxad.fe dos Armazens.

-{ Pedro da CosJ Leal. Conse1"l{Ojl.do o

Escriturarios.

j Antonio LUiz Peixoto.
1 Florencio José da Silva.

exerciâo, ~~ até lt.qora ti1~ha, de
Almoxarife d'à Capitan·ía.

•

Fieis .

,,

Antonio José Gomes.
{ Anlonio da Silva.

PAGADORIA.

Pagador.

~ José de Sousa Neto.

•

ARSENAL REAL DA MARiNHA •

.
A ponladores.

·Jgino José Nu~es Carneiro.
Juaquim Filippe da Silva.
{
Antoni" José da Sdva.

(1) 'Vid. Decreto de 1õ de Junho "deste anno.
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José Elias Bom.
{ .Francisco de Sousa .

Gn.údas.

..

Palacio d'o Rió de Janeit·o em 13 de Maio de 180S.:!:::Vísconde
de Anadia.

Impresso na lm'[i'ressiio Regia.

•

•

D~sejando

btandur~,

pron1Mer pot· todos os meíos de
e moderaçffo o
Recrutalllenlo necessario para levar ;10 seu estado completo <'s Reg-imen·
tos de Linha do Meu Exereilo nos Dominios do Brazil: Sou Serv,ído, .·
r. que da data deste euf .dianle tod1~ aquelle. que se :distar volunfarianlente, não st>ja coqslrnngido a sen>ir pu1· waís de oito :1nnos; findo o qual
prazu, se lhe dará baixa, sem depPndencia de nc,vas Ordens, e fl<'la sin.l..:
·ples n!)resentaÇão ·da Cautella assignada p'elo Coronel, que no iuonwnto
de assen(ar ·Praea se ,devení ler {llrn eádo ao 'm esmtt Soldiu,lo. como h.u m
título de segura~H~a desta Minha Heal Disposição: Qu.a·nJo porem dt'p11is
·de comple,lar estes oito ntwos, o Soldado VuJuntario guizPr pros1,guir
hum novo engageamento, poded. req·ue1rel·lo ao lseu Cúronel, e ter:i de
servir po1· uulru similbante espaço de tempo com a gratitieaç:1o de hum
ten;o. 111ais sohre o ·quantitativo do seu sojJo; mas e~l.a Graça n.unca se
poderá entendei' a respeito daguelles,' que não furen) Vulunlnrit,s, pois
·q·ue .e stes serão,.obrigados a servir impe,rÍeriveltuenle o prazo de dezr,sêis
annos E porque pódc dar-se a necf~fisidaJe de faz-er . <>n.trar no Servic;o
Regular. de ' Linha · alguns Soluados M ílieianos, cu_r..1s disposiçôes us mostrem iJoneos; e prefi-~riveis pa1·a ,o ~rxercicio da Guerra; estes se rt>putarno lambem Vulun!arios, e se ll'tes forneeed sua ·Gautella, para sere m
de111ÍIIÍpos no fim dus oito nmws, sem d e pendr~ neia de nova Gr;1ça. O
Conselho Sup1'cmo Milrt.ar o teqha ·a ssim en1e~1dido? 'e o faça ex~>ellf :l r,
mandando publicai·, .e atlixar , este em todas as di fft.rt>n ' t>S C<lpitanÍHs,
para que possa chegar á rwticíl\ de toJos. Palicio do H io .de Jaueiro .em
13 de Maio de 1308. =Com a Rubrica do Priucipe L{egen le .
Impresso ,na· Impre:são R e,9ia.

.

'

CapÚ~I,

Tendo-·Me consf'ado, que os P-rél0s, q.t1e se a;hão nest11
erão
os destinados pa ra a Secrel:~ria de Estado dos N, ·gorios Estrange i ro ~" ~ e
da Guerr'a; · e Auentlendo :i necessidade, que ha eLo~ Offic1na de Jtnl'l'essão nestes Mut>S EstaJos: Suu Servido, que a Casa, onde e.lll's se e s- ·
tnbeleeêrão, Sirva Ínlerinan'I ente cle Jmpressilo Rul.!ia, onde se ÍWJ'.rilllao
exclusivamente toda a Legislaç:lo, e Papeis .Diplumai.Jcus, que ewanarem . de qualqi.wr Rt5'parlic;aü de i\'] eu Real Slorviço; e ::.e poss:1o ÍlllprÍ!,IIÍr
todas, e qna1:•squer outras Obrt~s; 'licando in!crinamente pertencen do o
seu g·overno, e administracão -á uteslll<l ~ecrelaria. Dom Rudri go d e Soll sa Coulinho, do Meu Cotlselho de Eslado, Ministro, e Sl·cretario de
Estado dos Negocios Eslntngei r~so ) e da Guerra o lenha assim enlenJi-
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do; e procuraréÍ dar ao emprego da Officina ~ maior extensão, e .lhe da.
r;i todos as rns trucções, e Ordens necessarias, e participará a e~te respeito a todas as Esta<(Ões o C)IJC mais convier ao Meu Heal Servi((O. PaJ,;cio do H ío úe JaneJro em !3 de Maio de 1808. ==;=Com a Rubrica do
Pnncipe Regente.

Impresso avulso .

•
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Det~rminado

F~tbri

Havendo
Mandar estabelecer nesta Cidade huma
ca Real de Polvora, onde cot~l toda a perfeição e brevidade possi vel so
,manulàct.ure aquella quantidade necessaria não só para <>S differentes Objectos do Meu Heal Serv~ço, mas para o consumo dos Particulart"s, ern
.todos os Meus Dominius do Continente do Brazil, e "U itra111arinos: Sou
Servido incumbir a Creaçào, e Inspecçào deste importante Eslabelecimento ao Brigadeiro Jospector d.e Artilheriél, e Fundi<;ões, Carlos Antonio Napion, ,cujo zelo, e superiores luzes, e inlt·ligeucin 'n este fblllo
do Meu Real .Serviço se tem sobejamente manifestado, e feito d gn11 da
Minha Real Attenç<lo; fic~ndo a parte AJmin1slra1 iva confiada au Dou·
tor Mariano José P reira da Fonseca, f!Ue Hei por bl:'m .Nomear The·
soureiro da Administraçilo, a cujo Cargo pertencerá a cmllJliH, e paga
do Salitre, e mais Objectos da Fabrica, e por este de<>embulço, t•tn
quanto não houverem fundos' no Cofre, receber:i a COil)lllissào de hum
meio por cenlo ao mez; deven,do desde Jugo proceder a Aumar os Armazens secos, que foreril necessarios para o d ·pusito do ~al1tre, e· mais mix tos, cuja renda será•saLisfeiLa depois pelo Cofre da Pulvulia. O reft>rido
Thesoureiro terá tambem hum Escrivào Jo seu Cargo, a fJUPJll competirá a clara, e simples -Escrituração de todv este Eslabeleci111ento, o qual
Mando ·sujeitar, como convém, á Repartição da ~ecretaria de. E~la!lo
dos Negocios da Guerra, por onde o Inspee1or nào só f<~rá to~v s os an.nos publicat· o preço, porque se pagará o Salitre,. segundo a 't1uantidade, que conoorrer c.í Venda nos Meus Reaes Ar~enaes ;· mas e~a.uJIEJan
do o estado dos oepositos, representará lodos os ~nnos a quantiJad~ da
Polvara, que se deve dar para o Serviço da Arti\Jheria, Pr< (;as, ~ro
pas, . ·e Marinha Real, seg-unuo esta ultima Rep.arl1ção re9uerer; e ÍQdicará a que, sem detrimento do Meu Heal Servic!o, se poderá faciJi.:
tar de Venda, devendo esta ser feita pelos mencionados Thesoureiro, e
Escrivão. Dom Hodrigo de Sousa Coutinho, elo Meu Conselho do Estado, M iuislro e Secretario d.e Estado <.1\Js N egocíos ~trangeTros e da
Guerra o tenha assim entendido, e faça exectHar. PalacJtl do Hio da
Janeiro em 13 de ·Maio" de 1SQ8.:::::;:: Com a Rubríca do,Pr.incipe-Hegente.
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Querenclo dar huma authcntica demonstração elo p:trticular arreço, que
Faço do i\!Jen muito Amado e Prezado Sobrinho o Infante Dom Pedro Carlvs pela indelevel aneiçfío, f\ exemplar acatamento, que tem constantemente mostrado á Minha l{eal Pessoa; e tendo outrosim pr·esente os seus naturaes tF~lentf•s, applicação, e conhecimentos: Hei por hem, e Me Praz
de o Nomear Allllirante General da Marinha, e de Crear este Posto,
privativa, e unicamente pelo declarado molivo, e occasiào, sem que possa júmais servir de acceesso a qualquer pessoa, sejào quaes forem os seus
Servic~os; ao qual Posto En Sou S ervido unil' toda a Jurisclicçi'ío, e Au·
thoridarle até agora attribuidas aos Capitães Genera es dos Gnlliões d 1 Armada Real de Alto Bordo do Mar Occeano, e aos Jnspectures da Marinha, de maneira, que além da Jurisdicção Militar em toda esta Repartição lenha tatubem huma inteira inspecção, e mando nos Arsenaes
Reaes da Marinha, t: seus pertences já estabelecidos, ou f(Oe houverem
de se e~tabelecer para o futuro eu1 lodo o Continente do Brazil, lhas
ndjacenles, e Domínios Ultramarinos; nos córles e conduções de Madeiras, assim para as Conslrucções Navaes, como para oulros guaesquer
usos da Marinha Real; e finalmente em tudo quanto for concernente, e
possa concorrer pnra o melhor desempenho das sobre mencionadas incumben!•ias: Determinando igualmente, que deverá exercer este Posto junto a l\1inha Heal Pessoa, e immedialamenle, sem interposição de outra
qualquer Authorid,ade . O Conselho Supremo Milita!' o tenha assim entendi·do, e mande passar os Despachos neceshrios. Palacio do Rio deJaneíru em 13 de Maio de 1808. (l)=Com Rubrica do Prinéipe Hegente.

lmpr. na Impressao Regia.

*--*..ç.*--*
Sendo da mais- AlUI Preeminencia dos Augustos Soberanos·, Reis, e
.lrnper;Hiorcs a Acção de Orear novas Ordens de Cavallaria, com que possfio remunerar os mais relevnntes serviços, assim dos seus Vassallos, como de illustre.s Estrang·eiros, que não tiverem outros premio, que lhes
seja e<plivalen!e, senão o da honra; e sendo a referida Acção praticada
pelos maiores Príncipe~ , quasi sempre nas Epocas mais assignalladas;
nào podendo dAixar de se conlat· entre estas a presente da Minha feliz
Jornada para estes Estados do Brazil, donde Espero .bajão de resultar
não só grandes reparos aos dam nos ;~ctualmente experimentados pelos
Meus Povos no Reino dePorlu ga l, mas ·tambem mnitos lucros e successos de honra, e de 0uloria, devidos á sua fidelidade, e á abundanc1a dos
l\'leus Thesouros da America, e liberclF~Je de Cornmercio, que Fui Servidv Conceder aos seus Na~ ur aes. E Considerando, que n e nhuma das
tres Ordens Militares, que :1ctu almeote presistem nestes Meus Reinos,.
por serem juntamente relegiosas, SF' pôde applicar áquellas Pessoas, que
('1 )

Abolido

es~e

PosLo pelo Decreto de 3 ele Novembro de 181:2.
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ntio tiverem a felicidad<> d0 rrofcss:-~r0m a nossa Santa Rcligi<'io, :1.lds

merecedoras das mais distinctas hopras por Armas, ou 0utros quaesquer empregos, ou serviços, de c:ujo merecimento lVle seja necessario
usar com muita frequencia para as grandesemprezas, a que me conduz
hum a nova ordem de negocios: Por estes, e por outros motivos igualmente dignos, e ponderosos, Tenho resolvido renovar, e augmentar a unica
Ordem de Cavallaria, que se acha ter sido instituída puramente ci,·íl
por algum dos Senhores Reis Portuguezcs, qunl a intitulada Ordem da
Espada, que o foi polo Senhor Rei D. Aflonso o V, de muito illustre,
e esclarecida memoria; para cujo fim Fui já Servido na Cidade da Bahia mandar abrir hurna medalha éom esta Letra= Valor, e Lealdade=
e com que tenho gratificado dois benemeritos Vassallos do Meu fiel, e
antigo alliado EI-Rei da Gram-Bretanha. E porque não cabe no tempo
determinar o numero de Cavalleiros, Grãs-Cruzes, e Commendadores
com as Sesmarias, ou Penções, que lhes ~evem ficar annexas, e outras
mais considerações em favor das Pessoas, que tão lealmente Me acompanhárão, e assistirão, sacrificando os seus proprios interesses ao maior bem
da honra, e d1\ vassallagem, que Me he devida; e por outra parte não
convém. demorar mais tempo a publicação desta tão ünportante obra,
tanto mais estimavel quanto mais proximo for da sua origem: Hei por
bem Confirmar a sobredita Ordem, de Cavallaria, denominada da Espa~
da; que se acJ1a haver sido instituída por Meu Avô, de gloriosa me moria, o Senhor D. Affonso o V, chamado o Africano, na E ra de mil quatrocentos cincoenta e nove; para que haja de ter o s~u devido efleito,
como. se fosse novamente creada por Mim, e suscitada ' Iogo depois que
cheguei tão felizmente ao Porto da Ciuade Bahia: Quero que sina , este
Decreto de base á Lei da Creação, que Mando formar: E Ordeno a D.
Fernando José de Portugal, do Meu Conselho ele Estado, Ministro Assistente ao De~pacho do Meu Gabinete, e Presidente do Real Erario, Me
haja de apresentar os novos Estatutos, que houverem de resultar das
conferencias, de que o tenho incombido, e das mais Instrucções, que
For Servido dar-lhe. Palacio do Rio de Jau~iro em J 3 de Mai0 de 1808.
(I)=Com a Rubrica do Príncipe Regente.

lmpTes.~o n~~rnp1:cssão Reqia.
*-- *.o•*--*

'
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Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello, do Meu Con'selho, Govema-

dor e Capitão General da Capitania de Minas Geraes,~ Amigo. Eu o
PRINCIPE REGENTE vos Envio muito saudar. Sendo.-Me presentes
as graves queixas, que da Capitania de Minas Geraes tem subido á Mi~
nha Real Presença sobre as invasões, que diarimente estão praticando
os Indios Botecudos Antropophagos em diversas, e muito distantes partes da mesma Capitania, particularmente sobre as margens do Rio Doce, e Rios, que no mesmo desagoão, e onde não só devastão todas as
Fazendas sitas naquellas visinhanças, e tem até forçado muitos Propriefarios a abandona llas com grave prejuízo seu, e da Minha Rea! Coroa,
(1) Vid a Carta de Lei de 29 d~ Novembro deste anuo, e o Alvará de ri de JuiiLo
de 1800.
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mas passão a prai.Í<~-ar as mais horríveis,

€J atrozes scenas da mais barbara A ntropophagin, ora assassinando os Portuguezes, e os Jndios mnnsos pur meio de feridas, e de que sorvem depois o sangue ora dilacerao, do os Corpos, e Comem.lo os seus tristes restos; lendo-se verificado na
Minha Heal Presença a inutilidade de toJos os meios humanos, pelos
quaes Tendo MaodaJo .q~e s~: tente a sua civilisaçllo, e o t·eduzillos <L
A Idear-se, e a go~arem dos bens permanenteR de h uma Sociedade paci~
fica, e doce debaixo das jtJslas, e humanas Leis, que rege-m os Meus
Póvos; e alé havendo-se demonstrado, quão pouco util erá o systema de
Guerra defensivo, que contra elles Tenho Mandado seguir, visto que os
Ponlos de defeza em huma tão grande, e extensa Linha ríào podião bas-:
tar -a cobrir o Paiz: Sou Servido por estes, _e outros justos motivos. que
ora tàz~m suspender os 'effeítos de Humanidade, que com elles Tinha
Mandado praticar, Or,denar-vos em primeiro l-ugar: Qile desde o momen.:
to, em que receberdes esta M inba Carla Regia; deveis con~ide'rao corno .
principiada c0ntra estes lndios Antropophag11s hum-a Guerra Olfeqs·iva-.;'
que" continuareis SEHhpre em· todo-s os .annos tms E~t.ações secas, .e que·
11ão terá fim, senão quando tiverdes a felicidade de vos ~>enhorear das
suas Habitações, e de os cap-acitar da Superioridade (las Miflhas Reaes
Armas de maneira tal, que movülos do jusf.ü terro1· das mesmas, pê.ção a
Paz; e sujeitando-se ao doce jugo das J ... éis, e pt·omellendo viver erii So- .
ciedade, possão vir a ser Vassallos oteis, como já o são as immensas
Variedades dos I ndios, que nestes :Vlens vastos Estados do Braz i! se a chão
Aldeados, e gozão da felicidade, que he conseqneneia. necess~r.ia do Es•
tado Social: Em segundo lugar .Sou· Servido Ordenar-vos, que lotmeí-s
Jógo hum Corpo de· Soldados Pedesll'es esc0lhid.f•s e. commandad@s {Wios
mesmos habeis Commal)danies, que · vós··em parte pr1!)púzestes, · e q·ue ,vão
nori1eados nesla mesma Cárt.a Reg;ia, os quaes ter[lo o mesmo soldo, qu·e
o dos Soldados Infantes; e sendo lndios domesticas, poderá diminuir-se
o Soldo a quarenta réis, como se faz na Guarnição dos Presi~ios dO's Bar..
retos, e da Serra de S. João; e para que não cresção as despezas da
Capitanía, Ordeno-vos, que dflis Jogo bai:xa a lodos os Soldados I nfan~
tes, que ora existem nessa Capitanía, ficando os Officiaes aggregados 3(J
Regimento de Cavallaria Regular, donde successivamenle passarão a effectivos, logo que haja Vaga: Em terceiro lnga1· Ordeno-vos, q11e faç<1Ís
distribuir em seis Oistrítos, ou partes todo o Terreno infestado pelos "
Indios Botecudos nomeandQ seis Comrnandantes destes Ter!'enos 1 a q.oem
ficará encarregado pela man~ira, que 'lhes parecer mais proficua, a Guer•-'
ra Offensiva, 'lue convem fazer aos fndios Botecudos; e estes Comandantes, que terão as Patentes, e soldos de Alferes aggregados ao Regi:..
menlo de Cavallaria de Minas Geraes, que logo lhes mandareis passar
com vencimento do soldo dessa nomeação, serão por agora Antonio Hodrigues Ta borda, já Alferes; João do Monte da Fonseca, José Caetano da Fonceca; Lizardo José da Foneeca, Januario VieirL> Braga; Arruda, morador na Pomba; e se denominarão Comandantes da prim.eira,
segunda, terceir,,, qua~la, quinta, e sexta Divisão do Bio Doce. A
estes Com mandantes ficará livre -·e poderem escolher os Suldados, que
julg·arern proprios fMHa esta qualidade ·de duro, e aspero Serviço, e em
número sufficienle para formarem diversas Bandeiras, com que 'hajão constantemente todos os annos na Esta<;ào seca de entrar ,nos Matos; ajlldando-se reciprocamente n:1o só as Bandeiras de cada Commandante, méls
todos os seis Commandan!es con: as suas respectivas fon;as, e concertando entre si o Plano mais proficuo para a total reducçào de. h uma iiimilban·-
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te, e atroz Raçf! A~tropopll:lga: . Os J1leSillOS Commnndnn.t_e s seriio resporis;neís' pelas funesl:~s conseqrHlneias das rnvasões dos lriclios Bole<:u-

dos · nos Sit.ios confiados .á sua Guhrda, logo que contra elles se prove c
· ommissãu, ou descuido: Que seji'io considerados como prisioneiros de Guer- ra. todos ·os I nJios Bot.ecí1dos, que se totr•:lrem com as armas na mão ern
qualquer·· ataq 11e, e q~e sej;'io entregues para o serviço do respectí vo Com'rtHindante pur dez annos, e !()do o mai& tempo, em que durar sua ferocidade, pod ;·ndo elle empregallos em seu serviço particular durante ·esse
1.empo, e conservaL!Qs com a devida seguran'ç:;t mt1smo em ferr0s, em
quanto não derem provas do abandono d? sua atrocidade, e Antropophagia: Em quarto lugat· Ordeno-vos, que a estes Commandantes se lhes
c.tmlit'a annualmente hum augmento de soldo proporci.onal ao bQm Servif.{O, qae fizerem, reg-ulado este pelo prineipio, que terá mais meio so ldo
aquelle Com mandante, C)Ue no decurso <.!e hum anno m.ostrm· nãos6menl.e, que no seu districlo não houve invasão alguma de Indios Botecudos,
, nem de outros quaesquer Jndios bravos, de que resultasse morte de Portuguezes, ou des~ruiçào de suas Plantações;· mas que aprisionou, e 'destruio no mesmo tempo maior número, do que qualquer outro C omrnandante; conferinJQ-se aos demais hum aug-menlo de soldo proporcional ao
.Serviço que fizerão, servind0 de baze para maxima recompensa 0 augmento · de meio soldo: Em qu.into lugar Ordeno-vos, que em cada tres
mezes convoqueis huma Junta, que ser:í por vós prezidtda, e composta
do Coronel do Regimenio de Linha, do Coronel lnspector dos Deslaéa·m.e nlo.s da Capitat)Ía, do Tenente Coronel, dp Major,, do Ouvidor da
Comarca na qualidatle de Auditor do Regimento, e do Escrivão Depu·tado da ,J unta da Fazenda,· na qual fareis conhecer do resultado de tão
oimportante Servi<,_~o; e Me uad conta pela Secretaria de Estado de Guerra, e Neg.o cios Estrangeiros de tudo, o que tiver acont.eci'do, e for· concernenlea esleObjecto, paraque seconsig:aareducçào, ec'~ilização dos
-IpJios Botecudos, se possível for, e él. das outras Raças dos lndios, que
muita vos Recommemlo; podendo lambem aJunta propôr-Me tudo, o que
julgar conveniPnte par·a tão sauJaveis. e grandes fins, partieu larmen te
' ,;todo o q'ue tocar á pacjfição, civiliza<(àO, e ~A ldeação dos lnc ~ios; Declarando-vos lambem: que por este trabalho ·os I\(Iin·i stros da J~nta não ,
terão paga, ou vencunento algum, Reservando-1\iJe o bar-lhes aquellas
. dem~nstrações do Meu Real Agrado,. e Generosi~ade, 1~e que os seus
Serv1ços demonstrados pelas suas contas, e resultado h\Vo avel para a' Capitania, os .fizerem dignos.
\
..
Propondo 7 Me igualmente por motivo destas Saudaves iPI:ovídencias contra ós Irl(lios Hotecudos, p,reparar os meios convf;Jt;lientes para se
estabeleeer para o futuro à Navegação dô Rio Doce, '\que faça a felicidade dessa Capitanía ~ e Pesejando igualmente Procurar cot'n a maior
·~conomja da Minha Real ·Fazenda me!os para tão sauda~~~ e•:nrreza; as. ,s11n como Favorecei' os que qu Jz{:>rem Ir povoar ~tquelles ~>r'ecJOso~ Terre'nos auriferos abandonados hoje pelo susto, que causào os l'l'ldíos J39tecu, dos; Sou Servido Ordt~nar-vos nesra confonnidade que na Jonta, fJUe
., vos Mando organiza1·, ' façais propôr, e executar todos os tres me~es os
meios de Exploração do Rio Doce, seja para o exame· das Cachoeiras,
· que impedem que elle seja totalmente navegavel, seja para fazer mais
facil a ,sua Navegação, sendo possivel abreviallá; e que seguindo este
' 'trabalho de hum modo fixo, e permanenlf·, Me deis successivamenie
. cun.la .do que resul~ar . das mesmas Explorações, para que .Eu Resolva o
que deve seguir-se em Ulo iruportante maleria: fgualn:entc· vos Ordeno
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·fJue em todos os Terrenos do R ío Doce aHualmenle infeslnd.oS pelns·fn- ·
clios Bor.ecudos estabeleçais de ncco&·Jcr com a Junta d,a · FazenJ~; que
os Temo!nos novamente cultivaJos, e infestados petu~ lndio.s ficarà(.l izen·
tos por dez annos de -pagarem Oizimos a favo.r dacptelle~, ·qoe. os f<Hem
pôr em ( 'u.lt ura de ·modo, ·que se possa, repu:ar permar'lf•nte; •que igual~
mente fique estalwlec~ida por dez mwos a. livre exporlac~ão e Íri•q;)orlt~·
çào de todos os Gen~r.(•S de Ctllnmercio, -rué se havt•gare.u1 pel'o ,ttiesmo
,Rio Doce, S(>ja deseendo para a Capitanía .do Espiri.to Siu~fo, sejà s•l·
bimlo da mesma para li de M.inas Gentes; fazer.tdo ·colll tudo as competentes Jeclaraçõt>s, rnna que se não confundào as fazendas importada~,
e exportadas 'pt·l6 Hio Doce com as'que fui·em para a Capi1ía ~da vi-a
de terra: qu·e finalmente fique declaradd; ~ue Concedo a toJos os De·
vedores da Minha Heal Fazenda, que forem fazer sirriilharltes estabelet:imenlos de Cl.ltura, de trabalhos auríferos, H especi~! Graça d·· hu·
ma Moraloria, que haja de dunu· Sf-'ÍS i!nnds da dnta ·d esla Minha c,lria
Regia, enl cujo ·per iodo nfio poderão 'ser i nquie.t a dos por d 1v i~ as, que '·
tenh:'io cuntrahith/co!•• a .MiJ.iha . H~nl Fm~enda, :e t]ue ;só fica.rào ubi:iga.: ,
do~ a pag·ar no ·fia:n do mesmo. periocl0~ Ord~H(l-.V()~ finalme·Rie que " p:ml
poderdes exectitar tão uteis Ohjec.tos sem g-r:.1 vame da Minh~ 'Real · Fa.zenda, introduzais na Administrnção de tml . o qd-e diz respeito ..á mes•
ma, a maior Economia,. e Me proponhais tudo, o que possa contribuir
para o mesmo fim pelas Hepartiçõt>s cC:JrupPt'entes, como a.Suppret.sà<:J do
Pc,sto de Capitão Mór Regente da C;~mpanha, o excessivo <.\rdenado de
Thesoureiro da-· Intendencia de Villa Rica, de muitos Fieis de Begisto,
que ·\o podem ser pagos p~lo rendimento dos . 111esmos Begistos: E so~
bre tudo vos Ordeno que desde l(•go deixeis de provêr Póst9s M ilic.ja.nos
com soldo, vollando nesto pétnto ao que anl;g-.amente se praticava na Capitanía, e nssim procedereis logo com os' l')lle f(lrdes prúpondc;, (lóis com
aqut>lles, que ja lPill soldo, nada Mando :dll'rar, exet>pto se f~,~rém r ~o-·
movidos a l'óslos Surieriores: E igualmente vds Ordeno que· f~~~~~i·s logo
supprimir o pagam<->nlo da Musicados Regimento.S Milicianos, gue l\'Ie
.c onsta montar ao enorme prt>c;o de muitos contos de reis, o qve he hum .
abuso intoleravel, e de que LVle cdevieis ler propqsto a suppressão. o que
.assitn tereis entendido, e (areis executtn·, cornó n~sta vos .Ordeno. Da.da no Palacio do Rio deJaneiroem 13de,Maiode ,J:3.()8. qPR1NCJPE=
,flara Pedr,o .Maria *uvier ,de A taide e l\1eUo .

...

Pedro Maria Xavier de Ataide :·e ·MeHo, dt Meu C(ínselho, Gov·f>rnador e Capitão General da Capilanía de ~iaas : Ge,nws, Amigo. Eu o
PRINCHIE REGENTE vos En11io muito saudar. Tendo Detennina<.lo.
estabelecer nesta Capttal huma Fnbri.e a de _Plllvora por cont.;~ âe. lVI,inha
Real Fazenda, q-tte ser~i dirig•ida .pela adwinistwçãq , que ManuJ Crear
pal'a a eomptab iJ.idaJe, e iJ~;·recç~1o d.e~tt' neeessai'Ío .Estabe'lecimenlo;
Sou Serv~cl(-• que nesse Govcr.no, e na Junta l.la F<tzenda
.lixe todos os
annos por htHnH rasoavd ái•JHOXÍIItiH;i'io a qnantidade, que. se necé:::sila
Je Pulvol'a para .o consumo do Meu Real Serviço, · e .para aqoelle c)os
Particulares da Capílanía; e senda a que ,élhi se .manufactura similh~nle·

se
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rara

ás ..a:n:lOstras, que a Administr: Çã0 l~ri de remetter
prova, 8e ajllste
este fornecimento com o Fabricante, que a tr}elhpr preço a der; e .o me, l1horarnento do fjuantitativo, com que c!epoís se vender esta aos Habitant es da C.apifania, Sl:gundo vós fizerâes estabelecer na Junta da Fazen-·
da, será logo applicada á cDmpra do Salitre em bruto, para ser aqui remell.ido á Administração. T9do
m~is Salitre produzido nas differentes
Comarcas dess<~ Capitania., pal'licularmente na do Sabará, ha de ser vendido _para a Reai.Fabrica da Polv.ora, estabelecida oo Rio de Janeiro,
como· fareis . logo. constar pot· Edilaes, para que todos possão trazer aqui
o seu _Salit.re; e nesta Capital pela nova Administração todos os annos
se · fixa~1 o preço, que ·devç pagar-•se por este Genero, o qu'al neste primeiro ànno, a contar do pyimeiro de J ll_nh.o proximo até ao ultimo de
Maio segu-inte, será ôe seis a sete mil réis a arroba, s.e gundo o achar
da terceira coz!da, bom para fHzer Polvora, o Brigadeiro Carlos Antonio ,Napion, que ha d'e analyzallo, diminuindo de precto n proporção da
sua inf~trior qualidade. O que tudo assim havereis , entendido, e fareis
·'e:x:eêu(ar, expedindo .logo ~s ordens mais -.a:ctivas a .todas as partes dessa
.Capitaía, segurando que os pagamentos se farão aqui pontualmente pe~
Jo Thesou,-eito dà mencionada Administraç~o. Dada no Palacio do Rio
de Janeiro aós 13 de Maio de 1808. = PRlNCIPE= Para Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello.
'
_Impresso na Impressão Regia .
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'Eu

. ·!

O PRiNClPE REGENTE Faco saber aos que este Âlvará com
··força de Lei vire.m, que Tendo consider~ção ao quanto convém nas actuaes ·
circumstancias· augmentar as Rendas Reaes, para oom ell~s acodir ás
urgentes necessidades do Estado; e cqnvindo tambem . lan<(ar m'ão de
meios já conhecidos, e de impostos, cuja, 1cobrança e arrecadação tem
mostrado a experiencia não s~r dífficultoza,'k ou pezada., antes elo cmi·trario facil e suav:e aos Meus fieis· Vassallos; e ~e que. ficare1 por Estanco as Cartas de jogar resulta interesse á Minl~ Faz~nda;. teí\do este
,n1ethodo a vantagem de fazet entrar _n os Meus Reaes Cofres a porção dad~ pelo Co:ntratador se~1 os desp~rdicios das Admi~islraçees: Sou Serv,ido D~termmar que ~1s Cartas ~t~ JOgar fiq.uem n,este \ Esta·do, e nos Meus
Do.mlOIOS UILramarmos ror hstanco; e que so o dontralador, a quem
Eu houver de arrendar este Contrato possa fabridllas, úu vendellas, ou
. as pessoas, que tenh(-io ~elle faculdad.e p;p·a o fazer,_ ,~ nque ~e ~roc~da
á competente :Hremataç.ao,_ mandando_-se ::~ffixar Ed1taes Resta Captlal
. jr.ara concorrere~ as pessoas, que qmzerem. lançar, ar,remata do-se a
·
t}uem oH'erecer maior qu- tia, tJ mais· razoadas condições~\
E este se cqmp1:irá, como nelle se. contém. Pelo que: Mp.~pdo á
Meza d9 De sem bargo do Paço, e tlaio Conscieocia e Ol·dens , Presidente
do ~1eu Real Erario, ·Uegedor da Casa da Supplicação ·do Brazil ·, Governador da -Relação da Bahia, Govermid,ores e Eapi!ães Generaes, e
mais ·Governadores do Brazil, >e dos Mel~ Oominios Ultramarinos, e a
todos 0s Ministros de J.us(iç,a, e , mai~ Pes.soas, a quem pert~ncer o conhecir~1ento, ·e execução âest~ Alv·ará, qt,~e o cumprã~, ·e 'g uardem, e
fa,çào..... c.ump.ril'; .e .g1,1ardar UtÓ. inteiramente como .nelle se contém, não
obstante quaesquer Leis,. A-lvarás, Regimen'tos ,, e Dt>cJclos, ou ür-
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dens ·em .<W!Ürario ,. porque todos, e todas I-~ei por derogadas para es,.te effeiló sürnente, cofl.lo se delles ·fizesse e:xpressa, e Individual · menç-ão, fican~o aliás sempre em seu. vigo·r. E este v·a lerá como Cart;(passada pela Chancellaria, ainda qtie por ella não ha de .passar, e que o
seu effeito haja
durar mais t.le hum anno, sem embar~o ca O.rdenaçao em contral'!O: Regístando-se em. todos os lugares, o.nde se co.stumão .
regístat· similhanles Alvarás. Dado no P~lacio do Rio de Janeiro em 28
de, Maio· de 1808. =Com . a Assigna_tura do Pt:incipe Hegenle, e a d<)
Ministro.
· ·

de

Regist. na Secretm·ia de E.stado dos NegoCias do Brazit
no Liv. 1. 0 de Lús, Alvctrás , e Cartas Regias a
. fol. 18 vers., e .impr. na lmpressáo Regia .
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~

O ·PHINCIPE REGENTE Faço saber, aos tjue
presente Alvará
·com força de Lei virem, que ~endo necfissario nas Urgentes precisões,
em que se acha o Estado, estabelecer. Rendimentos, que bastem' para
-a Despeza publica, pois que não rodem chegar os que se aché!.vão esta~
·belecídos em mui diversas circumstancias; e Desejando não só que os
Impostos carreguem sobre os Generos, que pelos seus preços, e .consuino podem mais suavemeste supporlallm;;, e sejão de t11enor 9ppressfio pos'sivel aos Meus fieis Vassallós, mas que tenhão a m'aíor facíllidade na arrecaqação, para nem haver désJwrdicios no rendimento delles, nem vexações, e violencias no modo de arrecadallos: E .Considerando, que o
Tabaco de Corda póde bem soffrer hum moderado imposto sem damoo
dos que se empregão na sua lavoura, fabrico, e Commercio; e qo1l sendo a Taixa cob~~Hla . em Ca's as ,qe A.necada~ão, já ,~st~beleçidas, não se
multiplicão desr>ezas ,·nem se dá lugar. 'a vexàç.ões ·ria. c<Dbrança; vindo ..
outrosim a resultar na prática os proveitos da facilidade, e suavidade,
que resultão dos imposlosindirectos: Sou Servido Determinar o seguinte.
Todo o Tabaco, que sahi1· da Casa da Arrecadação da Capilanín
da Bahia, vu1garmeote chamada Pezo de Furno para Q consumo della,
·pagará ao sahír .quatrocentos reis por .aJTob{l ·,' ;urec:tdando.~se l9g9 peJas
pessoas, que alli se achão empregadns, as· quaes na escri!ur.ação, cobrança, e remessa aos Mêus Reaes Cofres se haverão pel!i maneira, que
lhes for determinada pela Junta da Minha Real Faz~nda daqnella Capí·
tanía, a quem Recomrnendo a maior simplicidade de melhodo, que for
compatível com a exaclidão necessaria.
' '
A. mesma 'faixa pagará na Alfa'r:~d'ega desta Cidade todo n.Tahaco em Rolo, ou de Corda, ou seja o chamado da Piedade, ou· o de Ma.ipendi, que vier por mar de qualquer Porto deste Estado, e der a competente entrada na Alfandega. E nella hayerá no expediente do despacho deste Genero, e
cobran~:a do imposto o mesmo mélhodo, que aili se prática cdm os que são de Pezo.
· ·
O TabaC() de Rolo, óu Corda, que · for jmportado por terra, pagará no Registo de Taguahi o mesmo, que paga o que se imporia por
mar, por Estar Informado que as Jespezas si'ío as mesmas; e aqueHe
Reg·islo se reputará Alfandega de Porto Seco. ~elle haverei' huma Ba- ·
lança para o pe~o, e hum Liyro rubripado pc,lo DesembargadorJuiz da
· Alfandega .desta Cidade,. no q_t1al farão .a :com pelente escriCunHiãQ o E~ -

·<
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..
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crivno, e Provedor do R egisto, dando a necessaria Guin ao Oespnchante; t; pgr esta fói-aía se tomar·éÍ ao Provedor a devida C<•nlll no NJeu RPa[

Erari'u l(JU~s us lres meu~s, sendo p1;r qunlquer falta, ou fraude, (:as(igados com as penas, , em que incorrem os<JUC desencaminh:lo .Minha F~·
:ienJa.
· · ·
.
.
•
·
To~o o Tabaco extraviado aos Thieus r~eaes Direitos S!:'rá nppre hendido, e se.· pr·aric:tl"4 com elle, e seus donos . o que a .respci!o de 'ou-

tros Generos s·e :'tcha disposto no Alvar·á de cinco de .J aneiro de mil se~ ·

tecenlos oitenta e cinco.
·
.·E e~:;( e se ct1111prid ~om{> nelle se conlém. ·Pelo que: Mando á Meza elo 0<-'sern hnrgu do P:tçn, e da ·Cunseiencia e OrJt•ns, Presidl~nre do
Meu Real - Erano, Br>gedor ela Casa da Supplicn</íu do Br.azil, Go,•ernador da H.elaç:lo da Bahia, Governador·es e Capit;1es Gen~r·aes,
mais
.Gov1•rnadores do Brazd, e dLs LVleus Domínios UI r réilllllarinos, e a lodos
os Ministros. de Justiça, e mais Pesst>as, a IJilelll pe.rtencér o conhecimenlo, e execuçi'\o deste Alv:ll·;í, que o CUIIIJH:"io, e guardem, e fação .
cu·m./'Jrir., ·e g,uardar· tào i'nleinuu,f~n(e cnrno lll~lle se.c()nf.émr miu ohst.ante rplilesquer• Lt:!is, Alvarrí:,;,. Beg-imen!os, Oecret(>S, ou Ordt>ns .eru coAtrario, putqne tod•JS, e (ti(Jas Hei' por dero~ad.as para este effeilo somente, 'Ct>UJO Se qelJl's fizPSSe expressa, e Ín.JivrJuaJ tnençào, tlcaruJ" af.ÜÍ~
sempre em seu vigor. E este valerá <:onro Carla passada pela Chancellaria, aind:a que por e/la n:io ha de passar, e que o seu l'fit-iro h:rja dedur:tr mais de l1Um anno, sem embarl!o c!a Order.açfro em conlr;,F Jo: He~
gistando-:;;e em toJos os ' lugares, onde se coslumào re!!Í,;I:rr similhanres
Alvar:\s. Dadq no Palacio do Rio de Janeiro em 28 deJ.'\1aio de:i808.:::;::
Coui a A~signatura Jo• Pripcipe Negente, e a do Ministro.
•

e

.•

·Regist. 'na Seçretatia de Estado dos Negocios -do Bra0
~il no Liv. I. de Leú, Alvarás , e · Cartas Rt!gias
cz.j'ol. 17, e impresso na lmpressiJ,o Rrgia.

. .·do Rio de
R everendo Bispo

·

errE 11EG:ENTE

.

}

Vos

Envio

\

.

Jane.iro~ do l\1eu ·C onselho; Eu o ~P,RIN- ,
l 'l lllÍ'IO

s:.t~da~,~OIIlOI\f!_Uelle, ~lue A~Jb: ,~cn~

do necessarHr pr!•VeJ· o lugar de Capel,ao Mot da lVhnlra Neal Casa, v.,_g~) po1· fallecime·n lo do Patríarcha de Lisboa Dom ,Jo s~ llran~\sco ele Mendonça~ para encher· üS de1·eres do Prelado da Minha Heal Capella, .e pa- .
ra sa11sfaz-er a rodas as ou Iras imporlanles J_i'un~ões, e Enl"arg.. s inherenll's ~ este Lugar; e Tendo em Consideraç;1o as justas d _zões, que
rn<nêr;lu o Meu A ugustn A \' Ô o Senhor Hei Dolll João V. de ~ .loriosa Mernoria a ·unir esta D;gnidaJe na Pessoa do Ordinario do ~,errildr!o e <Ís
boas pnrles, que concorrem na \•ossa Pessoa, e Querera.lo fa'ler-vos Mercê: Suu . Servido No111~ar - vos f'apt·lliio Mór da · Minlia He;d C;rsa, do
mesmo modo, e eom a· mesma Jurisdie(;ão. e ·corn tudos os Privil t;gios,
Prerugalivns, e .11-ireilus, que por Leis, e Custurues 11nligos perlenee~
ao di'to Ltr!!'ar; Esperando .das vossas letras, e vJrludes, que Me servireis neste E111 r rego corno convém ;10 Ser· viço de De os, e Meu. Esc ri ta .
no Palacio do BiodeJ<~nei'ro (•nJ 3 deJunhode l808.=PRINCIPE.=
Para o R~verenuo Bispo do Rio de Janeiro.
~
lmpr. rta Impressão Regia .

..

519
.t-·· -Ji•.-0'>* - .- - l i f

Ila vendo oImperador dos Fr~ncezes i.nvadido

·•

Ol} M_eus Estad~s de l'or~
tugal de buma maneira a fl)ai~ a·l_ei_vosa, .e c~htra os Tr(llados, subsintentes entre . as: duas. Coroas .• ,pF!.tiC}·pwndé> a~s1m, sem a menor provocação
as s·uas hostilidades~ e decl<~ração de Guerra c0ntra a .Minha Coroa;
co!'lvém á: dignidade della, e ·á Ordem, qml occupo entre as Potencias
declarar similhantemente a Guerra aq referido Jmperador, e aos seus
Vassallos.; e por .tanto Ordeno, que ·r or Mor, e por Terra se lhes fação
todas as possíveis hostilidades, awthorizando o Corso e Armamento, a
que os Meus Vassallos q'uei.rão prop,ôr-se CO!i!Lra a NM(âO Franceza; ·declarando, que todas as tornadias ~ e prezas, qualqi·J er ·que seja a sua
ql!la!idade serão completamente dos A prazadores SE'!ll tleducção . al.eutna.
em 'beneficio da Minha Real Fazenda. A lVh~za do Oesembargo. do Paço
o tenha assim entendid0, e o façá publicar, . n~rneltendo este ror copia
ás Estações competentes, e affixando~o ·por Editaes. Palocio do Rio de
Janeiro. em lO de Junho de 1808.=Com a Rubríc.a do . Principe Regente.
• •

.

.

!li

Impresso-na lmpressâ() Regia, .
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COilVNlieo{e ao bem Publico remover lodos os embaraços' que
possão tolher o li.vre giro, e a cir'c ulaçfí0 do C'omin~rcio: E tendo coH·sideração ao estado de abatimento; em que de prese.nte ·se acha o Nacional, interr:ompido pelos conheeidos estorvos,- e' actuaes circumsta'ncias
da Etli' tJpa: Desejando animallo, e pr•omovello em heneficio da Cou'sa P11- ·
hlica pelos proveitos, que lhe resultão de se augmentarern os cabedaes
da Nação por meio de maior numero .d e Trocas, e Transações Mercan:t is, e de se enriquecerem os. Meus fieis Vassallos, que se dão a este ramo de ·prosperiélade publica, e que mu·i(o Pertend'o favorecer como fuuma
da:s Classes uleis do. Estado: E querendo outrosim augmerrtar a Navegaçã<:> para que prospere a Ma.rinha Mercantil, e COio . ella a de Guerra,
'necessilria ,para a defeza dos Meus Estado$, e Dominius: Sou Servido
ordeBar, que todas as Fazendas, e Mercadorias, que foi·em proprias dos
Meus Vassallos ,· 'e por ·.sua conta carregadas em. Em bitreélções NacicJllàes, e entrarem nas Alfanrlegas do Brazd., pagu~.m de OireJto por en. trada dezeseis por ~ento somente, e os ,generos que se deTI'(;riíi:lo Mu'lh<\dos paguem menqs a· ter<_;a parte do que se acha estabelecido, derogada nesta . pa1·te a disposição da Carla Regia 9e vinte e oito de Janeim
-·passado, t-ica·n do em seu vigor em tudo o mais: -E que todas as Merca·dol'ías. fJile os . Meus Vassalfos assim imporlarecn, pé~m as re ei porl'ar pa1·a Reinos, e Dufl1inios Esu:angeiros, declarandCl-O por esla maneira nas
•A lfandegas, p:~guem quatro pu r cento soment~ de baldeação, passandoa~ depui::; para Embarcações Nacionaes, oq Estrangeiras, _que se ·des~ina
·rem a Portos Estr<Hlg-e ims, o f1UI3 co m tud o s_,ó terá lugar nas Alfande. gas desta. Corte, ·Bahia, Pernambuco 1 lYJa ranhilo, e Pará-; e nelhis ha.. verá a . li1;.Úor íisea!ização
.. E ac{;IU lecenôo· fazeT-se alguma t,omadja d.ci Ja ,..

·l

.i
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zendas desviadas daquelle destino, serão apprehendidas, e julgadas com
outro tanto do seu valor Çl hem do Denunciante, e dos que as apprehenderem, na fórma do Alvará de cinco de Jafleiro de mil setecentos oitenta e cinco. O Presidente do Meu Real Erarío o tenha assim entendido,
e mande expedir as ordens necessarias. Palacio do Rio de Janeiro em l l
de Junho de 1808. = Cum a Rubrica da Principe Regente.

lmpr. na lmpressá? Regia.
Wi--*~*--"'

Por quanto pela Carta Regia de vinte e oito de Janeiro proximo passado Fui Servido permiltir aos Navios das Polencias alliadas, e Amigas da Minha Coroa a livre entrada nos Portos deste Continente; e sendo necessario para que aquelles dos referidos Navios que demandarem
o Porto desta Capital nfio encontrem risco algum na sua entrada, ousabida, que haja Pilotos Práticos desta Barra, capazes, e com os sufficientes conhecimentos, que possào merecer a confiança dos Commandantes.
ou Mestres das Eu1barcações, que entrarem, ou sahirem deste Porto:
Hei por bem Crear o Lugar de Piloto Pratico da Barra deste Porto do
Rio de Janeiro, e Ordenar que sejào aclmillidos a servir nesta qualidade os Indivíduos, que tiverem as circumstancias prescriptas no Reg'irnento, que baixa com Este, assignauo pelo Visconde da Anadia, do
Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha e Domínios Vltramarinos; e que possão perceber pelo seu
trabalho os Emolumentos ahí declarad~s. O Infante O. Pedro Carlos,
Meu muito Amado, e Prezado Sobrinho, Almirante Generl\1 da Marinha,
o tenha assim entendido, e o faça executar. Pédacio do R1i'o de Janeiro
em J 2 de Junho de 1808. =Com Rubríca do Príncipe Regente.

~
REGIMENTO

Para os Pilotos Práticos da Barra do Porto ~sta Cidade do Rio
de Janeiro.
I. Poderão ser admittidos a Pilotos Praticas da Barra do Rio de
Janeiro todos os Patrões dos Escaleres, das Lanchas de pescar, e outros
quaesquer indivíduos Naturaes, e Vassallos do Pl{JNCIPE REGENTE
Nosso Senhor, ou outra qualquer Pessoa estabelecida, ou naturalizada
neste Continente, f]Ue moslrarem por hum exame feito perante o Pdolo
l.Vlór, ou seu Ajudante terem os conhecimentos necessàrios para este
Lugar.
fi. Que se deverão p'ôr Editaes para concorrerem os Patrões, e Mestres dos Barcos, e Lilnchas de pescar, e mais Patrões de Escaleres, e
de Saveiros, que quizerern fazer o seu exam~ pernnl.e o Piloto Mór, ou
seu Ajudante, a fim que possa chegar á noticia de todos, e se proceda
aos ordenados exames.
·
lll. Que os que ficarem Approvados no referido exame não poderão
setvir este Emprego, sem que tenhào huma Carta, que lhes será passada pela Intendencia da Marinha com a declaração indispensa vel da sua
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A pprovação; pagando o provido pela expedição desta Carta a Titulo de
Emolumentos pâra o OH-icial, que fi. lavrar, a quantia de 6:400 réis
além de 4:800 ao Piloto Mór pela sua Carla de Exam0.
,
I V. Que os Pilotos práticos nomeados, antes de principiarem a exerCt"r os seus Emp't·ego.s, Jeverào prestar . jurnrnento perante o Intendente
\'la Marinha, e ct~m as solemnidade:s do costume, de cumprit·em serupra
as suas obrigaçôes com o acerlo e inteligencia, de ·que são ca'pazes, e
de nào r-oncorrem, nem consentirem nos estravios dos Heaes Direitos
'
.
promelter.nJo J·e denu,pCJarem "lodos aqu elles, que chegarem ao seu conhecimento, ás Autlwridad es respectivas.
V. Que perceberão de cada Navio, que metterem dentro ela Barra,
ou holarern fóra, 0s segoinles Emolumentos: 12:800 réis, se for Náo:
8:000, se Fragata: 6:4()0, se Navio Mercant~ de tres l.Hastms; e 4:000
pttl' cada hullla clas ot:Jlras· mais Embarcações. A percepr.tão dc,s referjdos
Emolumentos se deverá effeituar, tanto á entrada, corno a Silhida das
Embarc<H?Ões, logb que recebi'io o Piloto.
,
·
VI. Que no caso, que os Navios, que demandarem este Porto, 1i··
vl!'r~m tomado em qualquer diS:lancia das C';ostas algum pdtico, .nà'o fio~rtto por es.Le motivo izentos os seus respetivos Com mandantes, ou Mes"'
trt>s, de pP.garem os Emolumentos arbitrados ?-O Piloto da Barra examinado, que depois quizerem ruetler a seu bordo, sl'lfisfazendo além disto
~o Prütico em questão o que tiverem com elle ajustado, quando o tomá·rão.
V I r. Qne nos. Navios, que Rahirem, ·terão sempre a preferencin, e
·csco.Hla o Pii·oto Mór, seu Ajudante, ou Sota Piloto Mór, sobre os oatFos Pi!ot,os ,; e ~:planto aós gue .de,m<mdarem a Barra, será aquelle, que
pri-mi!'Íro rrodet• abo:da.r ·O NétVio:
,.
'
V Ht. Que o AJudante do Plloto Mor percebera alem do vencimento
<h'l 3'2'01' réis dia rios·, !p.t.e clantes recebia eorno Patrão de Esca-lcvr, os·Emo"'
lumentos, que lhe co~npetirem do exercício da PiJotágem, como imme;cl'iat. c~ ao. P~loto Mór~ PaJacio clo Rio de J,aneiro em lZ de Jt.mhode.lSOS .
_, Vw.evnJe de A nadja.
·

.

I
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•
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Impress(j) na Jmpressáo ·Rt:gia .

Conhlf~erH~o-sé pela e~perien"Cia não ser possivel,

.

que o Escrivão da Ín- .

tend~1HÚ<1' da Marinha SlÍrva ao mesmo tempo o lugar d·e Eserivão da Ma~

:.>.a. GnnHle: S'Q~l Se-r-vido Nomear a Gregorio Manoel do Couto, Escrivão
d-a. JnteA·d enoia da Mar.inha c.;om o' ordenado annual de quatrocentos ,m-il
r'éts, ficaliH•1o i.\rlanael Alexandre Alves servindo simplesmente o lugar de
Escrivão da Meza G~ta.Nde cum os mesmo8 quatl'ocenl.os mil té.is de orden-ado ao nua!. E atlendendo a que os órd~nados do Contador da Marinha,
do pt'Ímeiro Escrituraria; ed.os d ois se.gundosEscriturarios, não sã'o pro-;

porc.ianad~lS ás fur.cçôes, que i:ncumbern a estes emp.regos, como o lem-·

po j<'l mos-trou: Hei por bem-, alterartdô nesta parte a disposiçi'í<r clo Alvatá ela Crea~ã.o da . Co.nla.doria da Mtari·nha, que
primeiro vença seis ..
cen tos· miJ reis• ue onJenad0 porlHHIO; e 0 seg•undo qu.atwcenlos miJ réis.
E ·porque não. se l@rn verific~Hl0 a NornQaçtio do ~egundo ·Escrituraria
Francisco Hebello da Gama: Sbu St!lrvido nomear em seu lugar a Jofio
Capistrano de FtiY•
Ue>iredo, com o ov~ienaclo de trezen,los e cincoenla mil
0

o
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réis, e ·c onceder ao outro S0::';un.Jo Escrituraria Francisco Luiz Coutinho,
em vez de duzentos. mil réis j ;\ ::lrbirrados, duzentos e Clr:Jcoeral<l miJ réis,
que ficnnÍ vencendo annt~a!menie. O Visconde de Amldla, do Meu Con..,
selho de Estado, Ministro e S(>cretario de Estado dos Negocias da Marin-ha, e Domínios Ultramarirws, o tenha <u sim enlendid<.l, e· faça executnr com ns pMt ici pnções necessnrias. 'Palacio do BlO de Janeii·o em I&.
de Junho de 1808. =Com a Rubrica do Príncipe Regente.

impresso na Impressão Regia.

Eu O

PRINCIPg REGENTE Faço saber aos que este Alv;ná coru
força de Lei vi~em, que sendo-Me presente a si tu ação precaria, e incómmoda, em gue se achão o Cahido, e mais Ministros da Cathedral
desta Minha Cidade, e Corte do Hio de .Janeiro, em h uma lgrt>ja alheia,
e pouco decente para os Officios Divinos; e Desejando estabelecer-lhes
hum local, em que com o devido decóro possão exercer o Ministerio de
suas Funções Sagr·.adas, ni\o só por seguir o exemplo de Meus Augustos
Predect:ssortfs mns priAeipalmente por serem os ~enhores Heis de Por'"
tugal os pr1mitivos Fundadores, e perpeluos Paclroeiros de todas as Igrejas do Estado do Brazil, concorrendo po1· essa -razi'ío com tudo o que era
necessarip para a c<;nservn<;ão, e Fahrica das mesmas Jgrejas ·; e ( 'onsiclerando pot· huma parte as necessidades actuaes, e .maí,s urgentes doEs··
tado, a que cumpre acudir sen1 demora, e que Me nào permillem continuar as obras tia nova Cathedral, a ·que déra princípio Meu Augusto
Avô o Senhor -Re.i Dom Juão V. de Gloriosa L\'Jemoria: e·IJ10r outra parte
não Quere·Jdo perder nunca o aptiquíssimo costum,e de m1,nter junto ao
.M eu Real Palacio hum a Cape lia Heal, n:lo só para maioa· d>,mmodidade,
e égificação da Minha Real Famil1a, mas sóbre tudo para maior decencia, e esplendor do Culto Divino, e Glor~ de Deos, eru cuja Omnipo4•
tente ·Provider1cia Confio; que abençoará o~ Meus cuidados, e~os desvé]os, com que Procuro melhorar a surte de Meu's Vassallos na ~eral calamidade da Europa: Tt'ndo ouviJo sobre esta m\teria pessoas bui doutas, e zelosas do servi<(O de Deos, e MNa, e juni~mente com o parecer
do Bispo Diocesnno na parte, qne póde tocar á sqa Juri dicçãó Espiritual, e O:dir~ari~, Fui _Sl·rvido A doplar o Plano, q>~ nas prese_ntes cir·
cumstanc1as ma1s conv1es~e. Ordenando a este respeito o seg-umte :.
I. Que o Cabido da Cathedral seja logo com a 'possivd brevidade
transferido com todas ;1s Pessoas, Cantores, e Ministros, de que se compõe no estado acLufll, em que se acha na Jgreja da Confr<l\l·ià' do Rosario, para a Igreja,. que fui dos Relegiosos do Carmo, cCJ.ptigua ao Real
Pnlacio da Minba Residencw, p:11·a (>nde se passarão igú'illmente lodos
- os Vasos Sagrados, Paramentos, Alfaias, e todos os moveis, que pertem~erem ao mesmo Cabido, e pO~sãn qe alguma sorte servir no exercicio de suas funções.
JL Que todos os sobreditos Membros do Cabido sejr'io desde logo, ~
para: o futuro reputadi>s por Ministros da Minha Capella Real, e como
taes g·Ciznn1o de lodos os privilegias, Irnmunidades, e lsenções, que por
costumes :tntiquissimos, e .a·ullas Pontifici.as tem sido concedidos á Ca- ,
pella Real dos Senhores f{eis Meu!? Predecessores.
lfL 'Que em c?nsequencia dos mesmos Privd~giüs, Mio só os Cone -··

#
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gos, de que presentemente consta o Corpo Oapituhr; tnas todos os mais
~]UC Eu For Ser v ido Accrescenlar, _para o futuro, pod·e rão usar Je <ilgu-•
llla ditrerença n0 feitio dos Roquetes, e côres das Múrças
segundo o
Accordo, que Eu For Servido Fazer com o l\1eu Capelã'o iVJór em
qnem concorre igualmente a JurisdJcçilo Ordinaria, e Delegada desta
Diocese.
lV. Que além da Corpornçã.o, e da .Je-rarquia dos Conegos, deve ha-'
ver huma nova JerRrquia de Cunegos Graduadds, a. que se poderá dar 0 1
· nome, e o tratàmenlo de Monsenhores, na qual poderão entrar os Mon-,
senhores,. que vierãó da Palriarchal de Lisboa, e ouU•<;s, que Eu fi'or
Servido Accrescentar para 9 futuro, occupando pela sua antiguid11de a.
precedencia no Coro, e no Altat', dentro 1 e fóra da Igreja, e usando·
dos mesmos Hahitos, e Insignias, ' sem exccptunt· a Mitra, que Estoll>
na posse de permitlit· em .Lisboa aos Monsenhores nfí'o Mitradc:.s.
V. Que os Mtnislros das doas Jerarquias ~nfrarâo nas funções do
Culto Di•;ino, e no serviço da Capella, constituindo hum só Corpo na
unrao de hum só Prelado, porém segundo a sua gracJua<;ão, e do modo
nwis aproximado, CJU~ for possível, ao, e8lillo da Santa Igreja Patriarchal
de Lisboa, sem eom tudo se derogarem ·os 'Estatutos da Catbedral nas
partf'sj em que forem compatíveis com o dito estillo, em quanto se não
formão novos Estatutos inteiramente conformes; e adaptados ao novo arranjamento da Capella.
·
V L Que na nJesma razão das funções, e dos deveres, se devem oon....
siderar todos os Direitos, e Privil egies do arrtig1o Cabido àilluodidos, ê
communicados a todos os Membros das duas .Jerarquias, sem diíferença
l'llgumn. de votos nas deliberações, ~ · negocios Capitulares, á e~cepção
daquel!a, que por Direito cornmmn he concedida ao Presidente da Ca"
pella, ou Decano, que Jeve ser se npre o lVJonstenhor mais antigo.
V 1I. Que assim como entre os anti~s Conegos existem alguns, que
setn drtJ'erença de vvto, e de graduação percebem sómente Q meio orJe ..
naJu, ou congrua de cento e cincoenla mil réis, da mesma sorte a res ..
peito de cada hum dos Ministros em qualquer das duas Jerarquias, fica
S(~mpre reservado :;1 Meu Real Arbitrio aquelle ordenado, gue segundo
seus merecimentos 1 e set·viços For Servido Conceder-lhe, sem que j~\. m:lis possa servir de aresto para igualtlacle dos ürdenados a ·igualdade da
gr;,Juação; e o mesmo se entenderá com os Cap'ellães:J e mais Minist~;os
jnf,Jrjores, que possa havet· na Capellaó
·
·
Vl! L Que dentro da mesma Capella Re;al se conservar::\ huma ParofJUia rrivativa para os Criados da l\!1inha Real Casa, e FarniJ.ia, de que
será Paroco hum Sacerdote, que Eu Nomear, e que será ao mesmo passo Conego nato da Capella.
.
IX. Que para obviar os embaraços, e a confusão, que podenâ'o l'e·
~ullar de duas Paroquias e:dslentes dentro da Capella, ~ou .Servido Or.,.
denar, que ficando sempre para o futuro Coneg_o nato da M~nha Capella
Real, como já o era da Sfi. o Cura da Jnesma, entretanto se conset.' ,ve
esta Freguezia na mesHJa IgTeja do Rosario, em quant0 não Sou Serv1po
Designar-lhe outra mais accvmmodada, e decente~
E este se cnrnrrir:í, como nefle se r.ontém. Pelo que: Mando á
Meza do Desembargo do Paço,. e da Co ;1sóencia e Ordens, Presidente,
do Meu Heal Erario; RegeJ.or da Casa das~~ ppl~cação
Braz i!; Bispo
desta Dioeese, e mais AúÍ.horidades Ecclusiasticas; Governador da H.e.,
laÇão da Bphia; Govemadorés e Cap·itã·es Generaes, e mais GoveTn~~o"'
r~s do Erazil, e dos Meus Dominios Ultr,qmarinos; e a todos os 1Vlm1s-

ao
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tros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento, e

execução deste Alvará, que o ' cump'r:io, e ' guardem, e t1Çfio intciramen.

te . cumprir e guardar tão inviolavelmente, como nell·e se contém, nào
obstante quaesquer Leis, Alvarás, Hegimeutos, Decretos, ou Ordens em contrario, porque todos, e todas H e i , por derogadas para este effe ito E>Ómente, comu se ,delles tize:;se expressa, e ind1vidu a l. men~ào, ficando alicís sempre em seu vi g or. E este va~erá como Carta passada pela Chancellaria, ,ainda que por ella não ha de p assa1·, e que o
s·eu elfeit0 haja de dnrar mais de hum anno, sem emharg o da Ordt< nação em contrario: Hegistando .. se em tuth;s os lugares, onde se .·cosi umflo
registar simdhanles Alvarás. Dado no Palacio do Hio d<~ Janeiro €!11 15
de Junho de 1808. (I)= Com a Assignatura do Príncipe Hcgente, e a
do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos 1Vegocios do Bmzil
/to Li v. 1. • de Leis , Alvará~ , e Cartas Reg·ias a fol.
18 vers., e impr. na Impressão Begia •
.
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No dia dezanove de Junho de mil oitocentos e oito annos,

nesta Cídá·
Corpo
Milita1·, estamlo presente a Camara da Cidade, o Dese,mbargador E~Jta
llis1ê1o ·. José Brandão, que no impedimento do Chanceller da H elaçào ser-ve o seu lugar, e de Gove"rnador interino das Justiças, e outros Magistrados, e bem assim os Representantes do .Estado Ecclesiast i co. e o Corpo Militar·1 representado pelas primeiras Patentes ~a sual Officialidade,
e bem assim o JJrocurador, e l&crivào do Povo, e <~lguns 1 N egcoctanles
da Cidade: Foi proposto da Parte do Corpo Mi.Jitar pelo 6b pit;lo CommandanJ.e da Brigada de Artilheria, Jofí.o Manoel de Mariz Sarnwnto, o
seguinte= A Corporação M ilit nr que restaurou o Porto, e deo passos ~ais importantes ~nua a conservação, e~ defez_n _dQ Estad{1, "~ ndo elei-to seis dos seus Mem\)ros para huma Junta Prov1 s1oni~~ doGov ~rno, que
supra a falta de representação legitima da Auth 0\idsde Sober<~nl\ pede
a~ . Ex:cel_len~issim_o ~Senhor Bispo_· d~ Pol"lo, e ás ~~e mais A !!(h~~~ id<ld~s
C ônstJlUldas, queJrao nomear do;s à1em bros da Ü~l rpora !fão Eecl ~ sHlSll·
ca, dois da Magistratura, e dois da do Commercio.., . para , complet<~rem,
e constitui rem e~ta Junta Provisional do Govern~, ~rue só~ dt->pendl:'rá do
PRINCIPE HEGENTE ele Portugal, e a quem só res;poní.)erá do uso
{]Ue fizer da Anthoridade Soberana, de que circumsl:mcias imperiusas a
obrig~1o a apossar-se, e que ex6·rcerá Pm quanto na C;1pita ,, aetual.mente bloque:-~da pelas forças inimigas, não for restituido o ~o'verno, in~ti 
tuido por S. A. R. E mandôndo S,8 a Excellencia Revere n dís sima, que
se proposesse a votos a proposta ac1ma, foi deci d ido por un a nime consentimento de. todos os ]3epresentantes, que se instituísse humn J11ota
Superior, e Interina do Governo Geral, com todos os direitos da Soberania, que será composta de .cl"ois Membros do Corpo Eccl esiaslicos, üuis
do d.<1 Mag istratura, dois do C e rpo M ditlll·, e dois da classe d os Cidadãos, de (pte se rá Presidente Sua E xcelleocia Heverendi ssima, e que se
convocad nas Segundas, e Sabb11dos neste P:-~ço Epil'copal, e além di!'so

lle do Porto, e no Paço Episcopal, em Congresso

convoca ~ o r~~lo

(1 ) Vid . o Alvará de 20 de Agósto deste anno, e a Carta Regia de 25.

'
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todas ás vezes que for necessario: a qual Junta segundo as ·Leis deste
Heino; usos, ebstumes, e privilegias delle, deliberará, e mandará tudo
ó (jlle for .necessario: enlt\m.lida a A uüioridade, e Hesponsabilidade da
J1H1la na . fórma proposta: e que a Authoridade; e exercício <Jesta Ju·11-:
ta ce:-1sad mteiramente, logo que se restituir Jaa Capital o legitimo poder instituído por· S. A. H . Assentou-se mais, que recahindo <J Governo ibs A r mas no Coronel. de J nfanteria José CarJozo de ~1enezes Sol to
Maior, haja mais huma Junla particulllr Militar para o Governo; e direc<~.i1\u.le todas a.~> oper.açõus' tendentes ao Ataque,
Deieza . da N<~l.(ào,
e que esta Junla se cump onha. de cinco lVIémhros tiradus dí1S cinco Ramos do Cor.pu Militar, a saber: Jo Corpo de Engenharia, Ja Arti lheria,
da Jnl'anleria de Linha, da Cavallal'l3, e da Infanteria l.Vl il·iciana, ~;er
vinJo nella semrre de Presidente, qu em -tiver o Governo das Armas, e
na s ua [;dia :1 . Patente maior, ou. na .concorrencia de duas, ou mais
iguaes, e de maior antiguidaJe e-r1lre ellas.
E passando logo a votar nas !Jessoas de que se l1i'io de compor as
duas Juntas, sabírãu eleitos por unanicniJaue de Vb(os para H .!Jilhta Superior-, e Geral, de que he P,-esidenle Sua Exeellencia ReverendissinHl,
a saber : o l{ ev erendo Manoel Lopes Loureiro, P.r0visor do B1spaJo, o '
.Reverendo José Dias de Oliveira, Vigario Geral, o Desembargador de
Ag·gravus Luiz de Sequeira da G(1ma Ayéllla, o Desembarg'auor Juiz da
Core>a José de Mello Freire., o Capitão Com mandante da Br ieada de A rti Iheri~, J t•ào .l'.llanoel cle M arit: Sarmento, o Sargen lo Mó r 'de I nliw leria, Antooio da Silva Pwto, Antonio l\1athens Freire de Andrade, e
Antonio RibPiro Braga: e parà a Jnnta pilrlicular Militar dé Ataque,
e l>efezil, o Tenente Coronel de Engenharia Luiz Candido Cordeiro, o
Tenente Curonel de A rtilheria, Ma'n.oel Ribeiro de· Araujo, o Sargento
1\llúr de lnfanteria de Linha, João da Cunha de Araujo, o Tenente de
Cavalhria Luiz Paulino Je Oliveira Pinto, e o Tenente Coronel de Infunte,ria . M lliciana DumÍI'tgos Hil~e iro de Freitas. E para constar a todo
o tempo, se fez este Assento assig-nado, pelos Representantes Vogaes,
os quaes a.tand:'\o que elle .se imprima, e publique: e eu José de Mello
Fre1re, Desembarg:adol.l Juiz d.a Coroa, qúe o escrevi e assigoei. --:-José
de Mel!n Freire. ·E;spo Presidente. Estanis!Ao José Brandão. José CarJozo
de Menezes. Luiz Candido Cordeiro P1nheiro Furtado de Mendonça. Jt,ão
.Thhnoel de Ma iz Sarmento, Capitão Cor~Jfnandante da Bri~·ada de Artilheria. João da Cunha Araujo Porto Càrreiro, Sargento f\''lór ele Linha.
Luiz p,.ul1no de Oliveira Pinto de Francn. Antonio da Silva Pinto: Manuel Hibeiro d6l Araujo. Antonio de Ar~ujo Vasques, Alferes . Antonio
de A 1meida Carvalhaes, Tenente. Faust.in o Salusliano da Çosta e Sá •
.Antonio Cnetano de Castro Moréles. Rodrigo Xavier de Sousa ela Silva
Alcot~mHlo. Domin1ros Ribeit·o de Freitas. Gonçalo Antonio Teixeira Coelho de Mello. Hay~1~111do .José Pinhe.i ro. José Candido de Pina de Mel lo.
M,anoel. Cae!ano l\tlachado 'Pel'eir~ da Silva Hochn, Sargento lVJór. A ntonio de Sequeira Almeida Carvalhaes, Capiti\o. José Augusto Leite Pereira de Mello, Coronel; Joaquim Je Brito Coutinho Araujo, Cnpitiío.
Jui'ío _JoaCJuim Pereir·a do Lago, Alferes, José Bernardo Pereira Barrozo, Alferes. Manoel Joaquim Freire d'Andrade Pil'll'o, Üapitüo de Caç:tdores. Manoel Luiz Correia, Tenente. João Lourenço de Meirelles,
Tenf)nle Coronel. Seb«stÍào Gomes de Ofiveirn, 'feAenle. Florido TeiJes de Menezes. Jósé ' Cardozo Pinto de 'l\1adureira Vasconcellos, Capí- ·
tão Mó1· de Penafie l. .Joaquim dé Maga!hões de Menezes Brito, Alferes.

e

Manoel Lopes Loureiro. ,José Dias de Oliveira. Thomaz da Rocha Pin-
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to Chantre . .Antonio Jorge de Meirelles', A rccdiago do Porto. Francisco
Januario Valle. Thomaz de Aquino de Lima. O Arcipresle Pt·dro Antonio Vergolíno. Luiz de Sequeira da Gama Ayalla. Alexandre Barboza de Albuquerque. João d'Aimeida c~ ~ utinho Vie1ra. Lniz de Barbuza
.Mendonça. Jo(lquim de Vasconcellos. Carduzo e Menezes. Bern:1rdo de
IVJello Vieira e ~ousa de Menezes. Thomnz da Silva Ferraz. Antonio Matheus Freire de Andrade Coutinho Bandeira ..Ma-noel Felix Corrt•a Mayo.
Roclrigo Freire dtl Andrade Pinto. Procurador do Povo na faltado Juiz,
lgnacio Vieira Soares. Escrivão do · Povo, João de Almeida Hibeiro.

Nos Manuscritos de J. de Mello Freire.

*--lJ<.C»*--*
Em Nome do PRINCIPE .REGENTE de Portugal: A Junta do Supremo Governo da Cidade do Porto; Faz saber a louos os V assai Jus do
dito Senhor, que o Governo Francez "Se acha inteiramente abolido, e
exterminado deste Paiz, e r-estituída nelle a Heat A uthoridade do Nosso Legitimo Soberano, a qual será exercitada plena, e independente~
mente pela sobredita Junta, em quanto não fvr re,;tituido o Governo ínstituido neste Reino por S. A. R. em consequenoia do que, Otdena a
mesma Junta, que o mesmo Real Senhor seja Accla{lwdu, e as Su"s
Reaes Armas descobertas, e Respeitadas, como sempre forão, e hão de
set'; e que todas as A uthoridades constituídas obrem nesta Cftn for midade, expeJinrlo-se todas as Ordens no Heal Nvme do dito Senh,n.
Porto 19. de Junho de 1808. =Bispo, Presidente Governadvr.

Impresso no Porto na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro.
~
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Junta Provisional do Supremo Governo do P rto, c ·nvoca todos os
Soldados veteranos de quaesquer Regimentos de Tropa e Liriha, que
se não achnrem actualmente empregados no Exerd io desta Província,
a se reunirem aos dois Regimentos da Guarnição desta Cid~ule, que tem
mandado organizar; e prometle de gratificação a cada })um por entrada
hum mez de soldo, e de solJo diario quatro v intens por dia, com o fardamento, munições, e a etape do costume. Este mesmo soido vencerão
todos os Soldados que já servem, e ao diante servirem no.,s ditos Regimentos, em quanto as circumstancias ni'ío permittirem dar-se-lhes maior
soldo.: E ás Mil.i cias, em quan~o estiverem erll'servi,,o vivo, terão igual
venc1mento.
Porto 20 de Junh~ de 1808. =Bispo, Presidente Governador.

Impresso no PoTto

n~

Ojjicina de Antonio Alvarez Ribeiro.
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f:.M NOME 00 PRI.NCIPE. RgGENTE NOSSO SBNHOR .

A

Man~

.Junta do Supremo Governo instituída nesta Cidade cio Porto.
da que o Capitào de Cavallaria, Jose-' Menteiro Guedes de Vasconcellos
Mourão, tome á sua conta o Governo lVJ i-li lar de toda a Comarca de Pe-

nafiel, Sobre-Tameqa, e Arnarante, e f>tn N(lrtle df> S. A. H. 'exrwssa ro- .

das as Ordens necessaria·s para o Real Serviço, e defeza da Naç:lo, licando todos obrigados a obedecer.-lhe, e dar-lhe lodo a auxilio neeess.a rio debai"xo das penas de rebeldes, e traidores ao Estado. Devt'rà passar os Avisos compe1e1'1tes a I~Jdos os Olliciaes, e Sold,1dos, queservir,:lo
no Exercito Portng1Jez, fJUe sem pei·da de l.t:nnpo se vão reunir ao rnes- .
mo Exercito; outro sim dev~rá requerer :ls Cawaras c:ircurnvi:;inhas para
que,· em prova da sua Religino e fidelidade, aprnm ptem UJU<~s os S{H'Col'·ros de Gente, dinheiro, muni<(Õe~, ·e ca,·algadtn<~s, e tudo o mais, que·
'nécessnrio for para a defeza da B.eligiào; d0 Estado, _e ~las siHlS proprias
honras, fazendas, vidás, e de seus prop~·ÍOS fjJIJ(t S, C)Ue ludo SI;) acha ilfilcado por Napoleâo, Imperador dos F'rancezes; os f]Uaes serão rPpPilidos
com tudo o esfürço, que,foi sempr.e proprio <.la Rel1g:ifio, da lid~· IIILl~le,
da honra, e do valor dos P~rlu~uezes E para que ch~gue á noli.cia ; Üe
todos Manda a Junl'a do Supremo Governo, que. est-e seja Jogo.impress0;
e affixado nos Lugares públwos, e do costunú~;
.
·
Porto 20 "de Junho ~e 1808. =Bispo, PresJJenle Goveynador.

Impresso no Porto na Officina de Antom·o ·Alvarez Ribeira.
·--*.aol i ! - -·..
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Desembargador Superintendente ·da A.lfandega desta Cídnde fará co.no Desp(lcbo da ·mesml'l, na identica fón~1a ·, eomo SP pr<IIÍc;.':va no
tempo do PBIN<'IPE HEJGEi\'TE Nosso S(~11hor, -e quando a Curoa
tinuaa·

de_ste Reino eslava em allian9a com a Gram-Br~tanhn. Purto 20 Je Junho de 1808. =Com a A 's signatura ,do Bispo Presidente.

· Impresso nó Porto 'fui Officina de .dntom:o Alvarez Ribeiro.
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Sendo-Me presente,, que sé nfío tem cotJtinundo a: concedêr SPsm;JrÍns
nesta Corte, e Província do RiG de Janeiro, que a.té <~gora erí1o lhdas
pelos Vioe-Hei_s do Estado do. Brazi.l i é que muitas 01J!ras.j:í eoncl·dJ<Ias ··

pelos Governadores 1 e Çapitães Generaes de tliversas CapilllllÍ;ls •estão
por confirmar por di usa .da int~rrppção de communicaçào f:Olll o ' Tribu- ·
ou! do Conselho Uitramariho~ a quem competia fazeJlo: E Desejando es~

1808
tabelccer regras fixas nesta importante materia, Je que muito depende
o alJgmcnlo da Agricultura, e Povoação) e segurança do Djreilo de
Propriedade: Hei por bem Ordenar~ que daqui em Jianie conllrluem a
dnr as Sesmarias nas Capilanías deste Estado do Brazil os Governadores,
e Cap_i _qle::; ___Q~ryer!.'€.~. 4e1Ja_s _; devendo os Sesmeiros j>t>Jir a co&npt>tenle
con[)rmaçi);o·-â· "l\t1eza r do .DesenlÍ>argo do· Paçv, a fJlH'Ill Sol! ~en1,du au.:.
thorizar para o Ji1zer' ; e que nesta Curte, e Província do lbo de Janeiro
conceda as mesmas Sesmarias a referida Meza do Desembargo do Paç<•,
precedendo as informações, edil,ge ncias determinadas nas Minb:1s Heat:>s
Ordeos ;' íic(lndo as Cartas de Concessão, e de Confirmação dellas cle ..

pendentes da Minha H cal As~ignaluq. A Meza do Desembargo o knha
entendido, e o faça executar. Patacio do H io de Janeiro ern za de
Junho de 1808. =Com a Rubrica do Príncipe Regente.
2~S$im

Imp~sso

na

Imp1·~ssáa

Regi,q,A

O Doutor Paulo Fernandes Vümna do Conselho de S. A. B. CavaNej_ro
Projes;So na Ordem. de Christo, Intendente Geral ela Boliqia ela. Corte, e éló Estado do Bt·(,zil, etc.

F aço saber que estando j(L de muite tempo a-cautelado com grav1es pe-

nas, que senão possa vender polvora denlro da CiJaJe e povoa~ão pelolt
conhecidos damnos, que disso podíào resultar, e havendo-se estabdecido nos Suburbios, e fora do povoado as casas proprias pa a se expôr á
vendagem pelo miudo a que fosse Becessaria, ficando toda \a mais reculhida no armazem, que para esse fim se erigio na Jlha de S. Barbam,
tem depois disso constado que abusivamen1te se vend1a com di't>Jto este
Genero nas casas de ferragem d+]nl ro da- Ci'dade; o que sendo ~necessario
acautelar: Determinou o P R IN CI P E REG ENTE Nosso Senhor que
nenhum particular possa assim vender polvora; que a Real Fazenda sóuwnte he a. que haJe vender e;$te Gene~o nos- D~ posit s, para e~;>se tl.m
estabelecidos fóra do cenlro da Cid~de; e que ~q\)eJle qoe desobedecer
f;t esta Real DeterminHçào had~;~ se.r castigado mui ~~wer.a.J~\.ente. E para
a~~im constar, e não ha\ er quem se chame á igoot·anci~, 11wndei affixat•
o presente Edital: Ri.o de Jaiil~ire 22 de Junh.o de 1808. =Paulo Fer-.

lilandes Vianna.

ln:tp.r~tsso

A Jt:n;,t~

na lmpressáo._, R.1:gia.

Provisional dq Gov·ernQ Supremo, tendo determinad0 hum

~ugme~to d~ SoLdo de guare.nta.r&t~ p.ordiast~bre oseu antigo vencimento p\ir~ LodQ~ 9~ Soldadvs do Exerdho cJ~ Defeza d(fsta Cidade, comes~
4l~QunQiou p~lo EJit;~l de ZO do oorrente: decla.ra. agora que o mesmQ
aug·m~nto c)ia1·io de que,rent(), nfis te·t~ilo o.s Offic~a~s inf.~ritHes, ."f;nnlll0t

Mó-', T<\rnhorea,

Pif~lOO's, Artifices,

e Anspa('adas. ·Outl'O sim Ordt.na,

\

'
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que os Desertores de primeira, seg-unda e ter·ceira simples desercãn ,
recolhendo-se aos seus respec1ivos Córpas no prefixo termo ü.e oito <ftas'·
aohanúu-se na diStancia de seis Jeguas de:s(a Cidade, e de quinze fór;~
, delia, ficào penluaJos àa pena· para li1rrumentc curHinuarem no Real

Sen iço.

Porto 25 de Junho de 1808. =Bispo, PresÍIJ ·nte Governador.

Impresso no Porto na Ojficina de Antonio Alvarez RibeinJ.

*- -*·/.7-*___..:_*

'A

Junl-a ,Provisional do Gover·no. Sopremo, erigirfa nest:l Cidade, tenào m:1nJado organtzar os dois R e~~imentos da Guarni<Jío dellfl, que tinll;1o sido dissolvidos pe!o intruzo Governo Francez, com o fim de opprin1ircllJ a no ~sa liberdade; e querêndu ainda levanlélr os outros de novo,
ai~ pôr hum Exercito respeitavel, que assegure na mesma Cidade, e
e111 tud(; este Heinu o Fel:z Guvemo de Sut>. Alteza Rtal, o PRJ~CIPE
HEGENTE l"Jusso Senhor, ti'io glorio,;amente i!e.s!aura!u pt!lus Vrdurosus, e Le;ws Peitos Portugut>zes, não julga necessario á vi~la do nunca
assns l<;tlvado an.lor Naciunal, fi1zer p;ll·a o dito fim Beclutas coactas: e
na be:~1 fundada esper-anL:a, de que a Valeros a .MuciJ:H.Ie Purtugueza corra voluutariamente .a alistar-se nos ditos B<"gi111entus desta CiJaJe, assegura p ·,,· este Edital aos <]lle a·ss im se alistare;:> no termo de vinte
t.lias 1 cun :adus da data deste, mio só a co;npetente recompensa do Ser'"

vir~o, que fizerem, querendo permanecer nelle; ma~ lambem buma demi~:sàu honroza, findas as ac[iJaes tir!,!encias, aos que voluntariamente a

perlt'JH!t:rt:?lll; a qual lhes 1>er:i da(b .pelos seus respectivos Ch~fes, sem
dep('nuencia de outro despacho ou ordem. mais qu,e a presenle: e ven.,.·
cerao em quanto servirem o SulJo declarado no Ed1tal de 20 dL!sle Mcz.
Porto 25 de Junho de 18C3 . =Bispo, Presidente Governador.

lr.tpr. no Porto, na Ojfi.cind de Antonio Alvm·ez Ribeir·o .

.t---Á

Jcnta Provisionai

<.C'>

li(--·-*

~o Governo Supremo em

consideração ao embaraço que actualmente tem os Póvos para proseguirem ~111 Juizo os sens pleitos pur· s·e acharem todos eaíprE>g·aJos na coíJServação, e defeza do Gover~
no du P H. IN CI P E H EG E!XTE Nosso St"nhor, ht>roicamente por elles

l'estanradu kru Orde;J:,do que até se ex-pedir nuva Resolução, se suspendi! no progressio d~ todas as Causas, tanto na Rela<:ão, como nos mais
Juizos, e A.uuitorios; excP.ptuando porém todas aquellas, que tesneitão
a Policia, I ncunüJcncia, e Segurança Pübl icr1: corn Jeclaração, fJUe PS•
ta Providencia nt!o ' prejndica, nem altera o Dirí:'Íto das Partes, que lhes
fica resalvac..lo; e nesta conformidade se expedio- Orúem ao ChanceJier, _
CJUe serve de Guvernad ~~:· das .lu~~iças. (I)
.
Outro sim -pur O t dem expedida com a data des.te tem determJ_na-

(1)

Foi levantada a

susven~ão

/ ,
i'

por ordem de :2(} de Julho deste auno.
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do, que o Desembargndor rn tendente Ge ral da Policia , sem perda tl e
tempo,. faça: os Processos de togos os P1·ezos dP- Estado e inconjidencia,
que o fori'io desde o ponlo dà F 1~ liz Resta uraç;1o do G.:nerno de S A . R .,
admittindo as D enúnáas, Provas, e Documentos, que lhe forem dadas
por qualquer Pessoa do Povo, e que findos os Pnucessos passe a Senlen -:
cia-los em Relação, ,,,.a conform idade das Leis, cóm os Desemhar·gadores João de Figueiredo, Antonio Pedro d'Alcantara Sá Lopes, Estevão
Machado de Af.ello e_Castro, Jeronyrno Caetano de 4-rauJo e Bessa e Nuno de Faria da Mata Castello-Branco,. como Adjuntos ·; nomeando para
o caso de empates os Desembargadores A ntonio José de Carvalho Pires,
e Ft·ancisco Jt!Iartins da Luz: o q~1e tudo se mandou fazer publico por
este Edital.
IJort.,o 25 de Junho de 1808 . =Bispo Presidente Governador .

lmpr. no Porto, na Qffic_ina de Antonio Alvarez Rebeiro .

EM NOM.E DO PRIL'JDIPE HEGENTE NOSSO SENHOR .

Á

.Jnnta Provisional do Governo Supremo, Instituiçla nesta Cidade,
tendo em consideração as enormissimas ' de's pezas, a qu ~ deve necessariamente acudir em todos os ramos de Adminstração Pública, e muito principalmente com a sustentaç ão do Exercito, que já ha; e vai a augmentar-se para completa segurança da .SoberanÍ'a Portugueza, Restauração
do feliz antigo Governo, e defeza da Reli giào, e da P atz·ia, por todos
()S modos qnasi destruída pelo intruzo Gov e rno Francez: cOlnvida pois os
Fieis Vassallos Portuguezes queirao çonconer quanto possiio, para as urgencias da Causa Pública com todos aquelles Donativos, que forem accommodados ás suas forças, e possi bilidadeé, tão necessarios ás precisões
do Exercito, quer em dinheiro, roupas, ou · ma ~limen~os, quJI~ seja em
munições de Guerra: Tem para este fim comettHlo á Santa Casa da Misericordia desta Cidade a arrecada~ão, e acceilaça:o de todos estes objectos. Os Pqrtuguezes, que quizerem volunlariamer:lt presta•r -·se· a es ~s tão
indispensaveis deveres, e concernentes á sua futo ~a fecili'dade, poderão
quanto antes fazer as mesmas Offertas, e Donativos perante o Provedor,
·{JU Escrivão da dita Santa· Casa, de quem receberão a respe ~tiva clareza do que . assim voluntariamente derem; confiando do Patriotismo, e F idelidade de tão honrad os Concidadãos , ·q ue concorrerão, s~g-undo ó exig e o evid~n~e risco da Patria, o bem da Nação, a Gloria,, do~ \or_t~gue
·zes, e o wteresse geral de cada hurn. E para que chegt1e a n'ótJcJa de
todos Manda a sobredita Junta, que por Edüaes se publique.
Porto 27 de Junho· de 1808. = Nlanoel Lopes Loureiro ~ = José
·
-.de Mello Freire,

Impr. ·no Porto na Officina de A ntonio Alvm·ez R1;beiro.
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EM NOME DO PHJNCIPE REGENTE

NOSSO. SENHOR.

A

1· · ·
~ ('

.

Junta Provisional do Governo Supremo, instituída ' ~esta· Cidç.de,
Ordena para acudir ás enormes despezas da presértte Guerra; que desde •
o dia deianove do .corrente em diante se paguem mais quatro mil eoüo~ . "'
centos réis, na fórma da Lei~ comó impqsição extra.o rdinaria de Guerra,'
por .cada Pipa de Vinho, que. se exportou, e . houver de exportar p~la ~ "
Barra desta Ci·dade, em quanl.<:r dura1· a U'I'gencía; pois que ·faz\i)n\lo-sê _.;
intlispensaveJmente preciso este meio, para firmeza, e sPguranÇa da Glb~
riosa Restauração ,Poi'lugu.eza, com a stJstentaçflo de bum exercito· ca..: ·
paz de cles.lrulr o Inimigo· co'rn,m'l.tm; lucra ainda ,rwis oGommercio, não
só com a perman.e nte1iberdade deJ.Ie; mas lambem em ficar alliviado da- ·.
quella outra imposiçãB de seis mí•l e quatrocentos réis metallicos; ·<]ue ;v -·;·
Tfrania J!'ranceza pouco antes havia, a pretextos de Passaporte, . frau- ·
du lent.amente, a seu modo, imp({stp. A JJJ~:~strissima Junta da Cornpa~ ?
:.ohia Geral àa Agricultura das Vinhas -do Alto- Douro eobrará pe a súa .r
mesma administraç ã o~ e a.rrecadará a sobred~ta imposição; forrn(:Jndo 1 <
nova conta da sua Heceita, para com esta enlrar
Thesor;.rraria· Geral ·'·
das Tropas das tres Províncias do Norte; e Partido desta Cidade, na '· '(
progressiva ordem dos. mezes, segundo for arr-ecadando . .E para qu~ che- '
' gue a noticia de todos se maoda publicar rwr Editaes· a peese'a te ·deter- ' I
miflacão.
'
·
·
· Por~o 27 de ·Junho de - ISOB-. (l)=Matioel Lopes Loureiro.~Jo.! ""
sé de Mello Freire. ·
~
'

.

na

Impresso no Porto .na O.ffiâna de Antonio Alvarez Ribezro.
l
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EM NOME 00 P·RINCJPE IlEGENT.E DE PORTUGAL.
Junta Prov'isional .gà

Gov~rno ·~·~premo

por

~erem

cessqdo, os

mot!-

1
":

vo.s, gue derão O€casião ·.ao seql!lestro geral particado nas fal:endas de ma__. .
111
lílufactura Ingleza, e o.ulros quaesqner effeilos perlent:~imle~ aos Vass'al• ;

ga Gram.Berta>nha. Or-dena, que o mesmo sequestro seja Jevanlaqo', ·;"e. qu-~ os 4itos. effeilos, e fazendas possão girar livremente' AO com mel'"'
c~o, preced\endo' o Des.paclw compeLente; e pagamento dos Direitos .de~ '''·
vJdus: O que se lhe praticipa para que ;lssifn o faça executar na AWú1.:· .;
dega desta Cidade, ' e nas mais das lres Provínc ias do Norte, expedín.:.: ,.,
) '
· , ·
· · ' ·; ' 'i_, .. :.
do-se para isso as Ordens necesshrias. - .
Porto 27. de Junho de 180$ . (2) José de1\1ello Fréire. =Josê0i 1)§l <
de <?-liveira. ·= Senhor Su.pei·iótendente Geral da Alfandegadas , tres Pró"- .:
vmctas do Norte.
'·
·1
los

Impr. 'no· Porto, na Officina ~e Antonio AlvaT'e?- ~ibeiro.

'

}

1

(1) _A mes.ma ImposiQão, e a de (9$~ 00 réis_ pgr cada ·p·ipa' d~ Azeit~ e111 20 de ;
lLrlho deste anne.
·
· · ·
.... ···'
·
· ,.,.
(2) Vid. 20 de Julho deste anno.
r,'··
' ·- ' 1.,. 1 . , ) .)
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Eu

O PHINCIPE HEGENTE Faço saber aos que o pt·esente Alva·
r.:i com fun;a de LHi virem, q1w tenJ ,> mostrado a experiencia, e a constante pr<il.l~a tle Purlugal, que o impo~to da Decima nus· P~éJ,os tem a
vantagem Je ser o 111ais l:!er.d·, e fl'panido <-'0111 wais ig·uald .. de, JH is que
pag-anúu-u por tim os inqudrnus, que OIS alugao, p ur lhl~ CMI'l:!garem os
Ulllll!S no alug11el, e os Pruprietarios pelos em que hHbitflu, cht•ga a tudos t•s Meus fi<~is Vassallos, que tem igual ubng ... çàu d0 conc<•ner para
as despezas públicas: .E Tendo cunsidera<;:'ío a q1w pur este 111111ivu . e
por ser já, e Je longo tempuconhecid•>, eprat icaJo, heprehrJ\t>l aqualfJuer outro, que nau teuha t'slas clll•he('idas vantng, ·ns: Dvsl~jando ~.as
actuaes circllulslancias, em qu0 he nect'ss ; .~·io e fur~uso iuq•Õr trdllltus
para augruentar as L{endas pú11Jicas, elevando as êalé ba~>tarelll p .•ra satisla~er <Ís precisiies, ~ desp1~1as du Estad•>, larH;:H llliiO ·d,l<jllelles, qua
Utenus gravem us l\leus fieis Va,.,,.all(ls, e ew · cu.Ja ímpu:,i(<5u, e arrl't:;Hiaç:lo hilja a maior juslit;a e igualdade, c!erlez;, e contm',dtdauu uu lt>111po
do pag·amento, e a lllCIIOI' vexaç;\o possivcl, e qu1~ pezem o rn•·II••S, tjll6
ser pussa, <Í AgTicullura, verdade~ro, e o mais iuexgulavd walli<llctal
da riqueza do'> Estt~dus: Constderandu por h uma parte, que os iwpo·l• s
nus bens de raiz sfío permanerlles, e seguros, e que por lllt>Íu ddl~..·s se
Vt>m a laixar o proveito, e o trabalho muito mais geralmf.>nlt>, e 1or !JIItra parte, que n;:iu devem ser taixadüs os de Lavueir a, j?(Jr e~Larl'lll j:í onerados com o diziwo, e porl1ue esta deve tser anlt'S illlÍnwda, e p ouwvida
JMra prosperar· a riqueza nacional, e a pupulaç:io, que t:sl:i Hiutla IIJhitu
Ill> her\fo nesle Estado: Tendo ouvido o parecer de 1 esst •as 11111i ·d .. utas,
c mui ztdusas do Mt'u S, • rvi<~o: H0i por bt!lll I )elerminar o i'eg11tute.
I. Os Pruprietario de toJos os Prédios Urbanos. <1ue 1estl,eH·m em
estaJo de serem habitados, desta Curte, e de tudas as tua's C Jdallt>s,
Vlllas, e Lugares notaveis situados á bei·r·~ mar neste Estado do Braz,J,
e de ludos os Meus Doullnius, menos os Ja Azia, qne pela dl:'cadeucla,
em flUe se 11chào, merecem esta isenç;\o, e liS que pt>rt,encereua :1s :'-allt:as
Casas das Misericordias, pela piedade do seu 'instituto, p:1garàu úaqui
em diante annunlmente para a Minha Real Fawn~a dez Jll!l' Ct!lllo duseu
l'endimenlo liquiJo.
,
'
JI. Os Prédios Urbanos serão reputados todos ~quel!e~, que, segundo as demarcnções do~,; C<imêlrm;; respectivas, furem eumpr'eheudiJu~ nus
limites das Cidades, Villas, e Lugares nolaveis.
·
lll. Os mesmos dez por cento pag-arão os St>nhores directores pPlos fá ..
ros, que perceberero, ÚlslitUldos nos reft:ridos Prédios Urbanus acima.
designados.
JV. Em todas
Cidades, e Vílbs notaveis haverá huma .Junta de
Decíma, composta das pessoas abaixo nomeadas, para formnrt>m·, e di.r igirt>m os · Lançamentos. Nesta Corte paveriio dois Snperin1endentes que
serão tlois Juizes du Crime, que Hei de Nomear para dois B~irros-1 e ca~a hum delles fará o Lnnçaruenlo da Declina em duas. .Fregut>zias, pres·i dindo á Junta, a qual será composta delle, do Escrivão do seu Cargo,
de dois homens bon.~ , hllm nobre, e outro du povo, de dois Carpinteiros,
dt> hum Pedreiro, e rle hum Fiscal, que sed hum Advogado. Todos estes iVlembros serão proposlos pelo Superintendente, e approvadvs pelo

ns

Cvnselho da Fazenda.

1808
V. Na Cidade de Cabo-frio finá o La'nçamento o'Onvidor desta Commarca na occasiào, em que fôr á Correiç:1o; e nas Vtllas da Ilha Gran(le, l'aratÍ. desla Com marca sed Sup~~rintenuenleoJoiz de Fóra, que Fui
Sc-rvidu Crear para t•llas, os quaes fi11·ão o Lançnme11to da Oeçima dus
J>rt>dios U roam,s cum h unta J unia de igual número de pessoas, e 'sitllilbantemt->nte appr11vadit~<~ rt>lo C(•m;t>'i ho da Fc.ztmda.
V I. Na Cidade da B:d1ia seri'lu Ires Stqwrintt>nden!PS, o .J11iz de Fó·
ra du Cl\t·l, e diJ cn;lle, tJ o Juiz dvs OrtH S, desi![llilllllu-lhl's•a Junla
tia Fazt>11da .o Termo cu:upe!e(Jie Jc cadil hu111a dás Jit:is :-'uperinleullenCtas, e itpprovar;\ as P"'~s•. •as , que elles prupuzel't>,.lll para a J un!a, ·ríue
St>r:i eou1pm.ta do wesu1u illlmertJ de pei;sO;ts, e na fóraua acim:~ rt:'ferida:
E , para a,; V illas, e L.,garus rwlaveis ' Ja Cdtnarca . ser,á: 'o Ou vidu1· tia
Colll·•rca ~up •-.-rintendt->nle, onde n ;lo houveí·em Juizes de Fóra.
VI I. Eut l•rdas as . deruais Cidades, onde ha Ouvidon·s, e Juizrs de
Fóra, sf'r{w ell.-s ~l!periulelidenles; e se nilo bastarem; a Junta da FaZt>tllla de:.se lt'rrilori-(J noqH:'<tr<Í os que pare(:erem basranlt•s; e rti'iu h:1vt'n·
't·lo Junta, o fará oG .. ver·nadur, dandu-Me c~>nta d1sso pa'ra Eu osAppro·v••r, !<t'lll f]lle t'olll. t.udu p;tra corue<(éH<Hn os L;\l)(~amentos se t>~pere pela
J\1 iuha Bt•al · B P sulot~fw. E os Supe rintendentes assim nu meados com a
JurJ!;r colllposta, curuo aci111a tic;t ~delerminad•l, proeeder.fíu ao L<ln<(alllf'lllo; e 1111s Ierras, onde u_fio houver J ur.ta para à::> appruvar, serão pe•
las wais visíuhas .
·
VIII. Nas Vilhs, e Lugares notaveis, em qoe nfio1wnv«>rem Juizl's
cle l<'óra, iriio fazello (IS O ·,·vidt)ft'S das Comarcas, nno st•ndo lllllllo distanlt•S de nwdo. que esl.orven1 l•S Lan<;àmentos, qi1e lhe~ lucr'i•,, na Cabeça .da ( 'wni1rca; e ~ ~~ uandu assim seja, se numeará hum pahicular ·::;u.
perinrendn1te pela maneira já delermin'a.da.
· '
'
IX. 0 .-; Super•nll'ndcwtes, <pw · se newen1·em por falia de Ministros,
ser:iu coru 1wrferencia Bacharers Formados. e enlre esles e111 ·prÍ111eÍru lu§!ar «'S que ' l\'le 1i verl'lll JÚ. servido nos Lugares de Letra:>; e fJUandu os
11fío haja. ser:lo ser11pre l'essoas de 'bastanle intendiuJt•nlo, e pn,bidade.
X. O Lançamenlu deve' começar desde j<i ne:;t:i. Cvrte, e em 'tCldas
:1s mais pHrll's dt'Ste Estado, e Domínios, apenas houve-r noticia de:-~la
l\linha H~al Dett·rminaç:lo, f:lzendú-se ilélra t>sie nresmo nnno, ·para se
cobrar 111é u ti,u de Dt"Zt:>lllhro; e se começad para o anno de wd uilocenlos e nove naquellas pa!· :~gt"ns, onde se n:lo podt>r fazer por ler chegado f'ór·a de te111po esta M~nha Decisiio, por maneira, que ·liflue livre
para a cobrança o mez de Oezetubru. Em todos os mais annos de sPis de
.la11eiro em dianle se·comecar;1o a fazer os Lancamenlt•s, servindo tle
base os do nuno anleccdent~, fazendo-se-lhes ns Jed~~rac;ões, e accr.t•s<'('ll'11111enlos, que convier, e ficarào findos o mais tardar· até o fim de
1

Fevc!re.iro. ·

f' aJa hnm Snp~rinff:'nderil.e com as p<"sso:-ts nomPnclas c9meçnrão
Caderno todas :1s Proprit>dades Urhanas 1 ê•••n
os tlnfiJPS dos St'I!S lrabitadores, quantJtlade Je andart:'s, e l«•jas na fot·ma do Parag·ratiJ X. das lnstrucçóes de dezuilo de Oulubn.) de mil setecentos sessenla e dois, .cuja fut·maliJ;,de · se seguir<Í. E con.;tandu o preço Jo aluguPI, fJilt' pag:io us inquilinos, o que se· averlguará pt~l.os P~cri!••s de éll'l't>ndamenlu, ' e quitaçt}Bs co rn o_ determina .o Para!;!r;~ft~ ll I. do
f1lulu 111. do Hel[imento Je nove de M a10 de mdse1scentos cJncopnla e
quatro, ou po1· ju-ramento, <luantlo não houver t>scnp·los, dt·lle SP. :•h;•teJ'<Io .dez por cenlo pa-ra falhas, e concertos na fóvma Ju Paragrafu X. do
XI.

a mandar escrevt>r em hum

,.
I

Titulo I H; e o foro, lie o _tiver; e do restanle ile dtlduúrá a Decima.

,I

\

Q:l

, •

I

1808

531

XH. Q u~ndo o ' Prédio png:lr foro, Otl ceoso logo depoi's de dod:.m t!1 Oecirrfa, se pór~i: que pelo foro de fanlo, de que .he .Senht; r dire€-

to F '., pagará a decima par{e, e sahid. fóra a Gollecia. Nos ·l'rédios, em
que 'lia biünem seus don os guarclar-se-ha a mesma formalidade, só com
a differ.eóça, d.e que arbitrará a ..Junta do Lançamento 0 ·valor do alttguel, não como rendÍHl~nto do val,or do Prédis, mas por · arbítrio razoado de 'qoancó roderião Fender se andassem alug::Hbs. .
XII J. , As dúvidas, que se mo,·erem. pelos Co!lcctados, serão dicidi ..
das 'pelo Superintenden-te, ou\·ido o Fisca l <h Junta competente,. e o Procurador da Minha FazcFJda, C)Ual fot'. no lu ga r do Lançamento; e as Par.,.
t:es j'>oderào reco.rrer desses .despachos nesta Corte ao Conselho da Minh(,l.
Rea,l Fnzenda~ e nas mais Cidades, e V: illas ás Juntas de Fazenda resp'ec(i v as.
·
.
XI.V. Finda a d.iseripção no Caderno, que deve ficar no Cartorio de
cada Escrivão, se copiará ella para hum Livro encadernado em pasta
com seu Termo de abertura~ e encerr;1ment.o, rubricado por cada h um
dos SupeJ;intendentes, o qual' hade servir pa.ra o Lariç::m1ento, e delle se
fará outro translado auihentico em igna1 Livro, de modo, que sejão dois
os do Lançamento; 'e haverào similhantemente dois de igual fórma para
a Receita (ambem ftilrbri,càGlos·, e e·n centados, que ter;l o menoE númerp
de foJhas, por deverem center menos escrítur:ação.
'
X,V. Nelles se escre·v erào as Sommas, referindo-se aq Livro dos Lanç:un.~JJ!os respe«civos, dos q · ~1âes se apo,ntarão as f0l•has-. Remet!':r-se-ha
lwm~ exempLar do Livro de La-Hçamenl.o, 'e ·outro da Receita para o. Real
Erario nes.ha Corte, !:l mnis Territorios da Capitanía · ~Jo Ri.o de Janeiro,
e· uas outras partes para ;ts competenles Jumtas da lleal Fazend~, para
alli .fconstar com evidencia es!Ja parte, que começa ser dn·S .Renda,s pü_bli:cas~ . Os o.u ttos exemplares se guard<~r'ào n,os Cofres, e findos, náda mais
se M'les escrever:á; e qllla_nJ.o, seja oecessario por qualquer motivo pôr-se"i
lhes, .~lgun)a v~rba,. se Éi1rá ao ~~~mpo ~a arrecadação c.t>m- de paeho d,o respeélJvo· Sl!lrenmtenderJle, ont~Jclo o Procurador da Fazenda.,
.
XVL Tendo m~sJr::~do a e·xperiencia, \)Ue não fo·i basta.ri~e o methodo.'iüe cobra.nç<ll, e anecaGiaç_ào •'prinH~iramerlte estabelecido, n<tm foi pro-.
-veitosci o pJago de a:t:reruatar-sfj~; determinado d,epois peJo. A l v~.rá de de:z;
de ' Dezemhm>· de mil Gitocerúos e tres, e se fez }\ecessària providencia do
Decre·t@ de o.ibo de. JuAbo de mil oitocentos e cin;~<i: Hei por be n Order
na.r ,, qtJ,e se pratique-. o qu.e nei,Je se ~lCha disposto, e qq~ os Supe\'intenç
den-tes levem a quantia de dois por centv p.e!o tra alho os Lançamenr
t.os'1 e c1espezR~ dos LivliOsJ e pela, êohraFH(a; e tr'~S· por <)enio de tudo,,
que entvegaretn liquido. nos Cofres Reaes; a qual sera distribuída, e abatidas. as despe.zas, peJos r.eferidos ~up~.rinténdeo.tes, Officiaes, e Cobradores, pelo arbitramento, que no Meu llea l Erario se Jh a,p_rovar nesta Corte, e pelas .Jur1~as de Fazenda n<ís demais CapitaAins.
X VH. , No J).ri.ocipio do mez de Dezembro se ailixarã:o Edi.taes p.avo. .
<J.!l.e os Co ll ec-ti\dos concorrão a ·pagar no· t-ermo de dez dias á bo.ca,do Co,- .
fre ·· 'a D~ecima iinteira <Jesle, anno; o qual Cofre terá tres chaves . sendp
h uma do Sujperínlenderrte, outrit do Escrivão, e a te.rceira d9 nob.re Depa.taclo da J tmta ,do Lançamento, e gJ.lardar-se-ba n.a Casa €la Mt)eda d es,ta. Corte; e nas mais partes, erp casa ·segut·a. approvada peJas Jun~as da
Fazenda resp€ctivas, e nas Villãs,' e lugares notaveis, por hurn Thesou- .
rei ro nomeado pela Cam,ar.a.
.
.
.
XVI'JT. Dar-se-h·a a cíicla ' lmm,. dos .qoe pa.garem, Conhe.cimenlo ~ rn ·
f6ttm~,, feito pelo Eserivão,. e assigr.tado , por todos os Clavicularios , pam
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sua quilaçi1o. Findo~ f.>'l dez dins, p;'ls ~;1dn Ma ndado Executivo conll'll
os que. nà9 tiverem pagc,, seguindo-se na execuçi'io deiles o goe se rr::Jtica com os de\'edores da Minha Fazenda . Apu ra da a cohrança, sE' remetterá aos Cofres Reaes dos respec l i vos Districíos com a competente guiaj
e Conta extrahida do Livro ela. Receita. e com as necess a rias declarações, , nelle se dará a quitação, goal'<Íando-se nos Cofres, de que são
Clavicularios os Meinb ros da .Junta do L1ncamento.
XIX. Nos annos seguintes se farão dn'as cobranças, hnma.desde o
principio de Junho até o fim, e outl'a no começo de Dezembro, na fót·ma referida, dividindo-se a Collecta em duas partes, para se cobrar por
duas \'ezes pela fórma acima exposta.
. E este se cumprirli, como nelle se contém. Pelo que: Mando á Meza do l)esembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens, Presidente do
Meu Real Erario, Reg·edor da Casa da StippJicação do Brazil, Gol'ernador da Relação da Bahia, Governadores e Capit~es Generaes, e mais
Governadores do Brazil, e dos Meus Domínios Ultramarinos, e a todos
os Ministros de Justiça, e mais' Pessoas, a quem pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumprão, e guardem. e fação
cumprir, e guardar tão inteiramente como nelle se contém, não obstante quaesquer Leis, Alv-arás, Regimenkls, e Decretos, o'u Ordens em
contrario, porque todos, e todas Hei por derogadas para este effeito somente, como . se delles fizesse expressa, e individilal menção, fic;wdo
aliás sempre em .seu vigor. E este valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passar, e que o seu effeito haja
de durar mais de hum anno, sem embar.go da Ü1·denação em contrario:
Registando-se em todos os lugares, onde se costumão registar simiJhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Junho de 1808.
(l)=Com a Assi goa tura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

e

Regist. na Sec1·etaria de Estado dos Negocias do Brazil
no Liv. 1. 0 de' Leú, Alvarás, e Cartas Regias afol.
2 7 , e impT. · ná Impressão Regia.

..- •

Eu
O PRINCIPE REGENTE Faço saber élos quê o presente Alvará
com força de Lei virem, que tornando-se necessario o haver nesta Corte

mais Magistrados Criminaes, não só porque SJ3 mudárão ·as antigas circ.:umsláncias com a Minha Residencia, e se tem augmenU•do a · po\roação, _exgindo por isso a segurança pesso~l, e a lranquillidade dos Meus
fieis Vassallos, que haja quem mais cuide em prevenir os · crime, e em
indagar, proéessar, e punir os que se commetlerem; como tambern,
porque havendo Eu creado o Lugar .de Intendente Geral da Policia nes. te Estado, não póde este Magistrado fazer executar o fJ ue cn m pre ao
bem da seg-urança, e tranquillldade pública com os dois unicos Magis-·
trados de menor graduaçãc~, que ha nPsla Cidade: E sendo .outrosim ne-·
cessaria haver quem como Superi.ntendentes oejão encarregados do lançamento1 e da cobrança da Decima, que Tenho determinado paguem
('1) Foi declarado e ampliado .este AlVará pelo de 3 de Novembro de 1809, Vid. o
Decreto de 26 de Abri! de _1811 , e os Decretos de' 27 de No~embro de 1812.
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os l\'Ieus fieis ·vassa !los, Proprietarios dos Prédio'~ - U rhanos Je todas as
Cidades, Vil!~~, e Lugares nolaveis de beira mar Jeste Estado, e !!iais
Durninins: ·Para oceaner a esles, e outros inconvenientes, ~ Sou Servido
DeternJÍH:lr o st~gt~inle .
·
I. H a verit ne~la Cidade dois Juizes do Crime com a gr;u.luaçã~Hte se.
guncL1 Entraneia, para do is Bairros, os quaes com o J rriz d~ Fór:l, e
Ouvidor da Comarca execnlarào o .qne lhes for p<:>la Pu!icw encllrregaüo; ü j-;or ella serfto divididos, e designados os Bairros, em que deve
cada bun1 destes .Ministros eníender criminal, e especificam e nte.
ll. Guari.larào os Hegimenlos dos Ministros Cnmi1laes dos Bairros de
Lisbo::~, e o qne por M 1nlws Ordennções, Leis, Alvarús~ e Heaes Hesoluções se acha estabelecido. E tenlo t'la fórma '"s n1t>smas jurisdicçào
cu!ntdativ a nos _ou! r os Bairros Ja Cidade, e Termo, para que não tlq ut. m
Üll nu n idos os del ictos.
Í1L Serào os Supéri'nfendentes da Decil))a, para a lan_c;a~em, e cobrarem, çoruo Tenho dererminado. Vencetfío o Ordenado de C]Ualrocentos wil réis, além dos emolt1mentos, e a~síg.naturas, CJUO se aciliiu dett~rmín:-~dos p:lra os Mi1iístros Crin1inaes do l3razil nus Lugares de beira
mar, e na fórma que percebe •e Juiz Jo Crime da· Bahia . .
· IV. Tcr:í cada hum seú Escrivàu, que Sou Servido Crear, e hnm
_Meirinho com seu respeclÍvoEscrivno, para as deligencias deJusti<;ado
seu Cargo, e que lh'e forem i mcumbídas.
· E este se eumprirá, como nelle se contém. Pelo que: 1\1;;ncln á
.Meza tio Desembargo elo Paço, e da Consciencia e OrJens, P1f>sidenle
do !.\·leu Real Era rio, Reg·edor da Cm;a da Supplica<~!'io do .Brazil, Governador da Rela<,~lo da .Bahia, Govemadores e Cnpítàes Generaes, e 1uais
Governadores <,lo Brazi l, e dcs l\'leus Deminios Ultramàrinos, e a tudu3
os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o cunhecimento, e execução deste Alvará, que o cumprão, e [;uaav.Jem. e fac~ào.
cumprir, e guardar tào int~iramente como nelle se cunlJ u, nfio ,,bst.anle quaes~uer Leis; Alvarás, Regimentos, e Decretos, ou Ord~ns em
contrario, porf)lle todos, e todas Hei por d'erogndas para est~ effeito somente, como se delles fizesse expressa, J' indi vidnal mef.lçào, Ceando
aliás sempre em seu vigor_. .E este valerá eomo_ G~r!a pass~da pRla Cbancellaria, ainda C]Ue por ella não ha de pnssar, e ~ue o seu c(fei!o h;,ja
tle durat' mais de hum nono, sem embargo da Qt~er.ação em corltral'lu:
Hcgista~clo-se em todos os lugares, oncie se costumflo re.-gis!ar sin1ilhan
(es A lvar:ís. Dado no Palacio do·Hio de Janeiro em ~~ de J\.111ho de 1808.
=Com a Assignatura do Principe Hegente, e a do Ministro.

Re!Ji3t. na Secretaria· de Estado-dos Negados í1o ~razil
no Liv. ' ·I. 0 de Lús, Alvorás, e Cq1·tas .Regias a
·fol . 2 5 vers., e impr. n!l lmpressáo Regia.

Eucomoforça
PRTNCIPE REGE~TE Faço saber. nos CJUe o p'r csen(e Alva·
de Lei virem, que havendo-Me constado em. Consulf·a dn

d

Conselho Ultramarino, C]Ue o augmento de população, e de riqueza de

algumas Villns destes Es!atlos, mul!ÍJ·licando. JIS Relações, e implic;wdo os
interesses dos ~eus habitantes, 'fazia indispensavel, que para a conser-
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e

vaç~~ da sua tranq_uil!idnde interior
para a mais oommotla' ~ legal
dec1sao de seus p!ellos, e desavenr;as, r.é creassem Juizes Letrados uaqucllas das di las Villas, que pela sua maior repre:>enlaçfio, e impo,lancia o merecf'ssem; para que fosse melhor administrad-a. a Justit;a, e com
mais exact idfw respeitadas, e executadas as Minhas Leis, dt! cuja obSt•rvancia dt>rwndt> a felicidade dos Meus fieis Vassallos: E havendo Me
inf1>rmado Dom F~;;:-nantlo José de Portug-al, sendo Vice-Rei deste Estatlu, que as V dias de Santo A n.l<..mio. de Sá, e l\1agé erào das que esravüo na:> circumstancias de merecerem afjuella providencia pc~lo augmenlo Ja Sllél povoa(;;lo, .e at:ricultura, eXtenção, e fl~l'tÍiidade do seu lerrito rio: Hei por hem, e .Me _praz Cre:u· hutn Juiz de Fóra Ju Cível, Crime, e Or·fiius, para as sobreditas V,illas, e seu Term•), com o Ordena- ·
do, Propinas, e En,olumcntos, f}lie vence o Juiz <le Fóra da CiJade d1:2
,1\:fariana, e residirá em alguma das Villas, que mais quizer·, não faltando <Í. administração da Justiça na outra com a promptidâo, que convém ao !\1eu neal St•rvico.
·
E este se é:umprir.'tí, como nelle se .contém. Pelo que: Mando á
1\1eza do Desem bargo do P;1ço, e da ConscienCía e .Ordens, Presidente
du Meu Real Er;m~, Hegedor da Cat'a da Supplicaçfio do Brazil, Governador ela ~ -. !aç~~o da Bahia, Governadoões e CajoÍI:l.:!s. Generaes, e mais
Govprnadores do Brazd, e dos Meus Dominios Ultramarinos, e a todo;;
tJS Mi,Ji:~lrus cle Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o confJe~.;i
metlto, e execuçao desíe Alvará, que o cumprão, e g·nardem, e fação
cumprtr, e guardar têlo i11lt·iramente como nelle se contém, não obstaníe quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, e Decretos, ou Ordens em
cootr:1riu, por•}lle todos .; e todas Hei por derol!adns para este efTeito
sumeole 1 como se del!es tizPsse expressa, e indiv1dual menção, ficanuo
ali;ís sempre em seu vig·or. E este valerá como Carla passada pPla Chancel•aria, ainJa C)Ue pur ella n:io ha de passar, e que o seu elfeíto haja
tle durar 111ais de hum nnno, se1:1 embargo da Ordenação em contrario:
1-tPg '::.lando-:-e em toJos fos lugares, on.le se costumdo regislar silúilhantes Alvarris. Dado no Palacio Jo Rio de Janeiro em 27 rle A] aio de I 808.
=Com a Assignatura úo Príncipe Hegente, e a do Ministro.
Regist . . na Sec?'etan'a de Estado do:; Negocios do Bra'zit no Liv. ·1. 0 de Lús, Alvarás, e Ca1·tas Regia-s
afol. 23 ve~·s., e·impr<!sso na lrnpressáo Regia .

Eu O

.i'

Í>RINCJP'E

R.EGEN'f"E Faço sáher aos que o present'e· Alva·
Lei virem, que havendo-l\le cons(ado em Cu_nsulta do
Conselho Ultramarino, que o augmento de população, e de .nqu~za Je

r:( com fvrça de

aiO'umas
Villas destes Estad<-'s, muhiplicanuo as Relações, e 1mplrcando
0
os intPn:•sses dos sf'us hahituntes, ti1zia inclispensnvel, fJUe para .a conservaç:lu da sua tranCJuil!idade interior, par..1 a mais c~mmoda, e lega~
uecisãu de seu~ p.ei los, e· desavençr,s, se creassem. J uJZes Le~ radf~S naC]Uellas das ditas Villas, qne pela ~>Ua t:nnior represen tação, e_Hnportancía o merect>ssem; para flUe fusse melhor admin~strad:-~ a _J usttça, ~ com
mais exactidào r~:>speitadas, e execulada.s as Mmbas Le1s, de CUJa ob-

senancia depçnd~ .a fdicidade d0s iVIeus freis Vassallos: .E havendo-Me
.
Yyy
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informado Dom Fernando José ~e P.ortug-nl, sendo Vice-Rei desle Estado, que as Vitlas de Angra dós l{eis na Ilha Grande, e a do Paratí estavão nas referidas circumst.a ncias, por haver nellas ass:ís prosperado a.
Agricullura, e o Comruercio: Hei por bem Crear hum Juiz de Fóra Jo
Civel, Crime, e Orfãos para as sobreditas Villas, e seu Termo, com
p Ordenado, Propinas, e Emolume!'ltos, que vence o Juiz de Fóra da
Cida·de de Mariana; e residirá na Villa de Angra .ios Ht'is, indo á do
~ralí sempre, que for necessario. ao qem do meu Reúl Serviço, e ao
do Povo. ·
.
.
.
·
E este se cumprirá, como nelle se contém. Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da .Conscienc.ia e Ordens, Presidente do
Meu Real Erario, Regedor da Casa da Supplicação do Brazil; Governador da Relação da Bahia, Govemadores e Capitães Generaes, e ma,i's
Governad'ores do Brazil, e dos Meus Domínios Ullram'a rinos, e a lodos
os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a qoem pertencer o conhe<;Ímenlo, e ex.ecoção deste Alvará, que o cum prão, e guardem, e fação
cumprir, e guardar tão inteiramente como nelle se contém, não obstante quaesquer Lei~ Al~ads, Regimentos, e Decretos, oü · Ordens ein
contrario, porque 'todos, e todas Hei por derog-adas para este efTeito somente, como se delles fizesse expressa, e individnal menção, ficnndo
aliás sempre em seu vigor. E este valerá como Carla passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passat\ e que o seu efTeilo haja fie
durar mais de hum anno, sem embargo (!a Ordenação em conlrario: Registaó~lo-se em todos os lugares, onde se custumão r.egislar simill:anles
Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Junho de 1808.
· -=Com a Assignatura do,t.Principe Regente, .a do Ministro . .

e

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Brazi~ .
· no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas Regias afol.
24 v~rs., e impr. na impressão Regia.
·~
I
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Eu

·I

O PRINCIP.E R'EGENTE Faço saber aos que este Alv\rá com
força de Le,i virem: Que sendo indispensavel nas actuati's círcumstanciaiJ
do Esi:ldo estabelecer quanto antes nesta Cidade Capit I hum Erario,
ou Thesouro Geral, e Público, e hum Conselho da Min!:ia Real Fazenda para a mais exa~ta Administração, Arrecadação, Distribuição, AssentamentÇJ, e Expediente d,ella, de que depende a manutençiio do Throno, e o. Bem comm um dos Méus fieis Vassallns; pois que a~Jilatações em
similhantes negocios são de gi-avissimas consequencias; Tendo por la~
ma parte Consideração á utilidade, que resultou á minha Heal. F11zenda
da observancía das saudaveis Leis de vinte e dois da Dezembro de mil
setecentos sessenta e hum; e por outra parte á bem entendid·a ('conomia, com que nas pre~entes, e inevitaveí~ urg~ncias · devem ser formados os provisionaes .Estabelecimentos da A J mi·nislraçi'io Pública, e Fiscal:. Conformando-Me corq o parecer de Pessoas do Meu Col')selho intelligentes, e literatas, de sã consciencia, zelosas do Meu Reai .Serviço,
e do Bem Commnm: Sou Servido Rerluzir provisionalmente a huma só.,
e unica Jurisdicção todas as cousas, oo ne~ocios da Minha Real Fazenqa, que forào dependentes até agora das· Jurisdicções. yoluntaria,
e c.or~..
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teneiosa, exercitadas pelas Juntas d.a Fazenda, e da Revizão da antie·a
divida passiva pesta Capitanía, Creando
lugar del las hum Erar·io R~e
gio, e Conselho da Fazenda, por onde. nutca, e privativamente se expeção todos 9;3 negocios p~nencentes á Arrecadação, Dis tribuíçãtJ , e
Adr~JÍnistração da Minha Real Fazenda deste Continente, e Dominios
Ultramarinos pela ma. neir~ . seguinte.

em

TITULO

I.

· Do Erario Regio.

J. Hei por bem, abolin.do desde já ;:t .Jurisdicçfío exercitada pelas referidas Juntas da Eazenda, e Revizão, CreM, e E:·igir no Estado do
Brazil lium Erario, ou Thesouro Real, e Publico, com as mesmas Prerogativas, Jurisdicção, e lnspecção, Authoridade, Obrigações, 'e In.,
cumbencias esp·e cificadas na Carta de Lei de vinte e dois de Dezembro
de mil setecentos sessenta e hum, gue estabeleceo o Heal Erario de Lisboa, sendo unicamente composto de l)om Presidente, que nelle será
Meu Lugar Tenente, hum Thesoureiro lVlór, hum Escrivão da sua Receita, e tres Contadores Geraes; observando cada hurn delles por seu
Regimento tudo quanto na referida Lei Fundamental se a.c ha determinado, e o mais, que pelas Leis, Alvarás, e Ordens posteriores foi orde:..
nado, e estabelecido, e isto tão exacta, e devidamente, corno se de
cada bruna dellas fizesse expressa menção, excepto aq~illo, que pela mu. dança das circumstancias do Estado especialmeute f0r declarado r'lesté
Meu Alvará.
li. A Meza. do Erario será formada do Presidente, Thesoureiro Mór,
e Escrivão da sua Receita, e a e!Ja .poderá ser chamado pelo Presidente, quando lhe parecer necessario, e a decisão dos negocias o exigir, o
Procurador da Fazenda, o Contador Geral respectivo, ou outro qdalguer
Ministro, e Pessoa, na forma do Alvará de dezesete do Dezembro de
mil setecentos e noventa.
III . Haverá na Thesouraria Mór do Real Erarid dois se gundos Escriturarias, dois terceiros, dois Amanuenses, dois Praticantes, e tres Fieis;
hum dos quaes será o Pagador, e ler~ a sua Conta escrüur()Ja m)s Contadorjas Geràes segundo a natureza das Folhas, que pagar; htilm Porteiro, e seis Contínuos, que servirfln tambem de Porteiros nas Contadorias Ge~aes, e nas mais Estações onde o Thesoureiro Mór os mandar ter
exei'CIOIO .
1V. A pr~meira das tres Contadorias Geraes, que Estabeleço, f.erá a seu cargo fazer entrar no Erario, e escriturar éiS Rendas, que devem nelle entregar todos GS Thesoureiros, Alrnoxarifes, H ecebcdores,
Administradores, Provedores:, Fiscaes, Exactores ~ e Contraladores 1
do~ Reditos, e. Direitos Reaes desta Cidade, e Pro;incia do Rio de Janeuo.

V. A segunda será encar~eg<~dll da compaiibi lidad·t> , e col)riwça das
Rendas da Africa Oriental, Asin Ponugueza, e Governo de lVlirHIS Geraes, ::-lão Paulo, Goiaz, Nlato Grossu, e Rio Grande de Rão Pedro do
Sul, AdrninistrHções, e Contratos, que nelles se com prehendem.
V1. A' terceira. pertencerá a escrituração, e enmpatihilidade. e fiscalisat;fto das Rendas Heaes estabel ecidas nos Governos Ja Bahia, Pernambuco, JVhranhào, Pará 7 Seará, Piauhi, Paraíba, Ilhas de Cabo Verde,

.
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Açores, .Madeit·a, e Afri ca O ccide nt a l, A dmjní sirnç ões, e Contratos

n e llPs '-~ ornprehendidos.

VII.

Hav ed

em cada hum a drts refe rid as C ontadorias G eraes hu m

prin:;.,iro E scriturario, tres segundos, Ires terceiros, lres Amanuenses ,

e tres Praticantes, para a prompta exp edição dos negocias pertencentes
no e xpedi ente del}as, e <Í escrituraç ão das contas d a Minha Re~d Fazen da, debaixo das Ordens do respectivo Cootador G e ral.
VIII. O primeiro Escriturario servirá nos imp edimentos do Contador
Geral; o mais antigo dos segundos Escriturarios servirá de primeiro, e
assim successivamenle, para que não haja falta alguma no promplo excrcicio de gue são encal'regados.
IX. E poi·que as informa.ções, negocios, e expediente, que cumpre
o Contador Geral· dê, averigu,e , e faça pessoalmente, lhe não pérmíttem escriturar o Li.vro Mestre, e 1\!Jernoríal Diario da s~Ia Repartição; o
primeiro Escrilurario de cada hum~ das referidas Contadorias Geraes terá a seu cargo esta· escrituração d ~ baixo clas normas, e titulo, que para· e lia estabelecer com conheci m ento de causa o competente Contador
Geral. No caso porém de impedimento, ou mole.stia dos ditos primeiros
Esc.riturarios lançarão uos ditos lívros os se~undos Escriturarios mais antigos, ou intellig·entes, precedendo para isto a necessaria Portaria do
Presidente.

T I T U L O li.
Do J.I!Ietlwdo da Escrituração, e Comptihilidade db Erario ·
I. Para que o Méth~ldo de escrituração, e formulas dy comptabi lidade da Minha Real Fazenda não fique arbitraria, e sujeito \.á meneira, de
pensar de cada hum dos Contadores Geraes, que Sou Servido Crear para o referido Erario: Ordeno, que a escrituração st:ja a n~ ercantil por
Partidas . dobradas,, por ser a uníca seguid~ pelas Nações mais civilisadas, as.~irn pela sua brevidade para o man~ío de grande som mas, como
por ser a mais clara, e a que menos lugar dá ~erros, e subt . rfugios .,
onde se esconda a malícia, e a fraude dos prev~,Jricado~es.
li. Por tanto haverá em c:tda huma das Contad~rias Geraes hum Diario, hum Livro Mestre, e hum Memorial , ou BG'rrador~ além de mais
hum Livro auxi liar, ou de Contas Correntes para àada nom dos Rendimentos das Estações de Arrecadação, Recebedorias, U'hesourarias, Contratos, ou Administrações da Minha Real Fazenda. E jsto para que sem
delongas se veja logo, que se precisar, o estado da conta de cada hum
dos Devedores, ou Exactores das Rendas da Minha 'Coroa, ~ e Fundos
publicos.
\
·
IIL Ordeno, que os referidos Livros de escrituração '§_ejão ··nalteravei s, e que para ella senão possa augrnenlar, eu diminuir nenhu~, sein
se Me fazer saber por Consulta do Presidente. a necessidade, que' hou ver para se diminuir, o,u acct"escentar o sen numero.
·
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TITULO lil.

Das Entradas

da.~

B.end.f.;s no Erarw.

I. Sendo tão diversa a fórma d•! Arrecadacão das Minhas Rendas dos
Bens da Coroa, e Proprios Reaes; e con~isti~do o computo de algumas
em transacções, que não _admittem prazo certo para a entfada no Erario, nem huma regra uniforme: Sou Servido Determinar ao dito respeito o seg-uinte.
Jl. Pelo que pertence aos Bens, e rendas, cuja arrecada<;.ão he diaria, e finaliza no ultimo de cada hum mez, Ordeno, que a entrada se
faça no Meu Real Erario logo nos prjmeiros dias do mez pro.ximo seguinte: Que a cobrança dos Subsídios, A lfandegas, e Casa da Moeda, onde as cor,ferencias, exames, e contagens tem mais demora, a entrega
se faça nos primeiros oito dias seguinles: Que pelo que pertence a Con·
tractos, Bilhetes da Alfandega, Arrentlamenlvs dos Proprios Reaes, e
outros Reditos desta natureza, venhão os computes ao dito Erario até
quinze depois do vencimento: E que havendo negligencia nos Thesoureiros, Recebedores, Alrnoxarifes, Contratadares, ou Rendeiros, retardando as remessas, ou entregas, além dos prazos. que por este meu Alvará lhes são concedidos, se espeção logo no J\fleu Real Nome contra
e!Jes pelo Presidente do Eraóo as necessarias ordens de suspensão dos
Lugares, sequestras, prisões, e mais diligencias, que julgar opportuoas
para a segurança da lVIinha Real Fazenda, e para se fazerem pronJptas 1
e effectivas as entradas, que formarem o objecto de taes ordens.
III. Para que sempre constem jnridi_camenle no Erario assjm as ílrrematações dos Coolractos , como as de quaesquer outros bens, que para pagamenso da Minha Fazenda, ou Encargo público forem execulados,
Ordeno, que o Corretor della, logo que qualquer Contracto for arrematado, entregue ao Thesoureiro Mór hum exemplar das condições da <trrematação assignado por dois Ministros do Conselho, para este o enviar
á Contadoria Geral respectiva, e nella se abrir a compelente conta corrente ao Contractador, debitando-se-lhe logo os pagamentos, ou encargos, que deve pagar• durante o tempo do seu ConlPt-1cto; e não se lhe
passará pelo Conselho o compelente Alvará de correr, sem que apresente Certidão do Contador Geral, por onde conste ficarem feitos os ditos
lançamentos pagamentos primordiaes, e o registo das mesmas condições: e rsto debaixo da pena de nullidade da arremata~ão, da suspensão ao Corretor da Fazenda, que logo nos primeiros oi i o dias não fizer a
entrega do er..emplar authentico das condições dos Conlrados, e de privação dos Officíos, e de nullidade das Cartas de Arr..:matação aos Officíaes, e Arrematantes dos outros bens executados, ou arrendados em
Hasta pública, para indemnização dos computas pertencentes ao meu
Erario Regio, senão se apresentar dentro no mesmo prazo a eopia do
respectivo aulo da Arrematação.
1 V. No caso porém de não serem bastantes as sobreditas ordens de
suspensão, sequestro, prizão, e mais diJigencias expedidas pelo Presidente do Erario, como Lugar Tenente l'.1eu para effectivamente entrarem os computas das rendas, sem mais outra figura de Juizo, mandará
então o mesmo Presidenle extrahir <Jos competente-s Livros de Contas
Correntes a dos executados1 por onde conste o alcance, em que se achào;
e fazendo juntar a ella os mais papeis de suspensões, prisões, e sP.quf>s-
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tros, que houverem precedido, n:1 fôrma, que fica ordenado para a seo·uranca da Minha Real Fazenda, se remetterá tudo ao Procurador da
Fazenda, para que distribuída, depois de autuada a referida conta, e
mais papeis, ao Conselheiro, a quem tocar, faça proseguir nas execuções pela ma~eira, que abaixo vai declarada, até final conclus;1o de taes
cobranc~as, ou depcndencias.
TITULO

1 V.

Da salàda, ou Despeza do .Erario.

I. Havendo Determinado a fôrma, por que no Real Erario, ou Thesouro Público devem entrar todas as Rendas da Minha Coroa, he preciso tambem Ordenar a formalidade, com que pelos Cofres do mesmo Erario se devem pagat· todas as Despezas da Manutençãu da Minha Real
Casa, e Corpo po1ilico dó Estado, a que são applicados os Rendimentos
Reaes. Mando, que a este respeito se observe o seguinte.
Pelo que pertence á lf!lúdw Real Casa.
11. Os Thesoureiros da Casa Real, e Cavalbarices, o das Moradias,
os Compradores das Reaes Guarda· Ropas, Mantieiro, Guarda-Reposte; ou outros quaesquer Thesonreiros, ou Officraes d&· recebimento, e
contas, que Eu haja por bem Crear para o regimen, e economia da Minha Real Casa, terão cada hum o competente Livro de Receita, e Despeza, onde se lancem. na pag·ina esquerda as quantias, que re"ceberem
do Erario para as clespezas da sua competencia, e na pagina direita a
somma de cada artigo de despeza, que houverem pago e~ virtude de
Folha por Mim assignada, e mandada pagar, ou de despacho do Chefe
da Repartição, porque se houver feito, cabendo no seu expediente este
acto de distribuição da Minha Real Fazenda, segundo Regimento houver, ou esti!Io for: Sendo os taes Livros rubi•icadps, a saber: Pelo Mordomo Mór, ou quem seu Cargo servir, na Repartiçã~ da Cas'a Real;
pelo Estribeira Môr, na estação das Reaes Cavalh:firÍces; pelo Vedor da
Minha· Casa, na Ucharia; e pelo Capitão da Glla' da Real, nesta Hepartição: Bem entendido, que para as despezas· das Reaes Guarda-Roupas ha de servir de titulo para as compras a Verba do Meu Regio Benepl.acito, ou Real Vontade: E na competente Contàdoria Geral do Erario haverá outroLivru particular da conta corrente de eada Thesoureiro,
ou Reparticão de recebimento, e contas da Minha Real Casa, e Estado, onde ~e veja, quanto rreéiso for, o saldo da conta ~ cada hum
dos ditos Thesoureiros, e Officiaes.
lii. Os computos, CfUe pelo IHeu Real Erario se houverem de entregar a cada hum dos sobr·editos Tbesoureiros, ou Officiaes do ·recebimento, e contas de M1nha ,Casa, ainda que se exhibão em virtude de Decretos de continuaç;1o, ou na conformidade do paragrafo quinto do dtolo decimo quarto da Lei Fundamental do Erario acima referida, ser-Mehão com tudo requeridas pelos mesmos Thcsoureiros, ou Chefes respectivos, na fôrma até agora praticada com a Junta da Fa2enda pelas Tltesourarias das Despezas lVlilitar, Civel, e da Marinha, apresentando os
Thesoureir(ls hum mez sobre outro todos os documentos da sua despezn.
pertencentes ao mez antecedente, so bpena de suspensão dos seus Oílicios
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at,é nova Merce Mi.nha; segundo o disp'osto .no paragrafo terceiro domes mo titulo ; e no primeiro qnartel de c ada hum• ao no · s~ ajustarão na C(•n-

tadoria Geral competente as contas do anno antecedenle de cada Thesuureiro, uu Official de recel)imenlo, e contas da M inha Casa, e se lhe
J1assad a com,1e tente quitação, assignaJa unicarúente pelo Presid e nte
do lVleu Real Erario~ o qnal nb ajustamento .de taes -conlas fará cortar.á
.vist 'a dos Thesoqreiros com dois golpes de tizoura no allo lodosos papeis
das suas despezas, os quaes se emmassarâo, ..e guardarão no ArchivQ .
da compéleríle Çontadot•ia Geral.

Pelo que' toca a Ordenados, Pensóes, Jitro~, Tenças, que tem assen~
tamento na Miftha 'lleal Fazenda.

IV. Pará a prQmpta expedição ·das partes·, e efl'~ctivo pagamento dos
O rd e nados, Pen sões, Juros e Ten<(aS, que tein assen'tamento na Minha
Real Faze nda; Sou Servido ·Crear hum Thesoureiro.Gegal. . E por tanto~
logo que ao Conselho da l\1inha Fazenda b~,ixarern. por Mim àssignad,as ·
as Folnas dos Ordenados~. P0nsões,_Juros, e T é nf(aS impostas nos Rendimentos H.eae~ deste E stado, se expedirão para o dito Thesoureiro Geral; o qual em consequencia d.os pag·arnentàs, que por ellas houv~r de
Ji1zer em cada quartel, pedirá as sórnmas, que fórem , rrecizas, ao Meu
Real Erario, e p<.1r elle s'e lhe entregarão.com a necessaria anticipaç.ã o
d':l. vencimento, visto que os Ordenados se pagão adiantados: Ordeno porém, que o wesmo Th~souí·eiro Gl;lral não possa receber guantia alguma;
do, E rario para pagamento de bom qual"lel, sem haver mostraJo p'efQ
Dia rio'· gu e de\;'e format·. o Etwriv~e> ela sua Despeza:ter pago toda ~
arJtec e d~nte partida de Receita; e qt~ e em .razão ·da sua conta corre,nte, .
escri t ur~1da na forma do que fi.ca disposto a respei't.o dos. Thesoure.iros
das RepartiÇões da Minha Casa, e Estado, não tem em sua mão somma alguma de dinheiro pertencente áquellas applicações.
.
V1 O s computos, que pelo Er·ario Regio houver o dito Thesoureiro
Geral de r:eceber para o pagamento de caqa quartel, serão entregues á
vista do competente conhecimento em forma, por onde mostre o di.to
. )'he'soureiro fic.ar-Jhe já carregado em debito a quantia daquelie recebi.
nwnto.
VI. Or·deno lambem, que ·log·o no pri~eiro quartel dt;l cada 'hum aono se tome na competente Cor~tadoria Geral a con'ta do. ~nno antecedente do referido Thesot~reir·o, pas.sando-se-lhe quitações plenarja~?, como '
di to he a yespei lo dos Thesoureiros da Minha Real Casa.
.
VI I. ·Para ' expediente da dita Thesouraria Geral haverá hum Escrivão da Receita; ~ Desp~ za d'O Thesoureiro, o qual r~ceberá das pa~
tes os emo'lumeotos, que per cebião os Esc1·ivães dos 'Contos do R~ino, e
·Casa; e terá a se gu n da~ c.lúlve do Cofre daquelJa.Thesounu:ia .

.

. .,.

· · Pelo que pertence á Des,peza do Exercito.
~

.

, .

.

,

.

.
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VIII. Ao Thesoo,reir!i> Geral das T ,ropas da Corte, e Provmc.ia do
H i<; de Janeirq se entrega-1á em duas· porções iguaes, hu 'm a no princi.pio,

e outra no •tim de cada mez \ não s6 a imporlancia dos Prels dos Regi.,m~ntos, e dos Sl!ldos do Meu .Exercito, mas lambem a da despeza ·do

llospital Milita•· d~sta Cidade: para o que pedirá e lle Thesoqreiro Geral
ao Erario Heg•io ·a s qu a ntias, qn'e fore m necessarias, çom a devida an, ·
ti ci.pação: E estas entregas M f}ndo se· f~çào se m. perceder mais outra al::-

..
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guma solemnidaue dfl que a du eonheciu:ento de recibo assígnado pelo
UH'SIIIO Tl!esoureiro Geral'no cu-mpel~nte Livro ue Receita, e De~pcza,
p~)r nfío aJmíltirem demora, por mínima que seja, ós pagamentvs, e l!la ..
hidas desta natureza.
] X. Na Contadari;1 Geral da RPp.1rtição Sep.tentrionaldeste Continen•
te ~>e escriltd·aní a eonta d~1 Jito Tlíesoureiru, u qual todos os mezes npre•·
senléli':Í 'no Erario t•S docurueolos Ja sua Ot•speza, para que ueplliS de
@Xamínndo!l, achando-se conformes com o dispnstu ua Lei de nove Ja
Julho de mil s,etece los sessenta e ·l.res, se lhes abonen.:; e
(1i'Ímeiro
quartel J.o anno s~·guínte se lhe pas~ara fJDÍia<(àlJ pl~naria, por onJe o di~
to Tbesoureíro Geral.lique livre, e desembaraçado para todos, e quaes~
quer effeilos, gue requeira, de .contat ;;j11stadas.
•
X. Na occasii'io <..lo recebimento de nov(}s somns npresen!ará o sobre·
dito Thesoureiro Geral o Diario da sua H ceila, e Dc-:spe:la, onde se \'Cja o que existe <.lo anleeedenle recebin.Jenlu, coj.o saiJo pagsad a oulra
lauda por p·rtncipio de i{eceiln, assignanJo o Contador Gt·ral a verha de
conferencia ~ onJe acabarem as addi<;ões receuseatlas no ditu Diario; e
isto da mesmn fórma, que T~::uhu Oruenadu. se úbserve com us 0tllrus,
Thesoureir.•s Gel'a.es, de que aciwa se ft>z expressa. e especial mençüo.
XL Pelo que pertence ao Arsenal Jo Trem de Guerra, ~ou ~t:'rviJo
E& ta belecer: Que· das Despt·zas des(a i~epariÍ\(ilo se prossessem Folhas~
Que aquellas, que pertencerçm·a jornaes, se,iào feitas pelos Apontadores, nssignadas ptilos l\1eslres, e authenl icadas pt'lo lmpl'Cl(•f du ~~i to
Arst:rwl: Qu~ as que procederem de genL rt•s, c matf:'r~as. vt'-nldit> Jocu•
nHenladas com os J't-Speclivos tonl!ecinlelllüs em fórllla nssignados pt·.lo Escrivfio, e A lmo~arife da mesma E:staç;lo: E .que <.!e pois d ,· ex;Jwinadas
tod<lS na compelcn1e Contadoria Geral do Erario, se LHrem nellus os
1)eçretos para alf1 erem pa!!aS, averbando -se prinJeiro estes pagmllt->·ntoS
nos Li nos de entrada, e sah·iJa d() A lnlli:Xarifado á margetÚ da~ m1 stHas
audições de réceila, cuja imporlancia Ell FN Strvidó I\hu : d~lf !'ligar ptllus rt>feriJos Decretos. E para
wn:pra dus ar!igos a din!wiro, ou pMa
o fardamento do Meu Exerci-lo, ou.. para o ~abc1ralorio do sobreuilo Arsennl, requererá o referidu Inspectot· com a devida antidpaç:\oassomm:,s,
que 11Rcessarias furem, parn Eu sobre a .enlre?ga ,dellas Hesolver '0 «i,ue for
lllélis compativel com ilS facul.d<Hles do Meu Ht·HI Eratil, e as urgencias
tle tae~ despeza.s. E islo meBmO Ordeno se pratique no' que for I' .rten~
cenle tís obrns de Foniíica~~ão, e reparos de ForUd ' Z8S: ~omnntlo-se as
-contas aus respectivos Almoxarifes n~ confonniJa<le ~(':... fJUe fica ditiposto

nu

a

a respe1to dos Thesoureirm; Geraes da Despeza Civil

Pelo que pértence a Despezas da lf.larin1~a,
XII.

.!Vlilil~r.

e Armazens Reaes.

Se.ndo ~s Desre·z;:ls do provimento dos A rma~ens Re:H?•s , .e dns

que

expedições dns Náo.s, Fragatas, e màfs Vazos, de
se compõe a Minha Real Armada, • assim como o pa~amento dos O!Dcines, 1e Hw~ s Pessoas qu'e Me servem na P,hrin-ha,· tambem ·Je natureza de não nd,IIJÍ!Iir~m n menor d1la~:ão: Ordeno, que pelo Er:1ri·o Hegio se enlregtte anriclpadamente em cada m~· z. no A lmüxarifc dós A rmazens H:eaes por Offi . .
·.ci'os, e reguis1ções do ]nlendente da Mnrinha, feitos em êonst>quf'ncia.
das Ol'dens, •que tiver receLjdo do Ministro e Secretario de Estado r~·s~
pectivo, as somm.ns indisr~nsavt:>is para as ditas despezas, e pngamen•
·tos; observando-se com a conta d" lllesmo Alrno:<urife quànto fica deter•
mmauo a tt!spf;lilo do Thesounüro G4::ral das TrQpas,. e guanlándo-.se pro·
/

I
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visíonalmente em tudo Õ mais desta Reparli~"}l,o quanto determina ,o Alvará de tFeze de Maio do corrente anno, que instaurou o de trez deJunho de mil setecentos noventa e tres.
TITULO

V.

Dos Balanços·, que se devem fazeT, e veTeficar no .Erario.

I. O Presidente do Meu Real Erario no fim de cada Semestre do anno civil convocará o Thesoureiro Mór. e o Et.>crivão da Receita, e Desp.eza; e fazend.o s61~1mar os computos della nos Livros das differentes Caixas de Escrituração, e Cofre separado, mandará passar os Saldos, ou
differeqças a hum Extracto feito em fórma ·de Mappa, cuja: som ma seja
o 8aldo geral de toda a en.trada, e sabida do Erario, ou Thesouro Público naque1le Semestre.
.
II. Logo que isto se haja feito, mandará o mesmo Presidente chamar
a cada hum dos. tres Contadores Geraes, para que lhe apresentem' oBalanço das Rendas, e Despezas. que tiverãu entrada e S<lhida pelas Caixas das suas Repartições; e fazendo ajuntar os differentes Saldos de cada Caixa em outro similhante Mappa, sendo a somma delle igual á do
Saldo geral do Erario deduzido dos Livros de Receita, e Despeza da
sua Thesousaria Mór, passará então o referido Preside.nle, acompanhado do Thesoureiro Mór, e Escrivão, á Casa Forte, ou da Guarda dos
Cofr~s, e fará na sua presença contar pelos Fieis o Dinheiro, Cedulas,
Bilhetes, Ouro em pó, e Barras nelles existentes, e achando tudo ser
conforme ao deduzido do Balanço · extra h ido dos Livros, mandará fazer
então os competentes Termos, assim nas contas das Caixas das differentes Contadorias Geraes, como DO· fim das entradas, e sahidas dos Liv.ros
de Receita, e Despez:l do Thesouro, onde se declare aquella conferencia, e ajustamento de conta: O que tudo subirá por Consulta: do mesmo Presidente á Minha Real Presença, para obter a confirmação necessaria·; a qual fica11á servindo de Quitação pleoaria ao Thesoureiro Mór,
.sem que possa haver cousa alguma em contrario, para o efl'eito de se
mostrar livre, e quite de toda, e qualquer responsabilidade.
III. No fim de cada anno fará tambem . o Presidente do Erafio Regia
subir :i Minha Real Presença a Conta Geral do Estado da Faze nda, em
fórma de Tabella de toda a Receita, e Despeza, em que resumidamente se deçlare na Receita com distiocção cle cada hum dos seus artigos a
importancia annual della, a som ma do que entrou por cada artigo baqoelle anno, e o que ficou em divida de cada ·hum, assim cobravel, como
de divida em execução, ou faHida: E na Despeza, o on(ameol.o de importancia annual de cada artigo distinctamente, quanto se dispendeo,
ou' pagou no di;o anno por cada artigo, e quanto, effectivamente se fiCGU devendo. Fazéodo elle Presidente por escrito as obsen;~ções, que
lhe parecerem proveitosas~ ou para o melhoramento da Receita, ou rarn.
evitar qualquer de8peza inutil; as , guaes Mê apresentará com as referidas Tabellas, e Balanços, que lhe hão de ser entregues outra vez para
se guardarem no A rcbivo do Erario, e debaixo do segredo ,delle. Devendo ser feitas estas redncÇões da c0nta geral por hum Official da Thesouraria Mór· para esse fim escolhido, con1o pessoa- de toda a confiança, e
segredo.
IV. · Para qne o Presiden ~e dolVIeu He:1l Erario teóha toclososmcíus
Zu.:

\
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necessarios de pôr· em pratica o referido: Mando, que de todas, e quaesquer Estações, por onde se !izer arrecadação, ou d espeza, que per·tença
á Minha Fazenda, ou lhe possa vir a pertencer, lhe r<?mettão nos primeiros quinze dias do mez d~ .Janeiro de cada anno hum Balanço da sua
Receita, e Despeza mercantilmente feito, acompanhado da Relação das
dividas activas, e passivas de cada Estação, e aos Escrivães d<Js Juntas
de Fazenda assim do Centinente do Brazil, como dos Domínios Ultramarinos, ~além do Balanço explicado, que são obrigados a remeller ao Erario Regio todos os annos, remettão separadamente iguaes Tabellas, e
Relações de dividas, para o que todas as Estações da Fazenda subalternas ás Juntas :della lhes enviarão os seus Balanços, e Relações, a fim
de serem remetlidos para ,o Erario Regia com os Balanços das respectivas Juntas da Fazenda, e poderem ser contemplados na conta Geral
acima referida, qu·e no seguinte anno deve subir á Minha Real Presença. Logo que se verifique a falla de algum destes Balanços, e Relações,
o Presidente do Real Erario fará suspender do seu Cargo ao Official de
Fazenda, que for culpado de omissão, para depois se proceder eontra
elle, como for de Justiça.

T I T tJ L O VI.
Do Conselho da Fazenda .

J

I -Hei por bem outrosim Crear, e Erigir nesta Capital hum Conselho
da Minha Real Fazenda, o qual' lerá as mesmas Prerogativas, Honras,
Privil~gios, Authoridade, e J urisdi cç~o no Estado do Brazi.l, e Ilhas Adjacente-s', qu~ tinha, e exercitava o Conselho da Fa,í'.enda de Portugal;
conservando a respeito das Colonias Ultramarinas, das Ilha~ dos Açôres,
Madeira,. Cabo Verde, São Thomé, e mais Senhorios; e Oominios de
Africa, e Asia a mesma Jurisdicção, que lhe competia, e era pertencente ao Conselho do Ultramar do mesliw ~eino; servindo ao novo Conselho de Instituto os Regimentos de dezese(e àe Outubro de mil quinhen ..
tos e dezesei~, e d~ seis de _Março de mil q~inh~ptos ' \loventa \ dois, a
Carta de Le1 de vJnte e do1s de Dezembro de mrl seteti:entos sessenta e
hum, e os Al~arás de dezenove de Julho de mil\ selec~ntos sessenta e
cinco,, e dezesete de Dezembro de mil setecentos <'\ nov€nta, com todas
as outras Leis, De,c retos, e Ordens Regias, que ex,pressamente se não
acharem derogadas por outras posteriores sobre a Administração da Minha Real Fazenda, além de tudo [quanto ao diante yai ,expressamente
declarado.
.
,
'\
,
11. Ordeno com tudo, gue ao dito respeito fiquem existind~ todas as
Juntas de Fazenda erectas nas mais Capitanias do Brazil, e Domínios
Ultramarinos; e por tanto ·a respeito de territorio comprelt"endidÓ na Administração, e Arrecadação de cada h uma das ditas Juntas, exé'reitará
tão sómente o Conselho da Fazenda a Jurisdiccão, que exercia sobre os
assumptos dé!- .Minha Fazenda o Conselho Ultra~arino, sem infracç'~o do
que se acha delermina<lo pelas Cartas Regias da Creação das referidas
Juntas, pelo Decreto de doze de Junho de mil setecentos setenta e nove,
e pelas mais Ordens posteriores, as quaes Mando continuem provisionalmente a servir de Regimento, e Instituto ás mesmas Juntas.
III. Sou Servido porém Determinar, fiquem pertencendo aoexpedien~é do Conselho todos os negocios, e assumptos, que até agora se expe-
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dião por differentes Juntas, ou Estações deite sé paradas, continuando à
coilhef:et· de lodos .os artigos da Minha Heal FazenJ«, sobre que Eu nãoHouve r no Braz I positivamente Decretado a st:para<(âO da J urisdicçào do
mesnw Cunsélho, como sfio Armnzens Heaes; Arsenal Re;1l do Exercito;
1\lnllls, e Mdaes, Tributos, ou _Impostos; á excepçiio com tudo do que
-reH·~)t~itar ;i Povoaçãô 1 e Fundaçàd ue Terras, Cultura, e Sesmarias dellas, e obras ·dos l'onsellws; por ser o conhecimento d,e taes objectos p e r~
tencenles á Me.za do Oesemhargo do . Paço, a CJUeiÍ1 sobre os ditos assum plos Conferi a mesma J uJ•isJJcçào, que exercitava o Consel·h o do Ultramar.
1 V. Será .composto o dito Conselho da Fazend de hum President~ 1
gue será Selllpre o dn Meu Heal Erario; e , dos Conselheiros, .l'Jlle Eu for
~ervido Nnmt.·ar: Havendo unicamente para o expediente delle hum Escnv:lo Ordinari~·, e outro Supranumerarió, que sirva nos impedimento~
do O ndinario, pot· qut•rn Ordeno se expeÇão ·nos días, que nào fo~e:rr ~an1os ou fl~ F iados, todos os nego~ios; hun1 Official miliur, outro menül'~
dois Papelistas, hum Praticante, e hum Official de l:{egisto em .cnJa He:.
parti~;)u · as sim do Assentamento, c~mlO do. Expediente: Hum Porteiro
do Conselho, duis Cuntinuos, hum 1\leirinho; e seu Escrivão; hi1m So·
Jicilador e hum Cor·l'elor, da Fazf'nda; vencendo os ditos Ministtns, e
Officiars, bem como os do Meu Hea.l EraJ:.i o, os ordenados,- que Eu pe•
los Decn:.- tos das suas Nomeaç·õ es for Serviuo Estabelecer aGs ditos E_mpre!.{uS nesta 'Capit;d, :1lém dos emolumentos, que por Lei, Ordem, ou'

HegimenLo lhes compelirem.

Tltuto

VÍI1

in.

~.

'

I

l)o Despacho dos l/egocios pertencentes á Jurisdicçáo Volurdaria 1 e Ccmtenciosa do Conselho da Fazenda.

.,

rlabitaçóes.

1. Por quar.!o he, e semp~e foi hum dos negocias mais impot.fantes,
· qne refjuer hu111 prompto e ·x pedienle . Despach9 do Conselho da -Minha
J?az~nd.,, e das :Habilitllções das Pessoas, que , se pertenuem legrtimar
com Sen!enc~as de J usl ifieaçtles, ou pam succecl~ren1 a outras Pe!;lsoas , .
<J:ue IPm Nh.•rcês da .Min~a Coroa de· jor~>~ e herdade, ou .em ·vidas, QU
J)llfa .Me requerPrPm a s:1ttsfa1(ào Je SerVJC(úS de tercerros; ou para outros,
e1reitos de attt·ndiveis consequencias: Hei por bem Ordenar, que os papeis desta n;:~.tureza, pertence ntes ao Estado do .~ razil, ou ~10s .Meus_D.~
miuios Ultn11uarinus, stjão repartidos por huma 1gual, e CJgorosa dlslrtbuicào entre todos IJS L\'linistros do l'/Jesmo Conselho: No qual aqoell·e;
a q·•~em pM turno perlencet·, servirá ile Hetaror p<Ha propor os pa.p~-:is,,
e escrever o que for ven'"iJo pda pluralidade de votos, em .que haver;~,
sempre 1tes conf(Jrmes: 'Recolhendo-se e'n1 hum Cofre os Em o lu me'nto~,
J1ara no fim de c~H.la quartel se repartirem igualmeh,te por todosos.ditv~ ))
Conselheiros-..

..

·
Assentanumtos.-

I I. Pornue nns r~esentes circ'Umstané'ias do.Estado ainda se não ach2L
estabelecida a rem-uoeracão de Seniços pelas Mercês . de Tenças; Sou ~
Se.r'vidol Ordenar, (1ue
fururo, · H:~veodo Eu .por bem Estabelec~r au
. , ..
Zit 2
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d·ita fórma de remunernçào,- se guarde no Assen.!arnent? das Tenças quanto se acha determinado nos par:agralos st>gundo, terceiro, quarto, e <]tlln·•
to do Titulo segundo da Lei de vinte e dois de Dezembro de 111Íl selecentos sessenta e hum, que regu.Iou a Jurisdicçào do Con..;;elho da Fa~eu~
da dt> Reino:.
.,
. .
- lll. Havendo com tndo nesta Provwcia huma Folha· de Juros doEmprestimo, que os seus H~d>llantes ti:z.erào em vi ! tude da Ca1 ta Heg1a de,
St~is de Outubro de mil setecentos nllventa e seis; e huma Junta denominada da neviz<1o da Divida Passi·va da. 1';-Iinha i\eal Fazenda, que authorisava os computos della, para depois serem pagus segundo a lorru<1,
que Eu Julgasse mais conforme, e compativl'l cnm a Ju s tiça, e mgencias• do Eslado: Sou t3en ido Ordenar, que os tilulos do As:;entamenlo.
da dita Folha, e Divida Passiva, que se processavãu pela Junta da Fazenda, e pela da Revizào, passem para a Casa ·do Assentamenlo do1
Conselho da Fazenda, para que nelle s.e exami.n·em os tit~dos dos Acciul!Íslas, e Credores; e pelo que Eu For Servido H.ezolver sobre o qu.e
1\!Je consultar o mesmo Conselho a e:ole respeito. ou se l1vrar a comp1tente · Folhaf passando-se Padrões de ji1ro <~OS CapilalilStas, e Credores,
eu se distralarem os Capitaes deste Emprestimo, e computo daqut·lla.
f,)iviJa, por censignações· de qualq-uer dos Reoitos púolicu 1 qut: Eu
1\1ar,a lar applicar á sua amo:-t iznção. .
,
." lV. Pelo qt:te· p<ertence aos Ortlenac!os, se far!i o Assentamento pot
«~na.eho ~o Const::lho~ s<rgundo Eu o fiou ver Deter.minaJo por Decret(i),
Carla, Alvar-á, ou 'Outro qualquer Diplurna;. o do com;;elente Linu <lo
Assentamenlo Geral se ex! rahirào annualmente as Fulha.s de cada E~ la
ç:lo <.!"e Jnsliça, Guerra, .Fazentla, ou Ecdesim:tica, que devem dt•pt•Ís
de provídas, subir pelo niesmo ConseLho á l\1inh:\ Real A.ssigualur~, a
baixar ao Real Eruio, para serem registadas, e en(re~ues ao Thesoul'~i.i·o :Ger:al tios Ordenados, à fim de fHlgar na c<wf~rmida~e cldL<ls :ás
Pessoas empregadas nas ditas E:stações Beaes, e Públicas.
V. Para que as reft:!ridas Folhas estejào prumptas no principio ele cada hum anno; e as Pess(Jas nellas contewplat.las n<lo fiquem privotb:s, peJa demora da .Minha Heal Assignatura, de receberem os seus ordenaJt~s,
e pagamentos nos prefixos termús que para elles ficàn estab.eleci.Jc,,s: Deter'mlno,. debaixo das penas d.e
·pensão até M1nha Mercê,. qu,e cada
hom. dos Officiaes do Assentamento,. que em virtu~e des .e lVleu A Ivará
~ou Servido Eslabel'ecer na sua Repartição seja cJbl·ig.ad a ler promptas para subirem :l l\1i11hn Reul Presença até ao fim clo mez de S1:'te1ubro
de cada· IJUnt anoo as Folhas, <rue houverem de· ser~i1· para pag<Hueuto
tlo an·no proximo seguinte, a fim de baixare':ll por Mim a.ssignadas até o
mez de Dezembro do anno~ em que subirem, e se poderem pôr a pagam("nlo no priaeipio do novo anrlo.
·
. V I. Occorrendo no rretexto de se não Lavrarem as F(,)lhas no sobredito· tempo, por causa de se acharem embaraçadas pelos nb vos a~senta1n1enlos, e obitos dos filhos d.eHas: Ordeno, que todos os Ordenados, Ju ...
ros; Tenças, ou Penções, qtíe accrescerem, ou qtte vélgarem depois elo dia
uH'illflO do tnez de Ju·nho de cada hum anno, fiquem reservados p:.na se lançarem nas Ful h as do <1 n no prox] llj';> successi vo, sem cie mora da t>.X.JWtl iç:\o Jellas, nem prcjnizo dos pag:uncotus 1 · e arre.cadações do Real Erario nus
:uwos occorrenles.
V I L E por SPr rnais cnnveoiente ~o Meu Real-Serviço: Hei por hPm
Or61erJar~ t}Úe lotlns as f'olhas de -Ordenados, Pensõ,·•s, .Juros, Tenç~s;
vu o~t.ras quáe:.quer; 'Jtle se hajào de pagar pela l\'hnha H.eai Fazenda;

·,

1aos,

~
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á· e:xce.pçiio das da. despez(l rn!uda do expediente I:Jos l'ribtHlaes; Am1a...

z:t>ns,. e Secretari:Js. de Es.ta_do, s.P jào prueessndas no Conselho, sobpena
de nullidade, e de não s~r.em abonadas aos ThesoHr~lros. ai$ ~espeza1s,
CJUe !la_fi,fizerem pc1r quaesquer. ou.tms litulos, ou "Folhas, que' não sejào
JavrélU<~s no referido Conselho, a quem fica perlenc'endo o Ass.entarnerit·o geral de f<1dt,s os tilulos das despezas de continuaçào, ou.: 4nnu.a es da
Minha l{eal Fazenda.

Ad:rninis.traçóes .

.YII f. Por serem €obradas. nesta Capital, e Provi_ncia. do Rio da Jarreiro por · A!dminis,traçõe.s Fjs,c aes as H:en.Ja-s abaixo declaradas: H;,:i por,
bem Delerll)inar, que, já mais se possuo contt·ata>r, @U arrendar daqu.i
em !tliante. lodi>S os Di·re,ilo8, <iJtlíil se a.rrec<~da.rem por Alf<wdegas.; os No· "
vos Direi los él!l Chancelhria Mór; as, Passagens,. e Hegistos da f ll'{)hj., '
ba, Parahihtma·, Ju:n1Óca,: a.s d0 Taguahi:, e ào l\.u:atí; o Sahsidio da
Ag-o;mlenle· da ferra; o Disimo -clp AsstH..~ar; o Equi. v;aletl.~e do Contrato
do Tabaco; 6 llendi.menlo da Casa da 1\<1oeda; a Ancoragem dos Navios "'
E :s !r;tng·e·lros; os Direi.tos do Sa:l, e a Contribuição -de oitenta réis po:li
alqueir~ ~lo dito gênero: OrdenaFJdo., q.u.e todas as sobreditas Rt?n.das, e
eutrHs sín:ilh';tll1·es sA nrrecadarem por· Ad,mimistradores, ·e Tbesoureiros 7
tpile Eu For SP1:vi-do Nomear; . e que...esle~? enlre,guem ao '[hesourei;ro Mó~
do Me tt ·n eal Erario os com putos dos seus recebimentos, na. fóru1a aba'i.;
:xo- d:ecbrat:la .
,
-'
JX. ", Os Thf'soureiros elas A lfand,egas. mandarão nos primei·ros oito dias
de ca_tla me:t ao Heal Era•rio, <DU :ts Thesourarias Geraes da Ju .nla~ ott
das. pn>Y(:' dorias da Min.ha Fazenrla, onde as . houver, co.n) Guia assigt1.a ..
da pelo J ui,z, e Atlminist.r.adroa·; e Ce;tida o do que houder·em tido de ten-..'
dnnenlo
thla,s Casa~ de Arreql,t1ação, no IUeZ proxim0 antecedente,
tuJo o recebimento, q•t!le , nelle riv·e rãv assim em dinheiro, c.o mo em Bi,.
lheles ' solne ós Assigoan.tes, na parte o!)de até agora ·sé admitCirilo; e
jsto d e baixo das penas de suspens~l o, sequestro, e pri:tão pelo simples
faclo da demora. da dita 'eAtrada. '
.
X .. , Os Heeebedur:es, e A ~lmimistradores do Subsidio da Ag0ardeilt~
da terra, do Equivalente do Cuntrac{o d,> Tabaco, aos ·Oisin:ws do As!>U,. ·•
twr,·uo. Subsidio Li!~llal'io, ou de otHta qualquer qa~ ~inhas [{er.Jdas,.
que tenha l'ntrada diari, ~, • fa1·ão as entreg as do seu recebinumt<;J mensal
na Thesouraria Móx do. Emrio nos )1rimeiros dias dr~ mez proximo seguin,o
te,, na conformidade do que acima fica dilo a respeito dos rhesoureirO's
das Alf:l!'lde[;!'aS 1 e debaixo da rnesma cômmina<~ãQ. • · "
·
XI. Os Thesoureüos, H~cebedo_res ·ou Administradores de ig-uaes~ ,
ou sirnilhanles . R.~ndas, assirn nas Provincias deste Estado. como nas
dos !VJeu~ Dl~miníos OJtra.marinos, fi'd't:o da !nesma sorte ~>brigados a farZt'r ns entregas Jo~ seus recebimentos nos Thesouros, ou Coft~es Geraes
d~s RendJlS públicas nos' sobrecl.Jtos 'prazos; incorrendo rJaS pen~rs, que
1ic:'io referidas, os ·aue o conlrario pratrcarem: Conte endo porém a e.sp~t·a de quinze dia~ aos Re{lebçdores.; ' ou Administradores';" que pelas
distancias das suas resi<lenci.as tizeren'l a:s entr(;)gas das M1nhas Rendtis
' por qúar.l e is.
_
, XII. Quando· porém o Presidente ~ulgar ílé<cessariG para 0 aognumto
ôas Rendas sobredifHS; que 11lgtw1as . das que niio são excer:tuad;~s de ar..
rematattfio pela referida Lt~i de: vinle e d ois de Dezembro de mil seteceR•
tos sessenla e ·hil'm, se de:v·em cor.Jtratar, Mas propor~, para ·Eu Deter,_
m.i,n~r o que· For 8e'ryido i ohserva.nd_0-se .~om tudo o Alvará de Lri.ntae
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hum de Maio Je mil e CJitocentos, o qual expressamente determina, que
todas as Arrematacões dos Ramos da lVItnha Real Fazenda sejào feitas
em Hasta publica.'

Contractos.

XIII. Sendo impratíc~vel, f]Ue algumas das l\1jnhas Rendas cobradas em especie pussào ser admin ,stn da:s, sem que se evapore grande
parte de seu producto nas mãos dos Propostos, que he prec1so cre:•r para o recebimento dellas, e SIJ:l reducçilo 11 Jinhe1ro, waiurmente em hum
Paiz tão dilatado, e falto por ora de Ministros Letrados, que po~s<lo occorrer com a necessaria J urisdicção á t:>ffect i va cobrant;a das mesmas H~!:
das sem os suhterfugius, delong-as, e preveuç<ies, que custuluào illudir
os Juizes Ordinarios, e Cai~HHas das Vil las do St>rtilo do Brazii: Hei por
bem Ordenar, que as .Miun<tas dos Diz1nws das Freguez1as de caJa huma das Províncias deste Est;1do, divididas em ramos proporcionados cntre si, se arrematem por triennio a quem mais <.ler, e 111elhures fianças
ofli;recer, com as rnesmas cuoLlições, com que até agora se arr t~ awlarao
pelas Juntas da Fazenda reSjleclivas, pagaoJu os Cuntractaúures, vU
Arrematantes os preços dllS arrendalnentos, ou Cunlrilcfos, po r (l uarleis, hum sobre outro, seg undo a ordem do armo civil: E isto em quanto Eu por motivos de rnaiur utilidade da l\1inha Real Fazenda nào lV.Iandar o contrario.
Xl V. O mesmo Sou Servido se pratique nas Rendas do Di.zirno do
Pescado, Vintena do Peixe salgado, Pas::;agens pequen3s, e outros similhantes Ramos da M1nha Real Fazenda~ cuja fiscali?-açiio absorv e ria
em ordenados, ou salar1os das pessoas ne!le empregadas a maior parte
do seu producto anuual: Observando-:-se em tudo, quanto a resreilo da
solemniJade das Anematações se ncha estabelecido nos péll:agralos .v inte
e sete, e vinte e Ollo, trinta e dois, trinta e qual r~ , e trinta e cinco
do titulo segundo da sobr~::uita Lei de vinte e dojs de Dezelil.Jbro de mil
setecentos sessenta e hum.
'
No Ctmselho se farão t~mbem as Arrematnções de to~ososCon
tractos Gentes da Coroa, como são o conlracto do Tahaeo das Ilhas dvs
Açores, e Madt-ira; o Conll'acto do Tahaco 'para a China; e o Contraelo do Tabaco para Goa, rosto que Doado, P.steja; o Cont ractu du .M arfim de AngoJa, e Benguella; o da Urzella; o Ju 'f<ío Brazil, em lwm,
ou mais ramos; e todos os mais Cunlractos Reaes eslabel~ciJvs, ou que
Eu h<ija de mandar estabelecer.
.
X V 1. Igualmente pertencerão ao Conselho as A rte1iwtações fias mais
Rendas desl:1 Capitania, que d'antes erão feitas pela exlincta Junta da
Fazenda della, ou res e rvad:1s ao Real Erario, por excederem a dez ('untos de réis nnnuaes: E a respeito das reservadas das ruais Juntas Je Fazenda, Sou ServH.Io Ordenar, q1le nos casos, em que as circumslnncias
exigirem serem as ArremataçÕe!,> feitas pelas respectivas Ju·ntas; ou nos ·
em que deve verificar-se a excepçilo decretada, tei·1ha arbitrio o Presidente .d o Meu Real Erario: E para que se conserve a competencia das
JurisJicções por Mim eslabelecidas; Mando se observe o se!!nÍnle.
X VI I. Quando se JecíJir pelo Presidente do Erario R egi(), á vista
das captas, e dos lanços, que lhe ,remelterem as Juntas da Fazenda,
que convém proceder-se nesta Capital a Aruemalação da Hentla, se remetterào ao Conselho as condiçõ<·s. e papeis originaes c.om despacho do
mesmo Presid.enle, t!m q 'l <:: declare achar· se o rendimento nos· terows de
se~: anemalado, havendo lanços) que· cheguem á quantia-, que lhe pa~e..: ,

XV.
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cet· justa. Far~ci logo então o Conselho pôr a Renda em Pr<1ça, e procederá a cootratalla pelos termos legaes; aos quaes seguindo-se effectivamente a Arrematação, e dando ao A rrama!Ftnte o competente A ]vará de
correr, tornará a remetter os mesmos papeis originaes ao Erario, depois
de mandar registar na respectiva Secretaria os Documentos do estillo. E
quando não haja lanços, ou concorrerem motivos, ou razões, fí!31as quaes
pareça ao Conselho não dever ultimar a Arrematação da Renda, remetter:i então os papeis corp o Assento. que se tomar, á Meza do Real Erario, para que por elle se ex pessão ás respectivas Juntas as Ordens, fJUe
lhe pareeerem mais convenientes para o augmento do Contracto, ou Administração da sobredit& Renda, 1 acompanhadas dos Documentos, que
sobre eJla remetteo ao Erario, ou guardando-se estes na respectiva Contadoria Gera] delle, para depois servirem de inslrncção ás Arrem· taçôes,
que sé houverem de fazer, como parecei· mais c0nveniente ao bem, e
augmento da Minha Real Fazenda.
XVIII. Pelo que ,pertence ao despacho dos nego.cios da J urisdicção
Contenciosa, observará o Conselho inviolavelmenle o disposto no titulo
terceiro ·da Lei de vinte e dois de Dezembro de mil setecentos sessenta
e hum.
T I T U L O

VIII.

Da Nàtureza .dos Empregos, e Incumbenáas do Erm·iQ Begz'o..
'

'

'

.

1

I. Sou Servido Ordenar, que os Empregos; Lugares, ·e Jncumbencias do referido Erario se não possão para qualquer etfeito julgar como
Officios pertencentes ao Direito Consuetudinarin. Determino, que tenbã0
a natureza de meras sen·entias triennaes vitalícias, de que não tirarã9
Cartas, .nem pagarão Direitos alguns de Chancellaria as Pessoas, fJUe
Eu Houver por bem Nomear para os exercerem; ficandç, sempre amoviveis ao Meu Real.Arbitrio, á excepção dos Contínuos do Erario, que
7
'
poderão ser despedidos pelo Présidente.
li. Asrnesmas ~ Pessoas, que occupat·em os sÓbredilos Empregos, e
:bugares, vencerão os ordenados, que para a sua decente sustentaçãQ
Tenho estabelecido, sem que seja permittido levarem das Partes emolumento ~lgum pelo simples acto de nagar, ou receber, que são privativos do Meu Real Erario: Porém as liquidações, ou ajustamentos das
contas, que em virtude dos Meus Reaes Decretos de oito de ,M aio ae
mil setecentos e nove11.ta, e vinte· e seis de Julho de mil oitocentos e
dois, fize.rem os Oillciaes do E1·ario Regio, sendo para isso propostos pe- ,
los respectivos Contadores Geraes, 'e nomeados pelo Presidente, lhes serão gratificado,s pela Minha Real Fazenda, na fórma dos sobreditos Decretos, que Mando se observem ao dito .respeito.
Pelo que: Mando á Meza do Desembargo Paço, e da· Consciencia e Ordens, Presidente do Meu Real Erario, e . Conselho da Fazenda ,
Casa da Supplicação do Braz i I, Relação da Bahia, e de Goa, Juntas da
Minha Fazenda, Capitães Generaes, Governadores, e Desembarga·dores,
Corregedores, Ouvidores, Provedores, Juizes dA Fóra, Intendentes, e
outros Magistrados, Officiaes de Justiça, Guerra, e Fazenda, a quem
o conhecimento do disposto oeste M e u A ]vará com. força de Lei pertencer, o cumpril'o, e guardem, e o façi'ío inteiramente cumprir, e gu;trdat·, como nelle se contém, . sem dúvid a, ou ernbargo algum, não obs- .
tanle quaesquer Leis, Ordenações, Re~·imentos, Alvará s, Provi sõ Ps 1

.,
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Costumes, ou J?stillos em contrario, que todos, e todas Hei por hem derogallos para este effeito sómenle, como se de cada hum delles fizesse esp ecial, e expressa menção; ficando aliás em seu antigo vigor. E ao Dou- ·
tor Thomaz Antonio de Villa-N6va Portugal, do meu Conselho, Desembargador do Paço, e Chanceller Mór do Brazil, Mando que o faça publicar na Chancellaria, e que dt>-lle se remettão Copias a todos os Tri-·
buna.es, Cabeças de Comarcas, e Vi !las deste Estado: Registando-se nos
Lugares, onde se costumão registar sirnilhantes Alvarás, remetlendo-se.
o original para o Real Archivo, onde se houverem de guardar os das Minhas Leis, Regimentos, Cartas, Alvarás, e Ordens. Dado no Palacio
do Rio de Janeiro em 28 de Junho de 1808. =Com a Assignatura do
l)rincipe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Brazil
no Liv. 1. • de Leis , Alvarás, e Cartas Regias a
fol. 31 ., e impr. nq, Impressão Regia.

O Dr. José Feliciano da Rocha Gameiro, do Desembargb de S. A. R.,
e seu Desembargador da Relação, e Casa desta Cidade do Porto, e
nella Juiz Conservador do Contracto Real do Tabaco, Juiz da Inconfidencia, e Intendente Geral da Pob'cia no Dútricto da mesma Relação .

F aço saber, que em observancia da Ordem daRe~) Junta· do Supremo

Governo, datada de 26 de Junho de 1808, Eu passo a tira~Devassados
Inconfidentes, que de pois do feliz dia da Acclama ção de 1 8 de Junho de
1 808 tiverem commeltido o horrorÇ>so crime de Traição á Sl,la Patria, e
ao Nosso Legitimo e verdadeiro Soberano ;1 ou de qualquer maneira, e
modo tenhão rnostrado.descontentamento na acção mais Gloriosa para Portugal de sacudir o cruel cujo do Tyranno, que nos opp imia; a qual Devassa principiará no .dia 30 de Junho, e successivamente se continuará
em todos os dias, não feriados,, de manhã nas Ca ~as da inha Residencia, aonde ordeno, que todos que ti verem que depô r sinceramente sem
dólo nem malicia, venhão prestar seus juramentos; para depois, seg undo o merecimento das provas, serem os R éos julgados oom a severidade das Leis: e para que chegue á noticia de todos, mando, que publicado este a togue de Caixa, sejão affixados Exemplares nos Lugares
mais públicos da Cidade, e seu 'rermo: E outro sim mar,1._do que ning u·em ouse tirar, ou riscar este meu Edital, com a comminaçãu de serem havidos por este · mesmo facto por traidores, e incorrerem nas penas,
que por direito lhe são impostas.
Porto, e Intendencia Geral da Policia em 28 de Junho de 180 8.
E eu Antonio José Rioeiro Viana o subscrevi.= José Feleoiano da Rocha Gameiro.

Imp resso no Porto na Officina de Antom:o .Alvarez Ribeiro.
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O Dr . .José Frdifdtt,n@ da Ro'élza G.Otmeiro., ilo Des<trnhcw,qo de S. A: R.,

e seu Desembm·gador dn Relação , e Casa desta Cidade do Porto • e
nella Juiz Con·servador do Contracto Real do Tabaco, Juiz da lnconji-'
dencia, e lnter.z.dente Geral da Pohcia ·no Distrz.cto da mesm.a Helaçao.

Faço sa.her a todos os mor:tdoi'E's desta Cidade, Si1 burbios, e seu Termo, flUe, atlendendo tts ctrcumstancins . actuaes, e a que todos deve'll\
coopt!rar para mant.er a b0a paz, ·f> lranf}uilliJadé public:1, evit.ArH1u por
Í8so t1s desordens, que podE'm act\IÍ(ecer: l.\1ànd<.l que desde 'j;i liquem
prohihidus ps tlros, fu~o sollo, ou .o ~r, pois c1~1r~ .élk'l se~ podem perlurbi11' (ls sigr•aes do a-taque du inimigo; debaiXO da pe'na de prizüo de nleu
mbitrio, e de c;l(]êa pagt1rem dois tQil reis d<;l condeu1nação, e outro sim
mandtJ ·Cjll€ ilenlwma pessoa lticandu a rebate deixe de
armar n.u modo
pctssivt'l, e t~s homens qn~ pelas StHIS avançadas idaJ"es nfío poderem acudi i·, éinim:trfiu :1s suas fi111,Jihas 1 e visi11has ti quietação, e a que n11o ~Jr
wem alaridos, (jll€ .no dia ele hontem se ubservÚfiO COlO Oastanle eXCL'S•
sv, e que n:1o serve dt~ mais que horrorizar e incutir bt'llll lerrur pmlÍco,
CJIIe nüo dt>ve :tppal'.ec,er no animo d.os Portuguezes costumado~>'a \'encer
grandes Exer<:itos, Cf!lanto 111ais hum' rancho (.l'e miseravt>.i s; e·· o fjlle o
<:onl .rarip lizer, Sf'ndo homem; será pre'?o a ferr<)s, e sendo mulher, será somente prt>za. E mando '(jlte todas as Justiças, a rpiern compele· o
SPII cumprimento faç:'itj executar o solúedito acima, e da nJesma fórma
f)llC se t'X'JHt>ssa: E, para que chegue á noticia du todos, e nilo possi'io
nllt·g,•r igrwrancia, mandei passar o presente, que será aíExado nos Lugart!.S p11 blicos desta Cidade.
.
.
Porto, e lnlPn!let1cia Ger'a l da Pólicia em 23 de Junho de HHlS.
·F. eu 'Antonio José H.ibt!iro Viana o subscrevi. ==José ' Fellciano da Ro-

se

ch.a Gamei ro.
lúipr. no Porto na Of.ficina de Anton1:o ,Alvarez Ribeiro.

I

'

O Dr. ~Ianbel Frantisco da Si!v(l JTeiga .lJlagro de iVlrn.t1·a, P_rq(essot· ttá
Ordtm de Christo: do Conselho do PRINCJPE REGENTE Nosso
Senhor, Fidol,r;o CavGllet'ro da Sua Casa, seu Desembargc:dor do Paço , Chanceller Governador das J'l.lsll:ças da Relaçdo, Casa do Porto,
e lodo o sw Districto '· 'f'c.
Devendo os Ministros tMlbs desta Casà, e Rclàdlo do Porto, Officiacs
e m.:tis Privileg'i adus da mesma toma~ p:~r.te, e parte muito
dislincta(, ~ particul<u·, na~ Jefl~ nsa da Causa Public,a, e Causa Ulo jus-

de J(Jsli<'a

._ta, e lào sngrada, eo111o he a Oefensa do Reino: I• aço saber por este

publico EJilal a todos, que, sem execepçã? de Pessoa nlguma, <e~:m
eslur 1u·vmptos con') sua" A.rma:S, para tiah1reru em qualquer occas1ao,
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que n U ugencia Publica o exigir, dando com isso pro r as, nada eqUJvocas do seu honrado zelo, e de setM Patriotismo.
'
Porto, e Secretaria Jas Justiças 29 deJunho de 1808.=Dr. Manoel Francisco da Silva Veiga Magro de Moura.

I mpr. no Porto na Officina de Antonio Alt~arez .Riliei1·o .
• ·--lj(<-O'>;i<--o;..
~

A

Junta Provisional do Governo Supremo, Ordena que a Corporação
da Casa dos vinte e quatro, estando cow pie ta de todos os seus Membros,
e, quando não esteja·, completando·se primeiro dos que faltarem, proceda á Eleição do Juiz do Povo, que zele, proponha, e !assisl!l aos seus
interesses; e que, depois de feita, v. nha a esta Junta Suprema para se
confirmar, na forma do estilo: e recommenda muito que nesta Eleição
se proceda éom maduro conselho, escolhfmdo-se o n~ais digno, prudente, zeloso, e abonado; qualidades, que sendo sempre necessarias muito mais se requerem e desejão nas presentes circumstancias, em que todos devem concorrer unidos para a segurança ~ublica, e repulsa do com-

•

mum Inimigo .

Porto 30 de Junho de 1808. =Bispo, Presidente Govern.f!.dor.

Impresso no Pm·to na Officina de Antonio Alvm·ez Ribei-ro.

O Dr. José Feliciano da Rocha Gameiro, do Desernbcwgo de S. A. R.,
e seu Desembargador nesta Relação, e Casa desta O'dade do Porto, e na
mesma Juz:z Conservador do Contracto do Tabaco, Juiz da lnconjidencia, e Intendente Geral da Policia no Districto na m~ma Relação, cfc.

..

Faço saber, que tendo-se vindo no conheciment que~ Edital de 28
de Junho respecüvo á Devassa de lnconjidencia, não fôra pela sua concizão, bem entendido, por aquelles que em virtude delle liavião de depôr, pois que o conhecimento dos Réos culpados, se deve buscar de mais
longe, e não só do día da Feliz Accla'rnaç,ãõ do Nossú AugustQ. Soberano, mas tambem do tempo da sahida do Príncipe, e C)Oe mediou entre
esta, e o dia da Acclamnção: Por tanto declarando o dito meu Edital,
na forma que deixo lllencionado; Mando, C)Ue a: toque de Caixa se affixe este JlOS Lugares mais publicos desta Cida_de, e todos os gue tiverem
que depôr contra os Reás prezos, ou outros quaesquer que estejão incursos no crime de Inconfidenáa venhão livreme nte depôr na Devassa a que
estou procedendo de manhã em Lodos os dias não feriados, na qual tomarei seus depoimentos na forma referida. Porto, e Intendencia Geral
da Policia em 2 de Julho de J 808. E eu Antonio José Ribeiro Viana ú
subscrevi.= José Feliciano da Rocha Garneiro.
.

Impresso no .Porto na q[fiána rle Ant011io. Alvare:::: J'!ibtJ.iJ·o.

'
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A

Junta Provisiona'l do GovernoSupremo, attendendo a que as multiplicadas diligencias, e occupações, de que se acha encarregad,o 0 Desembargador Intendente Geral da Policia, J'l},i% da lnconjí'dencia, não permittem que o dito Mini·s tro se possa haver na expecJ.;ç,ào de todas ellas
com a brevidade que convém: Nomea o Desembargador Nuno de Faria
da Mata Castello Branco para o ajudar no expediente de touas as ditas
diligencias, principalrnenle no que respeita ao Confisco dos Réos d'Estado, e lnconfidencia, e ás perguntas que s.e devem f::1zer aos mesmos Reás
prezos, e q'Ue se forem prendendo: A ulhoriza ao dito Desembargador intendente Geral da Policia, e ffuiz da lnconfidencia, para encarregar o
Ministro nomeado de fazer as ditas pergu·ntas, e Confisco, ao fim de .ac ..
celerar-se a conclusão dos Proee_ssos dos mencionados 'Béos, que devem
set· propostos, e sentenciados em Relação na fór_ma já Ordenada, çom ,
a presença, e assislencia do Desembargador Procurador da Corf!Ja.
Porto 2 de Julho de H! OS.= Bisp~, Presidente Governador.

Impr. no Porto na O..fficina de Antonio Alvarez Ribeiro•

.,

'>f;--*<4»*--*

Dom Antonio de S. José de Castra, por nu1·ct de Deos, li da Santa Sé
Apostolica Bispo do Porto, do Conselho do PRINClPE REGEN~ ·
TE Nosso Senhor, cf'c.
Fazemos saber a todo o Povo fiel, e a todas as pessoas de hum, e outro sexo desta Cidade, e Bispado que tendo-se providentemente aberto
a Devassa geral da Inconfidencia e da Policia, a f)Ue se está p-rocedendo depois do Edi.tal de 28 de J urlho passado; e ,receando Nós, ,e com
bem mágoa·, que haverá pessoas, que, ou com pretexto de -se não incommodarem, ou com zelo indiscreto de não prejudicarem os culpcidús,· ou
por amizade, ou por outros respeitos similhantes, se propõem .a não quererem ir jurar na dita Devassa a verdade, que sahem conlrfl ns pessoas .
j,á prezas, e contm outras, que ainda fallão; do q.ue se segue gravíssimo prejnizo, não só á Religião1, e ao Estado, mas até se iria a comprometter a pessoa, e ~1 legitima Authoridade d s Reaes Ministras Uio dignamente encarregados da vindicta pública destes a(t'or.issimos delictos, ,
não se Jhes -su'bi)Jinistrando as preoizas provas, nem se lhes .delatando os
verdadeiros culpados : E porqqe <~lém das· penl\$ Cív:ís, em que iocorrein
tqdas M pessoas, que assttíl "(lcat·.ern neste culpo!lo si lencio, t:unbem a
Nós (cotno Pastm· da Igreja,) .e pelos Poderes, que Jes11s Christo nos '
confiou, pertence acautellar, e reprirniv tão grande mal, em que tnnto
periga a nossa Santa Religir1o, e a Causa pública da Nação, e do EstaJo. Pot· este Ordenamos, e mandamos qu.e todas as pessoas de qualquer
condicçào que st~ja de hurn, e outro se~o, que sabendo, ou de vist;1, ou
de ouvida contra qualquer Sectari0, ~u PMtidista do Governo Franc~z,
·
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e seus coslumes, e contra qualquer, que de algum modo seja inconfidente ao Real Throno, á Nação, e á Palria, e lenha dado disto most:ls
públicas ou particulares, antes, ou depois da Restauração feliz, de
que goz'amos, o vão delatar co1"? todas ~s su<=~s. circumslancias ao Juizo
da Policia dentro do tempo prefixo no diio Edital de 28 de Junho, debaixo da pena de santa obediencia, e de Excornmunhã:, Ma.io.r, i:pso facto incurrenda, a Nós reservada. E para que chegue a uoticia de lodos,
l\1andamos passar o presenle Edir~l, que será ailixado nos Lugares públicos. Dado no P.orto sob Nosso signal, e Sello de Nossas Armas aos 6
de Julho de .1808. =Bispo, Presideme Governador .

Impr. no Porto na Q(ficina de Antonio Alvarez Ribeiro.

llf--*«">*--*
Dom Antom'o de S. José de Castro, ]}longe de S. Bruno, por 111úcê de
lJeos, e da Santa Sé Apostol!:ca, Bispo do Po1·to, do Conselho de
SUA ]}JAGESTA.DE FIDELlSSJMA, e Governador Presidente da Junta do Governo Supremo lnstitu?·da nesta Cidade, e Pr-ovincias unidas.
Honrados, e Devotos Portuenses, vós sabeis que desde o momento;
ern que Entramos nesla Cidade sempre procuramos exercitar comvosco
os Officios de Amigo, de Pai, e de Pastor, e vós sempre assim o conhecestes, e disto déstes o mais authenlíco testemunho, quandd considerando mais proxima, e eminente a vossa rujna confiastes de Nós a vossa segurança, e a defeza da nossa Sagrada Reli~ião, e das vossas ' vidas. Vós
tendes presenciado qual seja o Nosso amorr?aracomvosco; quaesnsNo~• sos incessantes cuidados sobre a vossa defeza, e sl\guran<;a, principalmen·
te quando se receava proxima a invazão do Inúrâgo nes,ta Cidade; cuja
defeza sería para nós todos hum pequeno Triunfo, \se não passassemos <"L
diante a libertar o Reino todo da tyrannia dos Fr'uncez8s( e a le•antar
em toda a parte as Reaes Armas do Nosso Amado ·à- Augu'sto PIUNCIPE: e corno sabemos que estes são os vossos desejei~, Vamos sem per·oa de tempo intentar esta gloriosa empresa. Para este fim já Temos dado as possíveis providencias para Formarmos hom Exerc'i to de tanta força, e ordem, que aigda de longe ponha em fugida o fninv:go; Temos
reunido as Províncias, e Camaras das Comarcas; todos os tlias . concorrem honrados Voluntarjos, que vem engrossar o Exercito.;., Ternos mandado vir Armamentos, e Muni<;ões de Guerra, gue Esperamos brevemente, por não ser ba~tante para lodo o Exercito o resto desle ~enero de
forças, que escapou á r~pina dos lnimt'gos. Temos mandado vir hum Go~ernad'or das nossas Armas, que já estava provido neste Em prego pelo
Nosso A ugusl.o PR lNCJ PE com a Patente de Marechal de Campo: O
seu valor, e a sua sciencia lVI ilitar jA forão conheciJas na Campanha
contra os F'r ancezes; a sua fiJelidade ao nosso PI{INC[PE REGENTE
está provada pela demisslw, que elle fez dos seus Pó.stos, por não querer servir debaixo das Ordens do Governo France't>, e pela promptidão,
corn que veio unir-se á Nossa Pessoa para a defeza da Patria, assim que
o l'.'landamos chamar, fazendo logo o protesto de não acce;tar oulr.a Pa-
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tente, nem ambicionar outra alguma honra, senão a de servir, e dar a
vida pela Pau·ia. Temos por tanto hum General de toda a nossa confiança, e isto só deve bastar para o ser da vossa. Temos escolhidos Magistrados honrados, por :Nós bem conhecidos, e exrerimentados para' N~s ajudArem na Administração da .Justiça, e tóda esta marcha vai debaixo das
NosMIS vistas, e de, toda a Nossa vigihwcia, e· cuidado. Temos sobre ludo a Protecçã0 de DEOS sobre nós, tão visivelmente conhecida, qne
esses mesmos Fr·ancezes que tem calcado as Nações mais paderbzas .da
. Europa, e que vinhão invadjr esta Cidade com o fim de perpetarem nella as mais atwzes crueldades, entrào nella, como tendes !IÍslo, maniatados, e humildes. Po1·tuenses, ponde em DEOS toda a vo~sa confian<;a,
e depois I aml2em no vosso Bispo, e nas pessoas de quem Elle se confiar. Ponde porém todo o cuid;ulo em alguns malvados Jacobinos, que
vos andão inqui tando, e pondo Edüaes insolentes, e revolucionar1os pa·
.ra v.us revoltar h uns contra os oulros, ·e fazerem irremediavel a vossa
nrina Filhos Cariss.i mos, sabei que· o demon,io he o Princip~ das trévas,
e da confuzão; DffiOS he o Aulhor da Paz, e da Luz, e os seus Filhos
são quietos, e pacificos. Procurai viver em pàrz, e socego, como filhos
do Altíssimo, para merecennos a sua Benção ~ e a sua Divina Prolecção, conw esperamos da Sua Piedade infinita.
Dado no Porto sob Nosso Signal, e Sello de Nossas Armas em 8
de Julho de 1808. =Bispo, Presidente Governador.

Impr. no Porto na Officina' de Antonio Alvarez Ribeiro.

EM

NOME DO PRINCIPE REGENTE NOSSO SENHOR .

Á

J ut1la Pt'Ovisional do Governo Stlpremo, Tendo em consideração,
quanto importa para a força do Exercito formarem-se Corpos de Cavallaria, fj.Ue seja proporcionada para destruir O Jf.Jimigo., S(lcudir O tyrannico jugo, qúe a oppríme, e libertar a Nação da Escravidiio, que 1:t dominava, certa na Reli~iào, Patriotismo, e Generosidade dos PoTtuguezes, convida pois a todos os Vassallos de S. A. R. o PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor, a que volun~ariameJ1Le enlreguem os Cavallos,
que tiverem, apresentando-os, se possivel for, arreados, pe1·ante os Chefes encarregados da Organiza~ão dos Regimentos de Cavallal·ia, que estão a formar·se nesta Cidade do Por,to, Braga, Vúeu, e na Villa de Chaves:
Todos aquelles Donos, que voluntariamente quizerem dar os seus Cavailos, se apresentarão log~ nos sobreditos lugares ao Chefe incumbido daqnella remonta, · para que sendó gratuita a sua off'erta, se lhe~ p.assar a
cornpelente clareza da sua liberali,dáde, ou para que senda vendidos,
h a vert'm-se de pagar reJa Real' Fazenda; sendo antes avaliadl:ls, segun·
do a Lei: confia pois a mesma Junta .Suprema, que pela gloria, e 'ÍnleFesse de salvar a Heligião, o Rei, e Nação, não se f'-lrá preciso lançar
mi.io dos mejos coactivos, pois que está verdadeiramente convencida dos
briosos sentirnentos da Fidelidade Por-tugueza: E para que chegue á noticia de toJos, se publicará assim por Edilaes.
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Porto 11 de Junho de 1808 , =Manoel Joaquim Lopes Pereira

Impresso no Porto na Officina de Antmúo Alvarez Ribeiro.

EM NOME 00 PRINCJPE HEGENTE NOSSO SENHOR.

A

J unt.a Provisional do Governo Supremo, não querendo privar por
mais tempo os Povos das commodidades do Correio, cujo giro se tem
suspendido por medidas de segurança, julga com tudo ainda necessario
manJar examinar nelles as Cartas que se remettem ~anto nesta Cidade
como nas terras das Províncias, aonde se ac'h ão estabelecidas as suas
éorresponJencias, ao fim de evitar que por via delle pessoas mal intencionildas poss:1o espalhar· papeis sediciosos, ou communicar quaesquer
avisos aos fnin1igos da Patria, do Estado, e da.Religião. Por tanto Manda a dita .Junta, que se expeção regularmente os Correios de hoje por
diante na furma du seu giro costun1ado; e que até segunda Ordem as
Cartas indo abertas, ou abrindo-se nelle sf>jào examinadas, por pessoas
de inteira confiança, e probidade que seri'ío escolhidas pela mesma Junta nesta Cidade, e nos mais lugares, e terras aonde houver Correios,
pelos Ministros dellas, fica do as ditas pessoas, e os Officiaes do mesmo
Correio sujeitos, e responsaveis pelo mais inviolavel segredo. Feita areferida Diligencin se entregarão a quem pertencerem todas as Cartas em
tyue se não achar materia suspeitosa; e achando-se em alguma dellas,
será entreg!le nesta C1dade ao Ministro da Inconjidencia, e fóra della aos
Corregedores, ou Juizes de Fóm das terrns, para se fazerer' os exames
neces$ários, prenderem, e processarem as pl'ssoato cu]paJas, rernetfendo-se finalmente os prezos, e processos de,s ta natureza ao d1to Juiz da
lnconjidencia para serem sentenciaJos na conformidade de Direito: O
que tudo Manda a sobredita Junta que se faça P9blico\ por Editaes nesta Cidade, e mais terras aonde houver Correio est~belecülo.
Porto 12' de Julho de 1808. =Bispo, Presidente Governador,

lmp. no Porto, na Officina de Antonio Àlvarez Ribeiro.

*--J0<<-0'>*---t

Á

Junta Provisional do Governo Supremo, querendo abolir o Systema
da Lyrannica Dominação Franceza, e libertar os Po\·os, quanto Jhe for
possiveJ, das suas dura~ orpressões; determina, que a chamada Contribuic(ão extraordinaria de Guerra de quarenta milhões, fique totalmente
extincta, e abolida da data ·deste em diante, não se cobrando, riem exi~
gindo mais coiza algun1a a. titulo del!a de qualquer pessoa, que seja. E
por quanto a defeza da Heligião, e do Estado, e das vidas, honra, e fazenda dos Cidadãos fazem indíspensavel por algum tempo a grande c.lespeza do Exercito, que se está organizando, para man(el', e segurar bens
tão preciosos: a mesma Jonla, tomando como donativo turlu o que se
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achar já cobrado da dita Contribuiçi'io em CJUalquer parte: Manda, que
se remetta logo o seu producto ao Thesouro Público desta Cidade, aonde se lhe dará entrada em it ulo separado, pa.ra se applicar ao referido
objecto: Manda outro sim, que. nesta Cidade, e em todãs as Vi lias, e
Lugares das Províncias, se abra huma Contribuição Voluntarin, destinada· para o mesmo .6m ; acceitando-se pOI' e lia todos os donali vos de dinheiros, e generos, com que CJUaesquei- pessoas Ecclesi;'lsticas, ou Seculares
espontaneamente qnizerem concorrer. Esta Contribuição voluntaria será
·recebida nesta Cidade pelos Officíaes da Meza da M isericord ia,. como já
se acha determinado por Edital de vinte e sete do mez passado; e fó'ra
della pelas pessoas designadas pelos Provcdor·es d<1s Comarcas, e Juizes
de Fóra seus Subdelegados nesta parte em todas ag Víllas das Províncias
tendo cada huma deJlas hum. Escrivão, pessoa de con'fianc;a que carregue em receita tudo o que se contribuir, cQm declaração dôs contribuin-''
tes, aos quaes se dará huma Caute!la bréve, e simples por ambos assignada do que cada hum contribuir. Nos fins de todos os mezes farão os
ditos Provedores ordenar hum Mappa geral de todo o resullado das Contribuições parciaes da sua Comarca, que inviarão até dez. do mez, que
se seguir, a esta.. Junta Suprema, para se lhes ordenar sobre isso, o que
convier. Esta ordem se pu blicarrí. por Editaes impressos nesta Cidadf',
e em tod()s as Vi!las, e Fregue.z ias das Províncias, sendo annuneíada nestas · pelos Parochos aos seus Freguezes. Porto 12 de Julho de J808. (1)
=Bispo, Presidente Governador.

Nos Manuscnún de .J de lJ!Iello Freire.

EM NOM.E DO P.HINCIPE REGENTE NOSSO SENHOR.

A

Junta Provisional do Go-verno Supremo, attendendo aos justos moti_vos, que occorrem, para se accrescentar o ~úmero das Tropas, ao fim
de poder formar-se h~m Exercito proporcionado ás forc:as do lnimigo que
se perlende combater, e expulsar dos Domínios Porl'uguezes, que inva~
dio: Determina, que os Regimentos de lnfante.ria de Linha, que actualmente passão a reintegrar-se nas tres Províncias do _Norto, s-ejão augmentados ao número de mil seiscentas cincoenta e nove Pracns no seu
estado completo, assim como deverão ficar organjzados os Hegiinentos de
. Cavallaria, na mesma conformidade de quatrocentas cincoenta e tres
Praças completas: Novamente se levantarão quatro Batalhões de Ca<;adores nas referidas tres Províncias do Norte, e Parlido do Porlo, q\-le
sendo composto· cada hum de se-s ·Comp-anhias,•ficará com oitocentas
quarenta e seis Praças, cada Batalhão, no seu estado compJeto; o que
tudo se executará na conformidade _dos Planos, que com este baixão assignados pelo Desembargado r 7J!lanoel Joaquún J;;opes Pereira lYegrão,
Secretario da Junta Provisional do Governo ~upremo.
.
Porto 13 de Julho de IS08.=Bispo, Presidente Governador.

Impr·. no Por-to na OJficina 'de Antoni·o AlvaTez Bibe·iro.
(1)

Vid. a Ordem <le 19 deste mcz e anno.

,.
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INSTR UCÇÕES

G E R AES

•

Para os O!ficiaes a quem' a Junta do G•wenw Supremo encarrega a Org(mÚacão, e remo;da dos Rer;imentos de Cavallaria N. 0 6. B .ragança,
N: 9." Chaves , lV.'' 13 . .fl.!imnda., N. u 1 I. Almeida, que pc.ssdo a}O'I'mar-se, ./.V. 0 6. no P urio, 1V.0 9. em Braga, N.o 12. em Chaves, N."
I 1. em V iseu.
}.

0

O Ofiicial encarregado da Orgnnisação de qualquer dos referidos

He~imenlos, depois de se achar :~t:lhorizaúu· pela Supr0 ;na .Juula, cuidará lo"'O
o nH rl~ llniüo do totlus os OUicia (~ s, e mais Praças do wesmo. Be-

gi111ento, que forào disper:sas na exlincctàu delle pelu inll'uw, e exl1uclo
Governo Francez.
2." Cuidar<L em fazer apromptar os Quarteis suficientes para recPhe r
os homens, e cavallos, que deve contei' o Kegimento, .segundo o Plauo
CJUG lhe for entregue, cout a Divisào inJispensavel tle Companhia~: :por• ·
que assim o pede a boa ordem.
3. 0 Logo que tenha recebido alguns Officiaes) Omc.i:-tes Infl•,·ior<>s,
e Sold:1dos, os irá destrib uindo pelas oi:u ul!ierentt::s Companbwl:l ~lo llll'"'mo Hegimcnto, a tim Je que o Serviço, recehmientvs, partes, etc. 'S0
principie a fazer com a competente regularicl:lJe.
4.° CuiJaréÍ immed1a1am~nte em estabelecer Escolas para o ensino,
e em f.1Zer fardar, e equipar os mesmos homens, ert!endendo-se para isso C"om o Des · mbar~;rdo r Viclorino José Ct·rveira Botelho du A lll ior,d, residente na Cilbde do Por!)' e Jntendente Ger;ol do Exercilo.
5.' Fará relacionar lodos os cavâllus, e an·f~ios qu0 p olus p<~rlic: la l'es lhe furf'm reHJeUiJos pu1· qualquer mudo, e quandu os tno.->:, tuus ca' ai ·
lus furem alguma co usa 111enores da marca, cr ; I1JO sejào bew fvrnet:idus,
e
bom serviço nfio porá duvida em rt>reht.•-lus.
6." Depois CJUe os me ~HJlOS cavallos furem appro"ados, os mnnclaní
matricular em hum l1vn> pam isso d t>stin;t!\lo, e da f(Jrwa costunwda; e
em oulro liyro separado fi1r<Í. carga dus a rr ~i o s gue t.ruu xeren. P-a s~;11·á
tle tnJo recibo aos d o nos: Assentani o nume con~ oo{ferecim t- nlu em h:tma Listr~, que ir:{ comllJunirando ao Governo Su w emoj para ser pubJi ..
cado; Ji~U·ibllinJo os cav ;, llns pelas Jiversas ComJ~whias.
7. 0 A' medH.Ia que se furem reunindo os Suld•l,dos d'(;) mesmo H P gi~
meu lo, betU assim como as Reclutns, as d1slriblllini pelas difl~rentes
Companhias, formando Listas subsidimias para servirem depois, para
formalizar o Livro do 11 e gisto rlo Regimento.
8." Se depuis .de pas:> aJus oito diasda[juelle. em que tiver dado prin•
cipio a esta Coll!missão, vir, q~:~e contra a espectativa do <'1uverno, rülo '
concorrem os O ffe:-eciwen!os necesSHrius que se precis:1o; nssim Ct)!llO o
nú:uero dos S<dJados •que s:'io ind.ispeosaveis para complet a r PSI es Córpc~s, dirigigt as Ord e ns mnis enérgitas a todos os Capitães, 1\'lóres dos
D,:,;:rictus d e stinad os ao m esmo Regimento, para que obrigm•m a todos
aquelles CJIIe tiverem càvnllos, e ~m·eius a apresentarem -nos logo no lugar da sua Ht>sidencia, sob pena. de l·nes sere m tomados, e os donus
éonsid e rados como rebeldes ao E:>tnJo. Os hom e ns que deverem ser recrutados, na falta de Volunlnrios, seri!o s~mprn proferidos, além das
mais qualidades prt;cisas, MJoelles que len-do Cavalt>'"auuras estão mais

ue

\

""
. <esta
i
1::>
aptos para o Gerv1ço
Arma.
9." Pelo <luc pertence á Remonta, .escolherá dos cava!!os, que se

,
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lhe ' apresentarem, os melhoros, e mais proprios para a Caval!aria, com
os competentes arreios: F .a rá a'\· aliar _tuc~o O:fl presenç'a d,a Camara por
Alveilares, e Artlf1ces, que para isso levará ·c omsigo, lig-ando-se quanto poder ser ao que se tem pr-aticado em occasiões similhanles: D,ará aos
donos rec1bos, em· que expresse o vallor dos cavailos, e · arréíos que ~e
lhe tom<.iràí1. ·pqra haverem depois a .~ua imporlanc.ia pela Thesouraria
Geral das Províncias ·do Norte; e pralicaní a respeil9 destes o que fica
deteFmi.nado no §. 6.
··. ·
l'urlo 13 de Julho cYe 1808. = :Manoel Joaquim Lopes Pereira Negrão.
·.-

_ Impresso no ~orto na Officz'na de AqZton~p Alvarez Ribeiro.
.
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PLANO. De hum Regz·~nento de Ilifantrtria de Linha augrnentado ao pé de 1 6 59 P'r'acas, no seu E$tado completo: será composto ele 2 Batalhões, cada hum
"'de 5 Companl~ias; huma ele Granadeir·os, e quatro 'de Fu.z~'leiros .

. ÉSTADO MAIOR

oo· REGIMENTO.

Coronel
- ... - • - .. •
:Miljor com graduação de 'ftménte Coronel·
Quarl?l l\'lestre
- .., ·
Capel!ao- - - - , -· - - Cirurgião lVlór- - Coronbeiw -

Esniu,;~urleiro
•
O ·

-

-

·..

-

-

•. -

..

-

-

..

-

-

...

•

-:-

-

-

- ' - ;( - .- -

-

-·

-

-

-

-

,..

.,.

...

.

-

-

I
1

1:

1

'1
I
I

ESTADO MAJOR DO 1." BATALHAO.
~

.

.

\

.

Cbeflil de Batalhão éom' graduação ·de . Major
1
Prin:eii'e Ajudao te com graduação üe Capitão
Ajudantes de Cirurgía
• - - - - Porta-Bandeira- - Cabo de Tambores - - ... ,..
Mus.icos -

-

-

•

,.

•

"' .. .:.
- •

- . ...

...

-

-

•

-

-

~

1

1
8' ,

~

-

-

.,

1
4
I

ESTADO MAIOR DO 2." BATALHAO.

Igual ao pnme1ro -

,

·7

16
16

-

ESTADO DE CADA COMPANHIA.
Ca~pi{ão . -

Tenente. -

-

-

-

-

~

-

Alferes - - PrimeirwSn.rg-entlo - ~t-gundos Sargentos
Furriel
- - Cabos- Tambores ·
- ,..
Anspeçadas, e Soldados-

- . -- -- -- -- -- -- -- -

-

"

~

~

~

-- - -

- - ':""

·,

..

.

..

. -

Bbbb

- - -

.. -

' ,'

- - . - -

I
I
2
1
2
I
8
2

-

- .

- -

-

-

-

- 144

-

162
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RECAPITULAÇAO.

/

Estado)\'laior do Regimeuto - - - - - - · Estado Maior do primeiro Batalhão- - · - ·- · - - - . Estado Maior do segundo Batalhão - - ~ - - - F?rça tota l das 5 Cômpanhias do primeiro BataJhão .F orça total dqs 5 Companhias do r:oegundo Batalhão .- -

-

7

- 16
- 1:6
- 81 o
810

Força total do Regimento- ·- grão:

1659

Porto 13 de Julho de 1808. =Manoel Joaquim Lopes Pereira NePLANO.

-

De hum Batalhao de Caçadores de 8~6 Praças no seu Estado completo,
que serd composto de 6 Companhias. ·
ESTADO MAIOR.
Com mandante de Batalhão com graduaçã~ de MajorPrimeiro Ajudante com graduação de Capitão - - Segundo Ajudante com graduação de Alferes- - Quartel Mestre - - - lf - - - Capellão - - - - - - - ·- -,
·~
M'or - . - - \ - •• - - - .
C Jrurgiao
- - Ajudantes de Cirurgia - - ··
- - ,.. - Tambor Mór - - ·· - - - - - - M usicos - - - - - - - ·· -· ~ - - - - -

I

-

·-

-

-

-

1
1
1
1,
1
3
1
8

I

CADA COMPANHIA SE C0MPORA' DE
Capitão - - ·Tenente ·- ··- - - ···
Alferes - - - - - Primeiro Sargento - · - - Segundos Sargentos - Furriel
- - - -·
Cabos- - - - - ..
Tambores
- - - - Soldados - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

- - - - \_ _ -_\ _- - - - - - - i\
- - - - - - - - - - -

-

-

1
1
2
1
2
1
8
2
- 120

-

~

RECAPITULAÇAO.
Estado Maior - - - , - - - - - - .As 6 Companhias a l!l8 Praças cada hurna

... - -

. Força total do Batalhão

grão._
I•

-

18

162

18

828

-

-

- 846·

Porto 13 de Julho de I8Q8.=Manoel JoaquimLopesPereiraNe-
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PLANO.
· De hum Regimento de Cavallaria no seu Estado completa.

,

ESTADO MAIOR.
Coronel - - Tenente Coronel - .M ajo r - - - - Ajudante- - Quartel Mestre - Círurgiã.o Mór- - ~
Capellào- - - - Picador - - - - -·
Trombeta MórAjudantes de Cirurgia·
Alveilar - - - - (Selleiro- Arlifices ~ Coro o heiro-

..
-

-

-

-

- - ...
- - -

-

-

~

l Espingardeiro..

-

-

-

-

-

- ,. • _
- - - ...
- - - -

_ _
- - -

-

-

~
-

-

..r

-

-

-

-

-

-

-

_ _
- - - - - ·- - -

-

-

- _ _
- -

-

_ _
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ _

l

1

l
1

1

1

:

I
l
I
4
I

1
I
i

17

CADA COMPANHIA SERA' COMPOSTA DE
Capitão TenPnt.e Alferes

Furric~l

-

-

-

-

-

CabosTrorr: beta- - - - - FerraJor - - Auspeçadas, e Soldados -

..
-

-

-

-

..
-

-

-

-

-

-

-

-

..

...

~

-

~

- - - - - - -·

-

-

- -- -

1
1

1
1
á
I
1

4S

54

N. B. As primeiras 4 Companhias devem ier cada huma hum
Porta-Estandarte
RECAPITULAÇÃO.
Estad.o l\'1 aio r ... - - - - - - - - .. Oito Companhias a 54 Praças cada huma - ·Porta-Estandartes - - - - - - - ·- - -

-

..
-

-

-

Força total do Regimento-

grão.

... ... -

-

i7

- 432
- ·4

- 453

Porto 13 de Julho de 180'8. =Manoel Joaquim LopesPereira.Ne.-
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EM NOME DO PRINOJPE HEGENTE NOSSO SENHOR.

A. J~nta

e~

Provisional do Governo Supremo, .Tendo sempre
vista
a utilidade pública a beneticí0 do C0mmercio, em que se interessa o
bem geral da Nação Port-ugueza: Conhecendo quanto será util ao mesmo Commercío a admissão das Moedas d·e ouro da Nação Brilanica, e
que tenhão livre cnrso, e giro dentro deste Re'i no de Portugal: Determina, que as Moedas Britanicas de ouro, abaixo indicadas, circulem,
e carrão livremente, com o valor no fórma aqui declarada.
VALOR,

MOEDA.

Guiné Meio Guiné
T~rço de Guiné

-,

3$750.
1$875.
J$250.

E para que chegue á noticia de todos, e s~ não altere no giro do
• Commercio o sobredito valor; Manda que esta Ordem se publique por
Editaes, a fim de que tenha o_ seu devido cumprimento, e como na mes·
·
ma se acha estabelecidó. 11 ·
Porto 14 de Julho de 1808. =Bispo, Presidente Governador.

Impresso

1w

Porto na Offiâna de Antonio :Alvarez Ribeiró.

*---;j(<-0'>*--",I

NOlYI~ ,DO PRINCIPE REGENTE · ~ossb SENHOR.
\
Junta Provisional do Governo Supre1~o, quereJí!clo ab@)ír .o sy'~tema

ElVI

A

da tyrannica dominação Franceza, e libertar os fóv1os, quanto Jhe for
possível, das suas duras operações: Determina que a chamada Contribu'ição de Guena de quarenta milhões fique totalmetHe extincta, e abohda
da data deste em diante, não se cobrando, nem exigindo mais cousa al- ·
guma, a t.it~~o della, , de qualquer pess_oa que seja. E r,or 2uant~ , a , ~~fe
za da Rehg1ao, e do Estado, e das V1das, Honra, e F az~nda dC~s Cidadãos fazeln indispensavel por algum tempo a grande despeza do E~erci
to, que se está organizando, par'a manter, e segurar bens tão prec·iosos-: a mesma Juntf:l, totnando. como donatiyo l!ldo o que se achar já co·brado da dita Contribuição erp qualquer parte, lVlanda que se remetta
logó o seu producto ~o Thesouro Público desta Cidade, aonde se lhe da-r á en.trada em titulo separado, para se applicar . ao referido o~jecto. E
por_q ue este Subsidio, e o das Contribuições ordinarias ni'lo p·ó de ser b nslante para supprir as despeias extraordinarias, que exige a sustentaç,ào
do Exercito .propondo-se a mes~nu Junta achar hum meio muis suave , e

1803
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simples de oonseg.uir os ne'c essar ios fundos sem véxame, r1em opp~e ssào
dos Póvos, considerando o grande ze lu, e patriotisruo, ·q ue a todos anima, ju.lgou que poderi~ escusar-se ,o meio de novas ,imposições, e todo
o uso de coação; e que seria· bastante, para acudir á. instante precisão
actual vale·r-se dos dons gratuitos, ordenadamente procnrados-; e .arrecadados .nas Provínci as que .(ern reconhecido o Gcwerno Legitimo, .e dos
rendimentos d!ts Cor'n mendas d~s Tres Ordens Miiitares, c de Malta,
pertencentes a sujeitos existêntes fóra das meS!ll~S Provir::çias, e b~m assim dos rendimentos da Bn lla da C ruzada, e d.a Patnarchal, que se
acha ainda em poder dos inimigos, e das ·sobras das Sisas, liquidas das
Confrarias, e dinheiros applic ad os . a obras p ú bli cas.
Ordena por tanto a mesma Junta, pelo que pertence a Contribuição Voluntaria, qu~ sendo a mesma arrecac.lada nesta Cidade pelos Ufii;,
ciaes da Meza da l\r]isericordia na confonníJade do Edital de , vinte e sete de Junho do corr~nte anno: em todas as· mais Cidarles~ Villas e Lugares se estabeleça, e arrecade pelo methodo, e f6rm a seguinte: "
Haverá em cada Camara hum Livro, ern que o Escriv~o, com as, sistencia do Presidente da mesma, 'ou de hum Vereador, no impedimento daquelle, torne por Termos os nomes das p essoas, que offerecet•em
quaesquer donativos, com de.claração da qualidad e , e quaqtidade dos
mesr.nos donativos: os ditos termos sei·ão ass ignados no aclo em que se
tomarem pelos éontribuentes, ou seus Proéut:adores, e arrecadados ·em
termo breve os donativos em Recebedorias, que .para isso se .devem cáar,
feita a preciza e~cripturação em outro Livro~ por outro Escrivão, qe quem
os contribuentes poderfio haver os corupet.entes recibos, por elle assignados, e pelo Recebedor, que se no me ar em Camara.
Nas Alclêas serão similhantemente arrolados os nomes· dos contribuentes e quanti dad es ofi'e rtadas, p e lo Juiz de ~ada Freguezia, corn o
o seu Escrivão ou outra pessoa escolhida na falta delle, debaixo da direcção dos Pa.rochos, e arrecadad os os donativos, e postos em deposi,to,
e guarda fiel, e_ segura: Espera-se do zeilo, e
triotismo dós mesmos
Parochos que com a palavra, ~ com o exemplo hajão de animar seus
· Freguezes a que concorrào q l:lanto lhes for possi ve i para tão importante

·.

.
'

'·

·ra

fim.

O pl'Oducto arrecadad0 nas Preguezias será remeltido até o dia
quinze de cada mez; para a Recebedoria estabelecida na C abeçíl do Termo, ou Conselho, e dahi até. o dia vinte pura · a ' 'Hecebedoria Geral dl).
Cabeça da Comarca, de donde se remeUerá para o TIJesouro Públrco até
o fim do mesmo mez, a totalidade dos dinheiros offereciqos, com a coril- ·
petente conta corrente, e docLu~entos que a ve11i·quem ·, ·ficando em boà ·
arrecadação os generos ,a.té se lhes dar des.tino.
..
Os dinh e iros applicados a Obras Públicas(em que se manda sos- .
pender durante a Urg-encia) e bem assim as sobras das Sisas serão ig ual- '
mente arrecadadas debai xo da inspecçã~ dos Correge dores. e dirigi das .
ao Thesouro no Termo de vinte dias com as Competentes G,Ji_.a s . e con- _tas correntes; ficando todavia, salvas as applicaq ões das di ênlso bra s , que se acharem estabe lecidas fJot· Lei, ou Ordens Regias.
,
Os Rendimenlos da Palríarchaf, e me ncionad{}s Col'nmenda-s. qu ~
estiverem j::í veneidos, se rilo prom~l.. amente arr ec~da dos pelos Provedo- .
tes das Comarcas, -e remeli.Í~os ao Thl~sóuro nó T!~rmo de tr in ta dias Ç.,a ·
p~blicaç.ão de~te, e ~o de vinle~ conlac10s do vencimento, <lqu(ill'e:;: CjlW
. para o futuro se forem venc en do. De huns~ e ontros se tom:n·.~ a sse nto
nos Livros do mesmo Thes9uro, com as c larezas, c notas necess:HJa,c;,
\'

•

I

·.
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para haverem de pagar-se com a p r0mpticlão possivel á drta Patriarchal,
c Commendadores, a que pertencerem; pois que he da Mente e Inten<;ôes desla Juula Suprema fazer uso Jelles, e applicá-los ás precisõesdo
Estado, c<,rno tomados por empreslimo, e sallfaze-los eiJecltvameute,
lug;o <JUe cesse111 HS mesmas precisõt>s.
Quanto aos liqu,idus das Irmandades·, e Confrarias, como a Urgencia não !Soffre, que o apur;;mento delles se verilique pOl' meio de contas legaes: H a por be.m Determinar a mesma Junta qt.ie os Parochos,
tle accordo com os Officiaes das ditas Irmandades, e Cunfrari~s,. regulem,
por orçamento racionavel, e fixem as sommas C)Ue se poderem cumruodamenle dispensar das mais necessanas Jespezas de cad;! huma, e tomados nos Livros competentes os assenlôs precisos para constar, as dJ.rijào
como donativos aos Depositas, ou Recebedoriéls, que se mandi:Jo estabt.:lecer tempor~riamente nas differentes Villas, e Concelhus; para d'ahi se
remetterem ás Cabeças das Comarcas, de donde os Provetlures, ordenado o recebimento das sommas 'p arcíaes com regularidade, e clareza, farão remelter cada hum a respectiva tot alid(lde para o Thesout·o no iermo
de vinte dias, com conta corrente,
com as Originaes rela<(Ões que ti~
v11rem acompanhado as referidas sommas. As Confrarias do ~ANTJSSI
l\']0 SACRAMENTO são exce,p~uaúas dt'slaOrJem, e a~ Casas delVlisericon.lia.
Os mesmos Provedores tomarão quanto a'?tes contas ::tos Com~~,is
sarios da Bulia da Cruzada, ~ farão reruette~· no mesmo prazo ao Th.esouro as quanlias em que os laes Commissarios forem alcançados.
Esta Ordem será impressa, e remetlida a todos os Correged(i):res,
Provetlores, e Parochos pat~a cada hum delles na sua Comarca, e Freg-uezias n~ pflrte . que lhe respeita, e ext>cutarem nos termos acima decla.
radus, pena de re!'ponsab :IJ(hde por toda a falta, ou demora.
Porto 19 de Julho de 1808. (l)=Bispb, Presidente Guvernadur.

c

I

I.mpr. no Porto na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro.
I
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EM NOME D.O PRJNCIPE REGENTE

Á

I

~

Nbsso ~~EN H O R.

Junta Provisional do Governo Supremo; Determina, que se )ev:mte logo oSec1uestro feilo em todos os bens, Jireilos, e acções, pertencentes a Vassallos de SUA MAGESTADE BRITANlCA; etr~tregando-se
tudo a seus donos, ou a seu:s legitimas Pl'ocuraúores.
Outro sim Determina que se proceda a eff.;ctivo Sequestro de todos 0s bens, direitos e acções, que por qualquer modo pertencerem a
jndividuos da Nação Franceza; não estando estes naturalizados no Heino de Portug·al. O Sequestro pois de taes bens será feito nas Cidades,
Villas e. mais Lugares do Reino pelos respectivos Correg-edores das Comarcas, e remettido ao Desembargador Juiz do Confisco nesta G1dade,
:-~onde as Partes inleressadas, poderão reclamar os seus Direitos se2"unJo
~ fórrua da Lei, e bem lhes convier.
-

(1)

Vid. 14 de Sctcm.bro dc5le anno.

1808
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i).

Qualquer pessoa em cuja mão_, ou p(, d e r· éx istem bens 1 ef1'eitos,
dit•eitoti; 'ou acções que r~peite:m a ' qualque1· individuo da di la Nàção
Franceza irá logo depois da affixação des te manifest.álos ao dÍio Desembargador Juiz do Con6scQ nesta Gídade, e nos ~utros Lugat·es aos ditos
Cor"regedores das Comarca~; soh ' pena de r~s pond e rem por seus proprios
bens aquelles qne assim exactame nte ~ não fize rem: E para que chegue
a noticiá de todos se publicará po·r Eqitaes.
Porto 2ó de Julho ·de 1808 . (I)= Bispo, Presidente Gover.ni\dor. ·

·lrnptr· no ·Porto na Ojji'ána de. Antonio Alvarez lUbeito,

..

*-- *t.o>*-- *

EM NOME DO PRINCJPE' HEGENTE NOSSO SENHOR ,

A

~o

Determ~na, ~ue

Jun'ta Provisional
Governo Su'premo,
para acudir ás graodes aespezas da presente g,nerr.a, haja interinamente de pagar-se nove mil, e seiscentos réis, na fórma da Lei., de cada pipa de
Azeite, que. s~ exportar pela Barra desta Cidade, e por todos os mais
Pórtos das tres Províncias do Norte; cuja cobrança se fará pela mesma
repartição, e Alfandegas, por onde se fizer a dita exportação, · e se costumão arrecadar os· outros .Direitos; abrindõ-se tão só~11ente novo, e separado titulo d_a sua receita. · .
Outro sim Determina a mesma Junta, que se haja de pagar. qoâ- .
tro mil, e· oito .qen .tos réis, tam bem na fórma da Lei, de cada pipa de
Vinho, que sáhir •pelas Barras de Aveiro, Fígt,~eira, e Viana; isto em
quanto durarem as urg·encias da presente guerra, e nãç> se Mandar o·
contrario; e que esta iinp0sição seja igualmente .arrecadada peJa mesma
fórma ~cima indtoada.
· .
·
• ·
Por .todo o Vinho, e Azeite que estiver embarcado, e que _não
tiver sahido do Po.rto aonde for carregado; d'e ve hem assim satisfazer·se
·a sobredit.à imposição.
·
Ficará por tanto o Carregador, ou donp sejei!o á pena do perdi·mento dos r.e feridos generos para ' a Real F-azenda, e Denunciante, qu.a ndo, como senão espera, se' fraudar, Oll omittir O pagamento desta difa
interina im-po~ição, tan~o mais justa, quanto he a Justiça de defer1são
do Reino: E para que chegue á notic:;~. cl.e todos se publica·rá por Bdi- ·
taes.
·
Porto 20 de Julho de 1808·.' (2)=Bispo, Presidente Gov~rnador.

IrnpT. no Porto na Officina de Antonio AlvaTez Ribeiro.

--·--~-...-...--'--

(1)

(2)

Vrd: 27 de Junho. dé!ite anno.
Vid. Ordem de. 27 qeste mez, e anlio,

e Portaria de 115 de Março de' 1811,
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Á

Junta Provisional do Governo Supremo, Havendo respeito a ter cessado o embaraço dos Póvos,- que dt>o occasiào a se Mandar suspender
no progresso de todas as Causas por Edital de 26 de Junho 'passado; e
considerando o prejuizo que resulta .desta suspensão, ha por bem Manda-la levantar, e que continue o expidienle costumado das mesn1a.s Causas, tanto na Rela~ào, como nus maii Juiws, e Audi.torios. except,twudo sómente aquellas e·rn que forem partes quaesquer pessons etnpre~ad \S
no Serviço do Exercito, as f)Uaes Manda que ilguern paradas a bendicio d~s ditas. pessoas, requerendo-o e]las, em q11anto durar o seu effeclivo exercício no Exercito, e que nesta conformtdaJe se expeça A viso ao
Desembargador Cha:Jceller, quf:l serve de Guvenradur das Justiças, pub]icandu-se taml;em esta por Eilitaes.
Porto 20 de Julho de J 808. =Bispo, Presidente Govel'Oador.

Impresso no Porto na Officina de .Antonio Alva·rez Ribeiro.

'*--*<0>*--*
A Junta do Supremo Governo desta Cidade dirigia <;Í lllustris~ima Junta
da Cornpanhú~ Geral do Alto Douro o seguinte Edital.

A

G~verno

.Junta Provisionai do
Supre1mo, Institu.ida ne ta Cid:-H:le,
0Fdena para acuJir ;:Í.s enormes despezas da presente Guerra, quedestle o dia drzenove do corrente em diante se paguem mais quatro mil e
oitocentos réis na fôrma da Lei, como imposição extraordinaria de Guerra, por cada pipa de Vinho, que se exportou, e huuvt>r de expnrtar· peh Barra desta Cidnde em quantC> 'dürar a t:rgenci<;\ i pois gne tazenuo se
jndispensave!mente preciso este me.i o, para' lirmez\1,, e seg11rança da Gloriosa · f{estauração Portugueza, com a sustentação . c, e buril Exc>rcifo capaz de destruir o Tnimigo commum; lucra ainda mais o ,Commercio, não
só com a perman!'lnte liberdade delle, mas lambem em licar aJiiviatl'O df.l
aqtrel!a outra imposição de seis mil e quatrocentos réis melallicos, goe
:\ tyrannia Franceza pouco antes havia, a pretextos Je Passapurle frauJulentar:rJente, é a seu modo, imposto. A 111.ma Junta da Companhia
· Geral Ja Aggricultura das Vinhas do Alto Douro cuhrilrá pela sua n1esma Administração, e arrecadará a subredrtu imposição; formando nova
conta da sua receita para cotu esta -entrar ha Thesouraria Geral tlas Tropas das trcs Províncias do Norte, e Partido desta CidaJe, na progressiv~ ?rdcm dos mrzes s<'gunJo se for arrecadando. E para fJUe clwgue á
nottcla de lodos se manda puhlicar por Editaes a presente Determinação.
Por! o 27 de .J ulhu de 180'8. = .!YLtnocl Lopes Loureiro.= Jusé de

Mello Freire.

Nos 111.anuscn'tos de J. de 1l!ello Freire.
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Á

Gov~r~b Sop;emtl~:·.: QtJ~rendo ac~dirá~urgen;

:J.onla Provisional do
cias do Estado, 'e . ás i'ocalcu!aveis despezas, que são neee'ssarias para se
ultimar a Restauração de Portugal l~o Glot~ iosarr)ente principiada, e pr~~ 
v~oir ql!e não haja falta: no pagamento 'do Soldo, e municiamenJo dás TJ·ôpas, destinadas a tão importante objecto: úetermÍna abrir hum 1Empre$- ,
ti mo .d e dois milhões de Ctwzarlos, espetando ' que os Le.a es Pbrtugueies :
se prestarão a est~ meio,· que , ~lill nada os . prej~diea. · Este 'E mprestÍll;l'ó " ·
terá o juro de ci·nco por cento ficando consignado para I) seu pag.amentQ .,
O .rendimentÓ do nOVO imposto sofure 0 'vin,hó elpbrtAd~l, e sobfe a Nzej..o
te; .e o Capita'l seir.á arnortizand·o .á próporçãô que as ·urgepÇ'i<ls àctuaes ·
o cpermi.ttirem, e mesmo pelo soê'co,r,ro ·que .da G;ra.n-Bret~J'lba S·!;) espéra '
em dinheir.o : e s13 alguns C:1 pita l-istas, Cdf11me·rciantes, bu ··outr51 ·qu'al~.
quer .p essóa animados do .verdadeiro Arriõi· dtt Pátria e defe>za d~ Naçã~ ;.
· quizerem fa.i er o Emprestimo sem' o juro estabelecidti, ser~d é gt.es .o s p·ti !!
meiros· ernbolsados das quantias en~pre~tadas, _e se ntténclerá este' proeedimento, · c~úno hutt'l particular, e· g-rande 'Serviço' Fel to ,. á: Naçfto, e · ao

PlUNGJPE REGENTE Nosso Sen.hfír,
. ·•
..
Por.lo em Junta aos 29·dias do mez d'e J ülho de 18 ~. 8. · :- BispOõ·Presidente Governador.- Manoel Lopes .Loure'ivo. =A nt'ónio d'a S'lJ~ · Piotú ..
=José de Mello Freire. · Franci·~có Ozo'rio da: Fons'e ca, =José . Di<~ s~
de OJ'iyeira. = Lui'z de Sequei.ra '· <11. -Gama Ayalá.
An~onio . M~·thEHts~·

' Freire de Andrade Cciu~inho..

- ~

·

==

·

·

lmp;. no :Po~to, nla· Qf!i;,cinct dle . Antort.ú>,d.tvare% .Rebeirá,
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EM NOM.ft. DO p:R INClPE 'RE6-EN1'·E NOSSO SENHOR
•

Á_ Jt~nta lrovisioÓ.~I

J

~

·i

..... •

:&.

Go·Y~rno·-S·mp'l'em~: Fa~ ~~pei:'" t~dos..

.do.
n·
os' C o·r / _
regedores, e '·Prti vedor~s dás Comai'qas, Almoxarites, : ê ·Stiperi·nterod'en'•
t.es. das,. ~lfantdegas, e mais pessoas encánegadas ei \arr,ec·adaç~o· d'o s ,di'<
nheiros públi-cos, e fl dnúnistraçào d'à s Jus~içk~s; que pQ'r 'Decreto .d'e' 7 dó.;
C.:orrente fui .Servida. a mesma Juttta estabelecer o Thesouro Póbhco·nes-' ·"
ta Ciclade, onde se d@vem recolhe'r tpdas :-rs . Rend-as, . e Direitós Reaes,.
servii1dl_) nelle· de Thesourei-ro Mór' Dom~ng0s· IVtar~tins Gónç~~lv es, ; e d·eContad0r Manoei ·\,FranrJisco Guilnarães,1 e p;0r Oe.creto de JCI'drlo aSê,.,,;
oretai'ia. d:es"ta.· J ~l'i1 t{l ;... s.e r·v indo J.Jella de· ·sec·ret<ú:io o Dese1~ bargaclor.M a-• •
n@el Joaq u.i m• L0r.t>s ' Pe)'ei:ra Negrão :· P,elt> q'ue "se Orâenâ·, ,a tod'o s .os di-r
tos_ lU·i n)·str.os.,. e mais :E•:n preg tt <}ns~ · ~~ue i·econh~cend:o'" (;ron;,o faes :a0S:. ru=-:
f(:>.nJos Sec.i~elariu, Thesot~reil'l) M ór, ,e Coh tado t; , ret:QeHãQ cada llUll'' os
dinheiros da· sua. inspecção ::~o Thesm.tro Púb.lie;o, e obe.deção ás Ord ~ns 1
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que de mandado da mesma .Junta l)le forem expedidas peló dito Secre~
ta rio.

•

Porto 30 de Julho de 1808. _:_Bispo, PresiJente GovernaJor.

· 1mpresso no Porto. na 0./ficina de Antonio A.luarez Rih.eiro .

Eu O PRINCIPE REGENTEFaço saber aos que o presente Alvará

com forca de Lei virem: Que havendo-Me constado ern Conllulta du •Conselho Uitramarino, IJAH:! o augmenlo da populaçno, e riqueza de algum.a.s ·
Villas de~Ste Esta1lu, multiplicando as relações, e implicanc.Jo os. interesses do:,; St'US habitautes, fazia Jndisp.e nsavl'J·, que para a COII~efVliÇàU Ja
sua t ratHJIHIIJJade Julerlor, e para n.ais Cl.lll10•uda, e l(>gal deeisão Jus
St.'US pleitos, e desavauças se creassem Juizes letrados .na q uel las das ditas V !lias, que pela sua. n•aior repl esentaçiio, e iwpurtaucJa u UICit><:•·s~
sem, para que lol:'se tÍH·lh"r aúmin1~trada a J nsti\a, e com wa1s ~xacti·
titio r~sp<.•llaJ ; ss, e t:>Xeeu1<1d<~s ns lVI inhas Lei,., de cuja uhst·rvancla depende a felicidade dos lVIt'US fil·is Vassallos: .E ha' cn ,JO-l.\l e · iul~'ruJadu o
iH: I ual Guvernat.!or e C apitao Gener;d da Capitat1Ía de · l?eruawiHH'~>, •tlle
a Vi!la de Gui hna eslava . nas referH.las cir('lllllsiancias, fH~r Jaa,t>r twiTa
n~s:is prospet'íHio a a,g rieultura, epovoa<;fh; e que uut · o ~ 1111 <'onvmh<! extiug-uir <1 anti ~ a Ouvl!.loria Je ltauHírauí, (jiJe ape, ar de !>P.r iu< OI'J ·"rada ua Miuh!l Hea.l Coroa, éiÚHÍa t:'XISlÍ{l, dando l11gar. a. couflicll•s \1,· J,J·risdic<;ôes cum as Jus.t ça s d~ terra, oendo por Jliso ' nee t·ssario, •1m! us
l\'l eus G.u'lernadores e Capitii es Generaes da refe rida C;,pltau ~a a unissPilJ
á principal Ouvidori <t da CtJru a rca por providencia in terina;. Quert>r11lo·
ntalhar· estes inconvenientes em beneficio dbs NJeus fle 1s Vassallt•S habitardes da reft>riJa Villa, e s ... u Termo: Hei por bem extinguir :1qt11.lla
Ouvidoria, que ainda existia, a pezar
incorpo~da na Minha He ;~l Curon, e Cn:•ar na referida. Villa, e seu 'fern1o huw J\u:z de. Fóra d·• CiH·I,
Crime, e Orfàos com o ordenado, prócs, e preca\Jços; ', ue tem o Ju1z
de l',ÓJ'a de Pernamhuco.
\
\
E Psle se cumprirá, como nelle se con1ém. PPlo que: Manflo :i
Meza do Desem bargo do Paçt', e da Consciencia e On.lens, P res id.-nte
du Meu Real Erar10, He gedor da Casa da Supplicaçi\o do Brazil, Go\'er~
nadur da Helaç:1o· da B a hia, Governadores e Capilàe'S Gf'nera ~s, e mais
Guvernadur.és ·do llrazll, e dcs Meus Domínios Ultramarini't;>, e a todu3
os Ministros de Ju s tiça, e mais Pessoas, a f)Uem pertenct>r o couiH'(:illJento , e execução deste Alvad, f)Ue o curnprão, e g-uardem, e faç:lo
cumprir, e guarJar liio inlt>Írament.e como ne lle se contém, n:·w ub::>tan·
te quaesqu e r Leis,. Alvar:ls, H~ginseutos, e Decretos, ou Orde1is elll Ct•ntrari,,, porque todos., e todas Hei por derogadas para este effeito sumt:'llte, como se de lks fiz ('sse e x pressa , e individual men<:iio. fic;tnd" aliás
sempre em se~1 vigor. E e~S t e .valerá eomo Carta passada pela Chancellaria, ainda que po r e lla n:io ha (le passar, e IJUe o seu efleilo haja ele •lurar lllais de hum nn no, s~ m embargo da Ordenaçào em conlr;•riO: Heglslando-se em toJus os lugares, onde se costumão registnr siruilhantes
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Alvarás. Dado no Palaci-o d~ Hio · de Janeiro em o 1.. : _de Agosto de ,1808 •
=Com a Assignatu1·a do Principe Regente, e ·a d() l\;Ii!listro.

Regist. ·na Secretaria de Estado dos Negocias do, Brazil no ·Liv. J. • de Lei$, Alvarás , e Cartas Regias
6: foZ. 48 vers., e impresso' tia Impressá@ Regia • .

.. _____. o.O"·--·
Eu 'o .PRINCI~E

REGENT.E

~aço ~aber

\

. ,,

'

aos que este Meu Alvará
virem: Que tendo consideração ao que Me represéntou o Escrivão da
Minha Real Camara na .Meza d0 Uese.m hargo do '!?aço de~ te,. Estado do
Brazil, e ao q·ue sobre esta maleria Me foi presente em Consulta da dita Meza, tanto a resp,eito do maio1· nlliniero de Offi.c iaes. ' !=jl)1e se fazem
..
necessarios para a expeqição dos Neg0cios <fa referida Meza; além tlos
que furão éreados pe:lo .Alvará de vinte. e dois de Abri do êürrente anno,
como.a respeito do augmenlo dos respectivos Em.olumeotós, e d·a su~
distribuição.. entre· o mesmo .Escrivão da CamHra, e os ditos O'fficiaes, na
tempo praticada entré
Esáivães da , Cam<lrá, e Off.órrq.,a , já'
ficiaes das Secrelai'iHs do Oesernbargo do Paç-o da, M ioha Co'rle, e Cidade de Lisboa, segundo a D'isposição do Alvará de: vinte e cif'!eo de Agosto de mil setecentos e cincQenta~ que ~epois.. foi alteradn. pelo <Wlro
- Alvará de quall_·o de Fevereiro de mil setecentos cincoenta e cinco, Manifes_t:\qdo-se por _h uma pa:rte,, nue Jil'!bàt> variado as cj,rcumst31)cias, cque
motiv.árào a Disposiç~o deste ul~ime Alyará; pe1is s~nd'o m~iores os Ordena~los, que s.e constituírão agora 'aos sobreditos Officiaes, do que aliás
1
sãocos dos Officiaes das Secretarias de. Lisbpa; . he ' pelo . conlrca rio inénor
o dQ referido Escrivão da Camara, estando nel1e lin.i dos lodos os Escrjvães·, d<\ Camara respectivo.s, élssim , a {lepa;.tiçãp 'd as 'J ustiçlls'; como ·
das .diversas Provin'cias c;Jeste_ Estado, que em- Lisboa se conservão sepa-: .
rados: E manifestando-se" por outra parte, que ' tinha subido todos os genei'ús a ma1o~ çareslia A,~ l~mg ~sslmo , e~paço de cincoe_nla e oito anoos,
1
que telll ,d ecorn,do desde o anno, de md setecenlo~ e ~1ncoenta, em qu~
fori1o regulados ps sobredi~<>S EuiÓI·úmentos; c~>m 9.fim deserv'irém á de- · ~c
cent"e sustentação dos Ministr9s, e mllis. Pesso3s empregadas no . Serviço ·~
do referido Tribunal, e do Público, de man.eira' que já no Heino' se Me ···
tinha Consultado o dito augmento, .assirn a respeito dos OfticiÇ~es, c.omo · · ·
dos Mirristros: O que se faiza mais' urgente rieste dito Estado do Brazil,
aonde pelas sobreditas razões são maiores ·d o que nq Reino os Emolumen.: . :
tos estahelecidos nos dois Hegimehlos, dad'o's em' dez de Outu_l;lro d"e l}lil ''
setecentos cincoenta e quatro: Sendo até !naiores os dos Pnpeis da Reparüção do Desei.ribúgo do ,Paço, que se ex'pedião peJa l\'l eza estabele"..
cida na Relaçã9 deste~ Cidade, os quaes se deve,rião em tnes cit:cu ms~
tancias conservar: Sou Sel'Vido ordenar sobre tod~s est~s objeclos o seguinte. . '
·
;
:. .-.
,· . ·
.
.,, ~ ~ ., Haverá -na dita Meza ltum Escdvão da Minha Real Cnmat'a Su~
prqp~!IJ"P,rario cvrri ,o Õrdenado de quinhentos ' rní'l réis· por arino, o quál
servir·á nQs ' i'mpedimbntqs do Esqiviio da Camara .dêlb. ·
'·
· J'
' . · 1 .: , f.(Hv~~~J~,~~bytp: Jlü,rn .. ~~~~·[fã<(4~ ·~.ecéi_la, ,. e . Pespe~~ · .· ~3 Mez:.1,
1
com o ÜI;d(;1·n,;ul'q .d ê , c~n('() e St>.SS~~~·;I ' .i~llf .. reJs· p~ll' ';VlOó, . na foí;in~ dele~- .
.min~da_ ~1?. ,s~b,'r,t;~l!.~·ó ·~1\v:àrá de.~~· ~Jf:Ó.:ê~et~r~Jereí.~?·~. ~ ~}lil ~e.t~c~~l~:s ·:c'i'rl :~ ~'·'::,:
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coenta e cinco, o fJUal servirá juntamente o outro Officio de Escrivão

· âo Registo, creado . pelo Alvará de vinte e dois de Abril do correnleanno já mencionado.
.
Haver·ão mais quatro Officiaes na Secretaria, além do Ofticial-

l\1aior, e Menor, creados por este ultimo Alvanl; a saber: hum, Segundo Otllcial l.Vl en0r com o Ordenado de duzentos mil réis: dois Otficiaes
Papelistas com o OrJenndo de cento e cincoenla mil réis cada hum; e
finalmente hum Praticante, que servirá juntamente de Porteiro da ruesma Secrelaria com o Ordenado de cem mil réis; sendo porém este pago pelo Monte Commum dos Emolumentos della, na fór·ma praticada:nas
Secretarias do Desemba1·go ~o Paço de Lisboa: ficando a cargo do me:smo Praticante, e Porteiro a limpeza, e aceio da Secretaria.
De todos os Emolumentos da mencionada Secre"taria, ou f>lles pertenção ao .Escrivão da Cama1·a, (exceptuadas unicamPnte :-1s Ordit~arias
dos Concelhos, que são privativas delle) ou pertenç:'io aos Otlieiaes., se
formará hum ·M onte Commum,· do qual S(:} tire o Ordenado do subredilo
Praticante, e toda a despeza de papel, Linta, e mais miudezas, que
furem necessarias para ó Expedie(Jte da mesma Secrt-taria. O reslo liquü.lo que ficar, se dividirá em duas metades, das quaes pertenét>rá !.uma ao Escrivão da Camar:.~, e a outra aos OOiciaes para a Sllbdividirem entre si, tendo o Oíficiai-Maior huuía pa.r te e meia~ cada hqm dos
-Officiaes Menores, e Papel-ista huma, e o Praiicante meia.

Quanto

a~s

Emolumentos.

l.,evarão das Cartas' dos Ministros, desde Juiz de Fóra até Corregedor de Primeiro Banco inclusive, quatro mil réis, e o mesmo dos
Alv~rás dos Provedores: · com declaraçilo porém, que se :tlgum dos sobreditos for ao mesmo tempo 'despachado com Béca, <Jil ac~esso a alguma Relação, levarão da sua Carta, ou Alvará seis mil e quatrocefltus
réis: E esta mesma quantia levarão das Carta·s dos Dese111b· gadores de
qualquer das Relações de Goa, Bahia, Casa\ de Supplic<1çào,
dus Tri bunaes.
Dos A lvar~is de Mercê de fJ'2aesquer OfA {\i·os (q'pe toclPs são hoje
de Nova M ercê , por estar abolido por Lei o Direl o Consuetudinario) le-varão dois mil e quatroc'entos, sendo a sua lor,ação até em mil \ éi:s :· e
de cem mil réis para cima, em qualquer quantia, l'evarão tres mil e duzentos, e nada ri_1ais.
.
Das Cartas de Propriedade destes Officios, em que se houverem
de encorporar os ditos Alvarás de Mercê, e bem assim de quaesfJuer outros, que_se provêrem pelo Expediente da Meza, levarào mil e seiscentos réis, e nada mais.
' Das Cartas de Doações, e quaesquer outras, que se passão em
pergaminho, Jevarão mil e seísce-ntos réis por lauda, posto que a ullima
dellas não esteja inteiramente e~ crita, com tanto que nãG tenha cada hu-.
ma das outra-s men os de quarenta e oito regras. ·
·Das Provisões, Alvarás, e Apostillas, a que preceder C'onsuha,
levarão mil e seiscentos reis, em quanto não excederem de duas h\udas;
porque exce'd endo, levarão mais quatrocentos réis por cada huma que
accresc.er; posto que a 1~ltima não esteja toda escrita.
'
De cada h uma Provisão, ou A Ivará, em geral, seja de Provimento de Officios, seja de Dispensa· de Lei, ou de outra qu'alquer natureza, fevarào míJ e du~enlos réis, e nada. mais; exctlptua<Jas unicamen·

I'

J808.,
...
' · .~

.

te. as de Informe; porque destas _levarão .duzentos e qu~tenta réis: fican-.

do no mesmo estâdo, e setp alteração ;\lgprna lodos os outros Ealolulllentos, concedidos pelo sob~edito _Alvará, e Regimento de vinte e cinêo de
,Agoslo de mil se,Lecentos e, cincoenl6l; que não furão pot• este allerados:
·..._,~ y

/

Qumitb ás Ass~gndturas.

'·t: . Os Oesembarg·ado'res s]o Pa(?Q hwa:rão as mesmas Assi~~aL.urâs,
que lhes forão .çonce.clidas u'ltimamente pe.J.q Alvará de s~gte · de.Janeirc~de
md seteCelíJlos e ci·ncoenta até a quúht·i a de IllÍI e duzentos réis inclúsive, seff! alteração alguma.
,_ ..
~evaràg' poréll) agóra esta mes1mà ,quantia de mil, e 'duz'ent<í>s ·r:éis
, por I1Ddas · aquellas Assigna~uras, - d~ que .leva vão oitocentos r.éis, e· de
·tód~ts I'IS ou~ra~ de ·roi.toce.ntos réis,. pa'ra , bqixo, que se achão~ class·ifica~~s
. . no ' ~e ferido AI vélr:í, levarÃo . agora~
di los CIÍloGentos' réi.§ em gemi,, á
•· excéptiifo cl<\S J?rO'ÚSÕe.s pe J-nforrne,, ,porque destas não levarão ·COUSa _.a}.:. .
,gt1ma; fie anJo em ttHl,o. ~ ma,is @, dito Alva:rá· em seu vigór;
. "· .
_.
' Pelo q11.e: M,ando á Meza do Oes~mban~o do Pac(~, Pr·e3jdentâ
do Meu ~f.al Erario, Ctmselho da M)Hha ReaJ:,Filzenc,la, ~ - a .toqos-- os €)f..:
ficiaes. e Pessoas, a. quem .o. c,onhecimento de's te_ A[vaFJá· '.H~rl,en.eçr o,
cun)prão. e gua~dem; faqão cumprir, e gu.ardar, _corpo ne!le ~~ ~ cantém;
sem err'lhargo de fjUaesquer Leis, Alvarás, Rãgiment9s, e, Dis'p1Jsições

os

, . el'll contrario, e das que neste rnes_mo Alvará vão expressamente decla!.adas, porque todas Hei por de,rogadas para este_effeito ~ómeqte, éqmo

se

de cada hutha de lias fizesse ind-ividual me,O(,(:'io, . ,fieando aliás semj)réem s<>u vigor: E vale,rct eomo Cqr~a - passàd<!- pela· Chan.cellari'!l._; "- pQsto - ,_
que por ella ·n.ào ...hade passar;r e·o . ~eu effe-ito h<;~ja de durar ntais , de h!J_m·
~nno, não o,bs,l anle as Orden. aç_õ~s, ·que ~t?termir;rfi·o o co;nt·raçio. J!,a•do
Río !-i e Janeiro em ,O L d~ Ag:osto". de '~808.-=-- Com a1 All.SÍ-gn'att,lf1;L_do
,
·•
Prioc~)~ Regente, e "a dó Ministro. . ·
,
.

no

0

- . Reg,z'st. na · Seqretària da l,ferz~ do iJ~se~bârgo do PaÇo dp. Estado do Brazil. no Eiv. ~ .• d(J Al,'Qcirq,Sc, e..De_.: ·,
eretos
,a-fol.
,9., e imjJr. f!q,. •lmp.P,essáo,
Regia._ ·-,. ·
.
.
.
Q

,,,

:!'

A·'J~~tà v;~~i~~n·~ri~-~ · e;o~~r~~i~~~:;r~~io~'~iW~nJ~~ q,d~· .ria dorltornlt-

dade da Carla de Lei de 4 de Fevereiro de 1773, e debaixo das pe~as
·tlella se não ponha embafê_\Ç.t>_J!]g.u~l~ ~o)i.y.re gin>, e üanspvrte de todas
as especies ·de grãos, e farinhas, .que se conduzirem de h umas para,. ou·., J.Ns l~t'ras ,do. Hei no, . n~0- sE:Jn(~o paw .as '· (j tre se ·ach;ãp ai ntl4 OGCL!P.~as
pelo' inJmÍ~(!) ~ e que prirrcipallt1ente se allenda, .e ;favoreça. por l(!,dps: os
, l\1agistradus o tnins.pnrte . de féH'it1has de qu:aesqCI~r. terras 1 e 'Comarcas r
! ' para ~ est a Cidade, . e_p·
ú a·os màis Lug~~es ~ond,e se, a_charem: estaciona, p~s _ as Tropas do Exerci lo :
,
,·
,··
.
:.:·
Port.o 2 de A gosto '<Je '1.8.03. ==Bispo,, Presid~nlf1 Govprnad9r,
( '

)

·~!

''

••

•

)mp. .no _Porto', rJCf Qfjif:ir!d de, Antonfo .Alvar,ef!, ·Rz'!Jeiro:
~

·• •. ~~· ~ I

.....

.\~ ~- -

-.

.-

.

.

'

1808 ~

'

· --*-o.$>*- -*

. J

EM NOME DO PRJNCIRE REGENTE NOSSO SENHOR.

A'

..

'Ju'nta Provisional dô G'overrio Supremo, . N ecessi lando lançar . r;não .
de tbdos ós re~ur sos;· que fac'ilitem ; com menos oppressão dos Povos, os , ...
jnJis,;enSàveis ; meios, "Üio precisos á sustentação do Exercito,- C)Ue vai
caJa vez mais a augmenlar-se na just .is~ima cauza da defeza do Reino ~ ·
Determina, que interinamente bélja de pagar-se 20.$000 réis metallicos
pelo·· consumo de cada pipa de Agoardente; e a n1esma quantia pelas que
se exportarem pela barra desta Cidallle , pela ele A veiro, Figueira, · Villa di, ConJe, Viana, e Caminha. Esta ímposiç<"ío ser<Í arrecadada, nesta Citl.ade, pelas mesl1)as Estações, por· onde se cobrê'ío os outros Direi•
tos sobre os Vinhos; e nas S(Jbreditas ~enas, q ·oanto ao consumo, pehls
c~unaras dellns; e qu:,tnto á exportação, pelas Alfandegas competentes,
remeHendo-se no fim de cada mez o respectivo producto ao Tbesouro Púhiic'~; t tSI!l ' a_s devidas clnre!las da sua importancia . .Ficào porém isen'tas
de pi\.gàr ~i3s fa rhesma imposição aquellâs pipas, ou pipa; _(ple sahirem
de 11om "para outro dos r e feridos Portos; sendo acompanhadas de Guias,
em~ ·t quê legalmente se. legitíme haverem já pago~ ou por consumo, ' ou
por exportaç:lo, esla dita Í1'hposição no lugar, donde vierem assim ex~
portadas. Outro sim Determina a mesma Junta, que tambem se paguem
1
·2$400 réis me,tallicos de c aJa pipa de Vinagre, qlle Sllhir .ror q4alquer
dos rl1en'c ionaJos Pórtos: Fa~endo-se a s'u a cobrança pelo modo acima in'dicado. Flca . WinH>inada a pena de perdimento de cada hur.n dos referi~
d'<>S gen'eros para a Fazenda Heál, e a sua terça parte para o Denunci~
ante, quando, como se nfio espera, haja de ·frauda-e-se, ou omütir-se e-sta dita imposição. A Illustrissima J u·nta da Companhia G~ral da Agricultura ~as Yin-h.as do Alto Douro, as Cmp aras das referidas. Villas, e
Cida-de, ~ os Juizes das Alfandeg·as, o fiquem nssim entenQ~ndo, e o fação executar na ·. fórma,' ·qu.e fica Ordenado, ·bem como\ ·todas as demais
Justiçns, cujo cumprimento h:•ja igualmente de p~ten ~ er-lhes.
.
Porto, Paço Ep1scopal em Junta de .8 de A osto de -1808.;;:=BJspo, Presidente Governador. =i Com Sé-te Rubríc s dos Membros da
Junta.

lmpr. no. Porto, na Officina de Antonio AZ.varez Ribeiro.
/

*'- ·-•'-0'>*--•

A

tudo~

Junta Provlsinal do Governo Supremo, Determina, que
nqueJ Ies qu·c tiverem Espi~ngard~•s; Pistülás, e Espadas capazes p'ara ~ervirem
no a,rmamento ~los Sold.a dos de Infanteria, e Cavallaria do Exercito, das
·quaes ha p ·esentem~.nle a m'ai~Dr necessidade, as apresentem rio Arsenal
t:eal dá Marinha, aonde serão log.o avalliadas, para se pagarem à seus
Jorros em tempo oprortuno~ qu:wdo não queirão fazer gratuito offereci·
mento del!as a ·beneficio da Patrin, e coma_n um defensão da mesma.
Parto 8 de Agoslo ·de 1808. =Bispo, Presidente ·Gov~róador.
I

'

Impresso no Porto rza Offi.cina de Antonio Alvarez Ribeiro .

.,,

•

..
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t .
. · :Junta Pr•ovis.ional do G'o verno Suprer:Qo: A fter?<lerirlo no ~tnvissimo
prt·julzo, que sufJ'r'e o Colurnere10 na inlroJucçào, e giro Ja Nh•eda Fr:HlCt•z:,: Ba por he111 prol!ihtr ;;hsolutamenl.e a sua cireulac;:lo; pa~a f]lle j:'tsnais s~ possa admillir em quaf'SfJIIE'r {>a~amentns, ou sejào pal·tieu!an·s,
ou dc~ninatlus para as11rri~caJ:utôe.s públicas~ nfío havendo .obrig·aç:1o alguma de acceitar-se; fJ~lalquer que seja a sua nalurf'za, qualidade, ou
valor. P. para que c:he~m~ ;\ not ici.a de Lodos, manJou publil~ar 1>elo presente Edital, esta. J)(>ter·mrnaç~o.
,
.
Dado no Porto a ,18 de A g·osfo de 1808. =Bispo, Presi<lenle Gov~>rnaclur. , Com sde Ltubrícas Jos Deputados da Junta Provisional do
.Gúveniu :Supremo.
·

A

•

· ..

r

lmpr. no · Po'r to, n.a Oj]icina· de Antonz'o Alvarez Ribeiro.

·--*<.c>*--*

-.Eu O'PRTNCÚ.,~ REGP.NTE como Cotrernador, e ,·Perrétuo .Admi-

nistrador das Tres Ordens M.ilit.~Jres, faço saber aos f)Ue o presente' AI··

vani. eorn ft1rt4a de Lei vüem: Qlte Hav.enJ<J manrl:nl0 CtH1SHh:•r;•r· a Mi-,
nha Beal Captl!la comGr a prineipal •lgreja:, e Cabeça de tud;ls as das O{- .
<lt~lls e n;l11 lendo (~lb rendi111errto,. ou pi,úiinonio algl;lll, 'nern , para as
d~·spPzas d•> Culto, lll•lu para o ·spu necessatio guizaiJH. . nlo ~ e dPvemlo
cuncorr•·•· 1•ara · istu ;,g l~n~jas das Ordens, a . t1rn de ()lle o Culto D1vino
se ePfehre o~>w expleutJ,,r, e deéenciH, qnec1•11vém :) Saritidade da Heli!!ii\u, e suhlr;uidadt"" de sua Crt'rH;;r: Sou St•rvi<lü DetertJLinar', (jlle l':'tn .
1c•das as i:!'r•'.f.as das Ordens, que daqui por diante su ~H"(IVI-'rt'lll rwsle Estadn do Brazil, e nos Dtuuinius Uftramarinús, iruponha a 1\h. . za Ja ConSI'it'llcia . e Ü1'derrs hum·a m••dtea pensà11 il~hilrada em propnrç:1o 1eolll a
lu1;1<;flo tfellas, que s·c d. appl'icaJa pata a Fi1brica Ja lVIiuha Ht'al Ca-

]>eLa.

.

·

· · Pt•ICJ qne: Manrlo á MPza da Consciencins e Ordem:,

~do Oes~>m

·1H11·go JÓ Pa1~o; PresiJt>r11e ·Jo Meu Real Erarin; Be!!edo1; Ja Casa da
Suppltcat;:lo do Brazil; Governador Ja Helaç:'io da Bahia; Guvl:'rnadores
e Cilpi.tiii-'S Gener:ws ~ e mais .Governndc•rt>S du Braf.il, e dos Mt>us Dollllnlt•S llltl'awarin~s; e a tndos o~ · l\1inistros de Josti~:1 / e mais Pessoas,
~ que111 pert.encer H l~onh<>ciulentú, e e;.;ccuçilo Jeste Alvar:l, ()IW o
t~II'IIIH' ào,, e gu:d·df'm, e · f'aç:'io Clllllprir, e guardar lfio lrlt,einuueqte,
comu n•·lle ·se cunté1il, n:lo (; bstanl;e qu:lesqtit:.r Lt~·i!':l, Alyar:is, B~'~Ó~
IIJt'IJl()s. Dl·~~rei(>S, ou (~r;I('OS em conlra~io; p(J)i"que tod"s~ e tw\a~ .Hêi
pur Jerng-ad:a.:, para este t'fl:.·.itll sómente,_ corno se dt•llt>s fizesR<~ PXpres- ·
sa. e ,in<hviduaf lllt nt;:io, ficando ali:1s sempre t'.m St'll vigor: ' E este va]1-'r;Í co111u Carla pass;11ta f>~-"la ChaucPilaria, _ainda f]Cie pur ella 11:'10 ha.
Ue passar, e (jllé o seu em:! ito haja de . durar ll!ais de hum anno, Sl-'111
.embar~o
da Orden;H:ilu
f'm contrario:. Rf'ni~>l;sndo-se
f'Hl lod11s o;; lu~a\.
..
t"'
.. .
res, onde se costumàó regi~t.ar sim ilhantes A'lvarás. Dado no Palaciu do

·•
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Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1808. =Com a Assigna(ura Jo Prin- ..
· · · ,. ' ·· . r
,
.
'

cipe Regente, e ~a do Ministro:

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Brazil no
Liv. I . o de Leis , Alvarás , e f:ar tas Reg2'as a foZ.
pO vers.,_ e 'impr. na Impress.áo Regia.

I

/'

'*--•.o·~--*

Eu O P·RlNCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará

c'om força de Lei virem; que exigindo mui particular consideração o ComIij·ei·cio, . Agricu'l túra, Fabricas, e Navegação, ,pel.os nHútos proveitos,
que produzem a bem do interesse do Estado, multiplicando a r.igueza,
e augmenlando a população; merecendo por isso dos Senhores Reis Meus
Augustos Predecess<!H'es os máis vigilantes cuidados, ·especialmente' do
Senhor Rei Dom Jo0sé, Meu Augusto Avô, de mui Gloriosa Mernoria,
que Ordenou a este fim os ma.is sabibs estabelecimeAtos, cre'ando aJunta 'do Commermio, e dando-lhe ·Estolotos; que f-oi depois erigida em Tribuna.! Supremo pela Carla de Lei de cinco de Junho de mil set~centos
oi-tenta e oito: E Desejando q!Je tão uteis vantagens se consigão neste
Estadp, ~ue nas actuaes circumstanc'ias necessita muitas ·providencias,
t1 soccoHos, para que cres(jão, ·e se augmentem estes qhjectos de publi- ·
ça felicidade: E sendo de esperar, que da creação de hum Tribunal similhante ao de Pqrlugal, que ·entenda, e providenceie em todos os ob ~
jectos .Jiesta 'r!atureza~ result~m grandes· utilida9es em_benefic!o cornmum
dos Meus fieJs Vassalfos habitantes deste vasto, e fehz Contwenre,- que
~ão mister maior:es, e mãis aptas providencias a este respeito '; depois
gue Determinei, que fosse livre o erigirem-se Fabricas de qualquer ge·nero, e qualidade, e gQe Estabeleci a ampla liberdade do ®ommercio:
H'ei por bem, para ,e ncher tão uteis fins: oLdenar o seguinte.
Haverá nesta Corte hury1 Tribunal, que Sou Serviqo O:rear, que
se denominará Real Junta do Cornmercio, Agr1chltura, Fabricas, e Navegação deste Estado, e Domínios Ultramarinos, 'comp sto do Presiden.,.
te, que será, na fórrna da mesma Lei de cinco de J unbo de nn1 sele, centos oitenta e oito, o l\1eu .!Vlinislro de Estado, é Desp~cho, q.ue serviL· de ~residente do Real Era.rio, e dos Deputados ue E~ Houver por '
bem Nomear, e de hum Secretario~ que será tamhem Deputado: ven:cendo estes o ordenado annoal de seiscentos mil réis. além dos emolumentos, que lhes competirem. E haverá mais hum J ~iz Cons~rvado~, e
hum Fiscal, com a o.1esma Jurisdicc~ão, que exercião os que o erão em
Lisboa.
~
\ .
· Entenderá este Tribunal em todas <ls materias relativas ' aos ob. j'ectos de suainstitn)çHo, quecomprehendemo que herespectivoaoCommercio, Agricultura, F:·rlbrieas, e Navegação, e decidirá o que lhe refjUererem, consultaódo-M.e quando for necessario, e propondo-Me tudo
'o C]Ue puder conçorrer para o m.elhoramento de objectos tão interessantes ao. bem do Estado. Governar-se-ha por tGçlas as Leis, Alvaráé, Ret.
gin,1entos, e Ordens Regias, que se achão estabelecidas nesta maleria,
e especialmente pela Crida de Lei de cinco de Junho de
setecentos
oitenta e oito.
E 'porqne com este Estabeleciinento fica sendo de s necessaria ~M e -

mn
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eOúleno que os objeê.tos dá
'

za da In_specção: Hei . pon· pem extínguílla;

'

.

.,

sua incumbencia .passem para a ·inspecção_âo referido Tríb.LJn.Al da,Junla
. do Conimercio; e ·neJle se darão as nec~ssal'ias prov.idencias, e cçns~J.t.an
do-Me, se for preciso, os ·me·ios rnais proprios de pôr em praüca os negocias, de que estava eDcarregacla a sobredi-ta Meza da Inspecção.
'
Terá as suas Sessões nas quartas, e sextas feiras de c·a da semana, quando rião forem dias Santos, ou feriados; e sendo-o, se farão no
dira immediato, de modo que hajã·o sempre du'as p0r semaaa; e parecendo necessaria n1ais aJgu,nas extraordinarü1, se 'fará por q.viso do Presi .,
dente,
· ··
.. .
Para o expediente deste Tribunal· haverá bum Official Maior com
o. ordenado annua! de quatrocentos mil réís; . dois Officiaes mer:wres; e
hum para o Registo com trezentos mil r~is cada hum; hum Por~eiro com
duzentos; e h·um Continuo, e h'um MeiriDho com cento e cinc·oenta mil
réis cada hum.
..
' .
Pelo que: Mando á Meza do Desempargo do PaÇ~, e da' Consciencia e Ordens, Presidente do Me~ Heal Erario, , Regedor da Cas~ da '
Sup_plicação do . EJ~azii, , Cov:ernad?r da Relação·da Bahia, Governadores •
e Capitães Generaes,, e mais Governadores do BraziJ, e dos 1\'leus Ddminios' Ultramarinos, e a . todos os: Min·i stros de Justi Ça, e mais Pessoas,
a que.m pertencer o coO'hecimento, e execução deste A! v, ará, que o cumprão; . e guardem, e fação cumprir), e guardar tão_ inteüam ~ nte, ·como
nelle se contém, não obstan.te· quaesquer Leis, Alvarás, ··R eg-imentos,
Decretos, ~ ou Ordens em contrario,- porque todos, e todas Hei por b em
derogallas para este effei:to sómente, como se delles .fizesse expressa, e
io clividual menção .. ficaoôo aliás · sempre em seu v·i gor: E ·este valera
como Carta pas.s ada pela Chancelhrta , ainda que por e lia nã-o hade passar, e que o seu effeito haja de d urar mais de hum ao no,. sem . em ba rg0
da Ordenação em contrario: Registando-se em todos os ·Jugares, . onde
se costumão registar similhantes Alvarás. Dado no ·Pa!3C'i.G do· R'io de
Janeiro em 23 de Agost-o de 18<5'8. ('l) =Co in · a Assígnatura go Principe Regente, e a do. Minis tro.

I

l
f'

,- t

t

1

R egist. na Secret. d' ll~tado dos .Negocias do Bra.zit' ~w
Liv. 1. 0 de.Leis, Alvar:ás, e Cartas Re.gias, a foZ..
52 vers., e i rnpr: . na' Imp ~·essao Regia.
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Eu ~- PRI N CJPE REG ENTE Faço

saber aos que o p.resente A lva ·
rá com força de L ei virem, q ue havende-Me sido presen te . o augmen to
de povQ~ç ão, ·e riqu eza , e m q lJ e esta-va o L ugar· de P or to A legre no Co n-tinente de Rio G rande de Sào P edro, por efféito da prospe rída de dà sua
A gricultura, e Comrnerci'o; e q uanto convinh a ao M eu R eal Serviço ," e
ao bem cummorn dos Meus fie is Vassallos ha bita ntes d elle, q ue a J us ti ça não foss.e admini s trada pôr Jur.z es le igos, qu e por fa lta ile eonhecimeptos das M inh as Leis, e por mais s uj ei tos ás p aixões de affeiç;:to, ou
odi o não cu m prem as o brig ações inheren tes aos se u s c argos com a necea--;---·-----~

>•

(1) No Alva rá de H de Agosto de 180.9 ·SC Cit~ G&tc .c0 m a "àata de 3 de. A·go8t&;
e no de. 28 de Julb.o da mes~Do ítnno. de · ~ 8.00 se. fixã~ o& emolumen t@s, da J~ll!llat. ·
,.~

Dd dd
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saria exactjdão, e imparcialidade; Fui Servido por immediat a Resolução
de vinte e seis de Jan ~ iro . de mil oitocentos e tres~- tomada em Consulta
do Conselho Ultramarino, crear o Lugar de Juiz de Fóm da Villa de
l)or'to Aleg-re, Nomeando para elle Magistrado, e arbitrando-lhe o prdenado de quatrocentos mil réis, por outra immediata Resolução Minha de
vinte e quatro de Julho d~ mil oitocentos e sete, tornada em Consulta
do mesmo Conselho: E constando l\1e que a pezar d0stas determinações,
nem o referido Lugar fôra c.reado por Alvará, ou CarLa de -Lei, n~m
aquella nota ve!. Povo<;~ção -fôr.a nunca erigida em , V illa, . cotrlo c um pria ·em .
altenção ao disposto nas Minhas Leis, e aos Costumes desta Monarquia:
Querendo fazer Mercê aos Moradores da referida Povoação, del'lominada
ha muito Villa, sem que com tudo fosse legalmente creada. por especial
Decisão Minha; e convindo fazello em consjderação ao augmento da po:pulação,. .extensão do seu territodo, riqueza, e Commercio, e a ser o.,
lugar da residencia do Governo, hoje em dia elevado a Cap_itanía Geral,
merecendo por isso maior contemplação: por todos estes motivos, e por
muitos outros assás ponderosos, e que são dignos da Minha Real Consideração; hei por bem crear,Villa a sobredita ~ovoa,ção de Porto Alegre,
para que seja por tal havida, e nomeada, ·e tenha todos os Privilegias,
Liberdades,' Graças, e Isenções, que tocão ás Vi!Ias notaveis, e de que
gozão as outras Villas de,ste Estado do Brazil mais privilegiadas: E outrosim me praz crear para ella o Lugar de Juiz de Fóra do Ciyel, Crime, e Orfãos. com o ordenado de quatrocentos mil réis cada hum anno,
e com os emolumentos, que vence o Juiz de Fóra da Villa de Santos.
Pelo que: Mando á Meza Uo Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens, Presideri1te do Meu Real Erario, Regedor da Casa da
Supplicação do Brazil, Governador da Relação da Bahia, Governadores
e Capitães Generaes, e m;1is Governadores do Brazil, . e dos Meus. Dominios Ultramarinos, e. a todos os Ministros de Justiça, e mais -Pessoas,
a quem pertencer o conhecimento, e execução -deste Alvará~ que o cumprão, e guar?em, : fação cumprir, e guarda_r tão int~ira.bfn~e, como
nelle se contem, nao obstante quaesquer_~ LeJs, AI varas, Regimentos,
Decretos, ou Ordens em contrario, porqu é todos, e todas H~ por bem
derogallas par.fl este effeito sómente, como se d"\lles fizesse exwessa, e
-individual .mengão ficando aliás· sempre em seu, vig~f: E este valera
como Carta passada pela Chancellaria, ainda que Ror ella não hade passar, e que o ·seu eff&ito haja de durar mais de. hul"I\ anno, sem embargo
da Ordenação · em contrario: Registando-se em to,dos os\ lugares, onde
se costumão registar similhanles Alvarás. Dado no Palacio do Rio de
Janeiro em 23 de Agosto de 1808.(-l)=Com a Assignatura do Prin- '
eipe Regente, e a do Ministro .
.

Í\i

Regist. na Secret. d' Estado dos Negocias do B~a:ziZ no
Liv. 1. 0 de LeiS, Alvarás, e Cartas Regías, a fol .
,51 vers., e 1"mpr. na Impressão Regict.
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Rever~rido

Bispo do Rio de Janeiro, do Meu Conselho, e Meu Capellão Mór. Eu o PRINCIPE REGENTE vos Envio muito saudar, como aquell~ que Amo. Havendo Creado na Minha Capella Real desta Cçr·
.

.

'
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te do Rio de Jàneiro huma nova Jerarchia de Conegos gradu<ldos corn
o Titulo e Dig-nid11de de Mon~enhores, pelo Meu Alvnrií de quinze de
Junho do pre!:'lt>nte armo de mil oitucenlvs e oito: E AllenJenJo a (jue
presentemt:>nte se achào vagas, e que por taes se devem reputar a mi\ior
parte Jas D.i~nidacles do Cithido desta Cidade, fjUe pelo dito Alvará Fui
SPI'vido condecorar com o TiltdO'• Ue Minha Capella Heal; parçceo-Me
muito conveniente reJuzi1· os nüvos Lugal'es de l\1onsenhorPs aos LugarPs das Antig-as Dignidades da Sé,• de maneira que, sem multiplicar uo..:.
vos Empregos, que as circumsíancias· ~lo tempo nflo permiuem, ficassent ·
as meslllas DigniJades constituindo a Nova Jerarehia, que Tenho crea-.
do, colll a declar<~<(fiO pnrém, de que se ,d eve erigir huma r.lOva Dignidade de Arcipreste rmmediata r~o Oefio, para qne complete o pn:fixo nunwro de ~>Pis, ao qual Tt'nho Determinado restringir o numero dL;S Monsenh"res O que llt-i por bem participar-vos, para que na Colbção, que '
fizerdL'S destes Benef-icios, como Meu Capellào Mór, e de Meu Real Conselho, e Consenso, jns.lituaes caJa hum dos ~omeados na propria CaJtúra ·da sua r<'spe.ct iva Dignrdade, da maneira· seguinte: O Monsenhor Joaqu•m da N1d1rega Cam e Aboim, na Cadeira (le Deão: O MonsenJú,r
Antonio José da Cunha e Vas·(~oncellus, na Cadeira de Arciprestre: O
l\1unsr~nhur Fiiippe Pinlo da Cunh.a e Sot!Sa deve ficar na sua antiga Cadeira . de Chantre: O Monsenhor José de Sousa Azevedo Pizarro será ins- ·
tiruido na Cade1ra de ThtHWttrttiro Mór :, O Munsénhor Jos~ l'f]ana Viei•
ra Tt'Jles de Menezes, na Cadeira de Mestre Escol la: E o .Arcediago
.M iguPI José Currea Lima ficará na sua propria Cadeira; sem precizar de
nova Cullac;ão. Escripta no Palacio do Hío Je ,J aneiro em 25 de Agosto
de Hl08. :::;= PRlNCH?E. =Para o Reverendo Bispo do Rio de Janeiro.
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Junta Provisional do Governo Supremo. Constando as difficuldades,

que se tem suscitado na cobrança, e arrecadação da Im,posição applicatl:t ao .Encananwnlo do Rio Lima, paga na Vil la· de Vianna e A r<::os de
Valdevés, e !'~gora destir~ada ás urg-encias da prPsenle Guerra: Deter.;. ·
mina. que o Superintendente do Encanamento execute a Carla Regía,
de 19 de revt>reiro de I sorl, e A viso de 4 de Fevereiro de J807, cobr:indo todo o atr:~zado, e promovendo a Arrecatlaçào da di1a Imposição,
fazendo -a remeUer ao Thésouro Puhlico, com .a s competenles. Guias,
t>m .f!nanto Jurar a suspens;\o das Obras. dedet11tla ·n a Ordem de 19 de
Julho; im1)rimindu-se a presente p;Jra c~egar á rrotícia de todes. ·· .
PurLO 25 de Agosto de J 808. = Rispo, Presidente Governador. =a ·
Com . sele l{ubrÍcàs dos Deputados da Junta Provisional do Governo Su-

premo.

Impr. no Porto na. Ofjicina de ..dntonio Al~,arez ~ib~ro,

,, ..

..

.·
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EM NOME DO PRINCIPE REGENTE NOSSO SENHOR.

A

Junta Provisionnl do Governo Strpremo: A ttendendo ao' grave prejuizo, que resulta a muitas Partes de se nêlo executarem as ~enLenças
obtidas por ellas no tempo do intruzo Governo Francez: H a por bem Ordenar que as ditas Sentenças, não obstante serem passadas no Nome do
Imperador dos Francezes, que nesse t em po oppriwia a liberdade deste
Reino, e dos Tribunaes delle cc>m as suas injustas armas, s-e curnprao,
• ·e executem em Nome do PRJNC~PE REGE~TE, Leg·itimo, e Verdadeiro SOBERANO deste Reino, tendo sido legalwenlé proferidas pelos Juizos, e Tribunaes competentes, segundo as Leis, e co~;>lume:; do
mesmo Heino.
·
Porto em Junta· d._e 25 de Agosto de 1808. =Bispo, Presidente
Governador. =Com sele Rubricas dos Deputados _da Junta Proviswna_l
do Gov-erno Supremo.

lmpr. no Porto na O.fficina de Antonio Alvar·ez Ribeiro.
.

Á

·"!

Junta Provisional do Supremo Governo, eiecta nesta Cidade do Pdrto: Ordena, que V rn. dê Despacho a todas as Fazendas que J1ào furem
prohibidas pelas Leis, ou nao tenhão embaraços particulares de differentes interessados: enlrfio nesra generalidade os Lnneficios Inglt'zes, que
nessa Alfandega se conserva vão por não texem sido resgatados com a terça parte do valor, na .fórma urdenaua pelo extÜ1cto Governo Francéi.;
nías sendo certo que a· dita terça parte perlen,o e ao Fisco, e querendo
este Governo co:11blfwr_quanto for possível a· urgencia dos meios necessa_l'Íos para a suste'n tação Jo Exercito, com as ma1s\ claras Jernonstrações
do apreço~ que faz ~los honrados negociantes desla, Praça~ . Determina a
este respellu o sêgulnle:
Que ás duas partes dos t.anificios Inglezes embargêldos se lhes dê
desp::~cho na fórma determinada, e qué a terça parte pertencente ao Fisco, po ~s a ser substituída por i!!"ual quantia de covados de panno azul,
e na sua falta, de outra qu1-dql1er côr, da qualidade daljuelle, que ~N~
~e para o F~rdamento da Tropa. Os Negociantes que fizerem esta troca
apresentarao as facturas do dito panno grosso para se lhes pagar quando
as circumstancias o permittirem, cem o desconto dos 01re1tos, qüe deverem peJo despacho das F'aze.ndas substitui das, que tlcará em lembrnnça; e a· n:Jesm<i Junt'a do Governo está certa que huriH\ t~1o bnnza Classe de Cidadi'íos estimar:í ver o cuidado que se toma em provêr os seus
Defensvres alistados na Tropa de Linha.
Outro sim ordena o mesmo Supremo Governo que aquc!les despachos, que se faziào sobre fiança, fiquem abolidos neste intervallo da.
Urgencia Publica; nws porque está longe Ja men te do mesmo Gnveroo
diminuir as Grat;as, com . qu~ ~ P~lNC1PE HEGENTE Nosso Senh<Jr
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fncultava o Commerci~, e principalmente em huma occasião, em que
t<wto está reconhecida a fidelidade, e amor de seus Vassallos; Determina o-seguinte:
Que no acto do Despacho se paguem
Direitos todos, cpm , o
descontos d,o j_~ro~ de cinco por cer)to, proproçjonaes áqu~lle es;paço.. dl1
Lompo, fJUe ato ;agora. med:ava .entre ,o desp;tcho, e o vencJmenLo,. , · ,. . ··
"O .l.uiz t.!a Alfandega desla . C1da.de ord~nará igualn1ente <'\OS , re:spectivos Thesooreiros que não fa<~àor~·eme~sa alguma de dinheir.os: para
Lishoa, mas en1rem corn lodo o que forem r,e cebendo ,<)osCofres daThesouraria Geral des1a Cidade, e Ires '(•>ruvincias ·do Norte, dando cada
hum delles conta a esta Junta Suprema das entradas, que fazem pela
~>ua rerartiç ~1o . O lllesmo Juiz da Alfandega o tenha assim entendido, e

f

os

o faç a executar. ·

.

-

Porto 25 de Agosto ele I 808. =Bi,spo, Presidénte Governador. 9
Senhor. Juiz da Alfandega do Porto .•

Impresso no Porto na· Officina de Antonio .Alvarez Ribeilro.

·

.'

SehJo-me presente o Requt'r·lmcn{o 'd e José .Gonçalves Rodl'igJlle~; Ne•
_gociaote desta P1'af(a, dirigindo á l.Vlez(l. cla lospecção, no qual repr.e senta
a injustiça, com que a PrCTved.oria dos Ause ntes fez arrecadar em A·ngÇ)]H us fundos de huma carregação, qt;Je elle houvera consiga:1do a J(~sé
Joaf]uim da Silva _Braga, ~Jtle .alli folled~ra; havendo a usencias, e te'-querendo a immeJiat.a na Carla de Ordens a entregn. delles em nome ~de
se.u duno: Informando a Meza da l~specc;ào, que a referida arreca.da.J
çâo se fizera contra o dhposto no Parag-r afo dezoito d!J Ccq'iituilr dezesele
dos E:,;~ alutos da Jnola ~o . Commeréio, que recommeoda, que se_ entregue,m as carrt>ga<;ões, ou em ser, ou ' d1spostas,. ás .a usencias pom~ada~,.
quando.morrem os cunsig-n tllarios; e que a.s razões, em que se funJ:ha .
o Thesoureiro dos ;}usen>les ,para proceder iÍ ·re.ferida a.rrecadação, erfio
capciosns; pedindo~Nie providencias adaptadps ás circumstancias; poi.s ·
que n;\o se podia nas actuaes da·r conta á Junt'a do Co~m.ero ip, cornc,> se
ordena AO mencionado Paragraf~> dezoito, n'é m s~ estabe.lecêrão .r)elle penas para ,cohibir es.tés abusos: Hei por bem, · em benefi·cio do c,;omme~- ,
cio, e do seu livre ' giro, qu~ deve ser limpo de estorwos,. ~ embil\aqos,
como. convém ao bem do Est~Hio , Ordenar: Que se entt·eguero aD dilo
José GonçÇ~Ives Rodrigues os fundos dnque!la consignação; podendo e.lle
nomear n<1vas ausencias, caso .seJão f<:1llecidos -os ,nomeados; e sem. que,
Juizo dos aLJ;entes s~ perce bào eqlQ.l.n,mentos algqns: E ouLrosim Me
praz: Que para o futuro, ,além da responsabilidade dos Tresour!2jros ,erri
casos de manifesto d.ólo pela~ perqas, e Jam,oos, se imporiiq a~ penas;;
que Réserv0 ao Meu- Real Arbi.trío, cpnsultat:~Jo,se-Me ~ Negocio . ../!;!,.
Meza .Uil lnspeeção o lenha ass.irn , e.nleJ1d}J~, . e o fa<i(a ex.EjÇUlar. ~~~l.r.~r.iq
ilo Rio JéJan.e iro eill .27 de.Ag·pslo de U30íL --;.Com a l\ubríca .dq,,Pri'q::' ;·
cipe Regon~e., . ., . ., . . : , . '·. ) .... ·
·
,
,_,
. , :/ . ··

.
.
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·
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Jmpresso na Irnpressao .R !igla ·.~ (:
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Eu

O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alva.rá virem: Que desejando dar aos Habitantes tia CapilanÍ<Í de S. Paulo huma
demonstração de que Fórmo delles a[] uelle mesmo cuncei lo, que mt~recê
tào seus A ntepassat.los aos Meus Augus os Preúecessor·t•s, pt>los impurlanres, e arriscados Serviços, q11e fizel'ào á Coroa, e ao E~>lado; e sl:'n·
do-Me presenle, que mediante hun1a nova Organisaçào, de que rwct>s-.
sitàr> os dois Córpos Reg~:!ares daquella Capiranía, e Lt';rrào de Tropas
Ligeiras, o o Regimento de Infanteria de Linha, aquella pel;1s succt·ssivas innovações, que tem alterado suhslancralm.·nte a sua priruitiva l'onstituiçào, e este por se aehar ainda debaixo do pé, em que foi .regulaJo
em mil se~ecentos ses~enta · e tres; e levanranJo . se ao 111esmo lt•mpo hum
Corpo de Milícias a cavallo, formado de Destacamentos liradus dos Ires
Regimentos de O avaliaria Miliciana, poderá a mesma Capilanía fornecer
hum Corpo de TI'Opas respeitavel: que con)binandu cum o :.ysréma geral
da· defeza das Fronteiras, reuna ao mesmo l.empu a venla!o{em de não
prejudicar a cultura, Cummcrcio, e indu.stria Jus seus Habirantes, cuj()s interesses Desejo tanto ProHwver: S0u ServiJo de OrJenar o se•

seguinte:
.
.
J. A Legião de Tropas Ligeiras será composta de dois B.1ralhões de
Infanleria, de ·guati'O EsCJuadrões de ·CavallMia, e de duas Balerias Je

.

Artdheria a caval1o, e cada huma de ·sers bocas de Ji>go, e servida por
l1uma Companhia de Artilheiros Cavallciros; para o f)Ue Hei por bem
Mandar crear mais duas Comranhias de I nli:~nteria, .hum g,quadri\o de
Cavallaria, e .reduzir a duas as tres Con1panhias acluae:> de Artilheria.
II. O Regimento de Infanleria constará de dois Batalhui(S <.le fJUatro
Companhias cada hum; para o que Sou Servido Manúar accrescentar
mais huma Companhia ás sete existen!es, ~ igualar ás outras a Companhia de Granadeiros; conservando-se porém a ·maioria de soldos ans fjUO
presentemente a tem, en1 f1Uanto não passarem :a outros Pósros; ficando
o dito Regimento constituído assim em Tropas Libeiras, ~ seg unJo a organisaçào, flUe lh_e l\-1ando da~.. .
.
\
.
III. O Hegrmento de Mllrcras a cavallo será composto de hum Estado Maior, e de quatro Esquadrões, com a força dl:\termiri~da no Plano,
que Fui Servido Approvar.
,
~
1 V. Fazendo-se necessario eomrletar desde logo a dita Legião, e Regimento de l nfanteria: Desejando Promove1· por l11dos os meios de brandu,ra, ~ moderação_ o recrut_amen~o. dos refer~J?s C~rpos; Ç unl$idt'ran•lo
alem drsto quanto 1m porta a dlsciplma das :Vhnhas 1 ropas, •1ue estas sejiio formad<ts de homens volunlarios, , bem educados, e com principws
de hónra; e Tendo contemplação :\ natural <~ptid-ão, que tem os P)wlistas. para o exércicio de Tropas Ligeiras: Sou Servido Determinar, que
BÓ a classe, flUe deve constituir o casco dos mesm_os Córpos en1 tempo
de ·Paz, conste a lém dos V(Juntarros, de pessoas recrutadas; mas que os
mais sE>j:'íp tirados dos Córpos Milicianos.
V. Os Voluutorios não serãrYobrigados a servir por mais tempo, do
que o de oito annos; e só continuarão a servir se as~im o requererem,
e neste· caso perceberão, além do quanlitativo do seu soldo, a gratificação> que Eu Houve por bem Mandar estabelecer em :seu favor por De-

•

•
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ereto de treze; d~ Maio do presen-te anno; Graça, que ·11u oca .se poderá
estender a respeito dos que n:"io fot·em Ve luntarios; pois que estes serão ·
obrigados .a. servjr -impreterivelmente o prazo de dezeseis annos: os Mi ...
licianos po~ém, q ~H~ forem c h amados para completar . os referidos Córpos,
ne lles servirão ume:Hne nte em quanto se fizet· absolutamente indispensa- .
"el esta medida; ·mas serão <ilep0is n.o vamente eocorporados nos seus respeêtivos Regimentos, excepto os que solicitarem a continuação do ·mes- '
mo Serviço,- e então se reputarão Voluntarios.
V I. Para maior clareza, e exactidão na ubservancia do determinado ,.
no artigo precedente, haverão tanto na Legião, como no Regimento de
Jnfanteria, Livros dist ínctos dos .do Hegisto Geral dos referidos Córpos,
onde se lan<~arão privativamente as Praça s·, difieren ças, e escu8as dos
sobreditos Voluntal"'ios, M ilicianos . ..
V li. O Corp9 de Milícias a cavallo será recrutado de Destacamentos
dos tres Regimentos actuaes de Cavallari.a Miliciana da. mesma Capitanía; os q~uaes serão restituídos aos seus respectivos Córpos, logo que ·
cessem os aotuaes, e urgentes motivos, . que -Me move ru a empregallos.
VIIl. Tanto os Voluhtarios, e Milicianos, que servirem nos dois Col·pos Regulares, como os que entrarem na composição do s0bredito Regimento de Cavallaria Miliciana, terão gravada nas chapas das barretinas,
de que usão, a letra Voluntarios; e della continuarão a usar nos seus ,
respectivos Regimentos, quando nelles forem novamente encorporadós.
IX. A Legião, e Regimento de I nfanteria Ligeira vencerão soldos,
e fardamentos na forma que vai especificada no Plano da sua Orgaoisação; com a declaração, que os Milicianos chamados para completar os
niferidos Córpos, posto que ·venção os soldos correspondentes ás suás Praças, não perceberão fardament~s, exeepto se requerere.m ser a listados
como Voluntarios ou se forem empregados por 'mais tempo do que hum
anno; o mesmo-se deverá entender a respeito do Cotpo, de Cavallaria Mi- .
liciana, que ta~bem venced soldo desde que entrar em serviço aclivo,
devendo nsar como os precedentes, dos uniformes, de qúe ,presentemente se servem.
X. Havendo-se determinado na for~atura da Legião de Tropas Ligeiras, que todas as tom adias de qualquer genero, que fo ssem por ella
feitas aos inimigos da Coroa Portugueza, em Corpo, ou p or Destacamen;
tos, lhe houvessem de pertencer: Sou Servido r e.n ovar esla Mercê, pão :.
só a favor da referida Legião, mas ainda do Regim ento de Infanteria,;
e Corpo de Cavallaria Mil1ciana; Ordenando, que tudo o que tomarem
lhes ficará pertence ndo. Pelas mesmas Armas, e T10féos receberão as
compensações seguintes, .que logo lhe's serão satisfaitas na· Thesouraria
competente; por cada espingarda .c om bayoneta qu'atro mil e oitocentos
réis; por cada davina, ou es pingarda sem bayonela qu àtro mil r éis; por
cada peça de Arlilheria de qualquer calíbre que ' seja, quarenta e oito
mil réis; que tambem será a compensação, que perceberão por cada
Bandeil'a, ou E standarte, que tolnarem.
. .
. ·
XI. Além destas, e das mais graças, cotn que serão premwdas as
emprezas diffice1s, e a i!llre pidez dos que mais se distjnguirem nellas:
Hei por bem Ordenar, qu e os Voluntarios, e Milicianos ~ ' que Me ser virem nos · referidos Córpos, prefirão e m iguaes circúmstancias nas P ropostas dos Córpos Milicianos , qu e M e fizer o Meu Govern~dor, e Caplt.ã o
General da Capitanía de S. P aulo, quando voltem a servir neJie.s ; assim
como tambem em datas de sesmarias, de terras min eraes, ou outras
quaesquer pertenções, que possão ter ..

,

584

1808

XII. Tudo o mais relativo á organisação destes Córpos, armamentos,
modo de provêr os Postos, e ordens de Serviço; Determino se observe
inviolavelmente, corno vai declarado no Plano junto, que Tenho approvado, e que com este baixa, assignado pelo Meu Con~lheiro, Ministro,
e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros, e da Guerra.
Pelo que Mando ao Conselho Supremo Militar, Piesidente do Meu
Real Erario, Governador e Capitão General da Capitanía de S. Paulo,
e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvárá possa, ou deva
pertenc~r, que o cumprão, e guardem tão inteiramente, como nelle ·se
contém, sem embargo de quàesquer outras Disposições em contra.t;i·o,
que todas H~i por derogadas para este sómente, ficando aliás em seu
vigor. Dado no Palacio do Rio de Jan.eiro em 29 d.e Agosto de 1808. =
Com a Assignatura do Princi pe Regente, e a do Ministro.

Registado na Secretaria de Estado no Liv. que actualmente serve de Registo dos Alvarás,. e Decre~es, e
impresso na Impressão Regia.
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PLANO
De Organúaçáo para as Tropas Regularés da Capitania de S. Paulo.

LEGI _Ã O DE TROPAS LIGEIRAS.
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CORPO DE INFANTERIA.
Estado Maior.
SargentosMóresÇ}om mandantes deBatalhões.
a 36$ rs. por mez
Ajudantes ,dos ditos .
12$ rs. díto
Sargentos de Brigada.
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1. a Companhia.

Capitão.
19$700 rs. p. mez. 1
Tenente.
I J$000 rs. dito
1
Alferes.
I OsG ooo rs. dito
1
1. Sargento.
,$140 rs. p. di~ 1
2:s Sargentos.
1
$140 rs. dito
Furriel.
,$'110 rs. dito_ J
Cabos.
6
$080 rs. dito
Anspeçadas atiradores.
$075 rs. dito ]2
Tambores, e Cornetas.
2
,$1lo rs. dito
Soldados.
50
Joso rs. dito
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Total da 1.' Compa·
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2. a Companhia como
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62 197

304 200 504

248 788

-- --

'

"'

76

304

62 197

--

--

"'

----

200 504

248 188
\

400 1019

4· 496 lb89

- - - -- -- -- ------

;

Total do Corpo de Infanteria.

.,;

c

a
8 ~
--- -- -- -- -- - - -~

1.0 Batalhão.

Paz.

C·

619

4

•
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C O R P O D E C A V A L L A R I A.
Pé de Paz.

Soldos.
-·

1:

,_,

.,;

....

..

~

~

...9
....,

);::

~

1::

·~
1,)

...l:::! .......

......

J

~

~

1. 1:

~

'I

Quartel Mestre.
Sellei.ro, e Ferredor.

i'

$300 rs. p. dia.
.$110 rs. dito.

2

Tu tios

6

'

]

J

]

,.

I.d Esquadrão.

Capitãd.

- 32Jooo rs. p. mez .. I

(I

32 .$ 000 •·s. dito
'l0$000 rs. dito
18$000 rs. dito

..taoo rs. p. dia

Furrieis.

Cabos.

/)I iJO rs. dito
$200 rs. d1to
_$060 rs.
__...dito

~. 0

E'squadrão com

O 1.

______

()

'-J

2

J

I,

.

J
)

)

I

J
2

]

,,..

__.,.,__

6

3

'"

l

2

2

]

I

2
6
I
38

2

30

68

51

30

81

I

'.

]

I

2
2

6
I

2
]0
2
J21l

___ -- --

--

--

148

60

- - -60

I ·~

8

51

30

81

60

51

30

SI

60 148

.f.o

Esquadrão.

51

311

81

60 148

,.i
1:

·..,.

210 120 330

Eeee 2

:,

~

j

IJ

'

. ·.ti

' fi
I

----·-..-.r.----- ---- -- -- -- --

:'•

-- -- IJ

Esquadrão Idem

••

.~

-- --

s.•

\'allaria.

2
J

'

0

~otal do Corpo de Ca

1\ I'

2

-- 1 G
3
-- --

____ ____ - - --

Trombetas.
$oJdados.

,.1j

~

~

'

Tenentes.
Alferes.

~

- - -- ---- - - --

_....-~~-....:.-.- ·

Capitão Cotnmandan

1:3

.....,

~

8

.....

....:
1j

~

~
~

.,;
o
.._

[

mandante
55dooo rs. p. mez. l
24$000 rs JJio,
Ajudante do dito.
J
Ptcador.
J 3,$'000 rs. d1lo
J
Jl~orriel Ajudante d (•

te.

1:::
l::s

.

SargeAto Mór Com -

~.°

- ·-....

~

~

1,)

.,;

o

.,;
o
.._

....

....

~

!-.

Estado Maior.

Pé de Guerra.

3 240 ô98 598

''·

688
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Pé de Paz.

Soldos;

- ~~

'

·i

.

.,;

....

~

..9
""
-~

~

'.

~
l;:l

i;:

~

· Estado Maior.
Sargento .Mór Com .
;, 55$ rs. por mt>z
mandante
.Ajudante do dito.
24$ ·rs. por mez
Todos
l. • Companhia.

Capitão.
1. 0 Tenente. ·
2." 5 Tenentes.
Sargento.
2. •• Sa'r gentos.
Furriê).
Cabos ..
A rtific.e s mecanicos.
· Ferrador.
Ártifices de fogo.
Trombetas.
Soldados bolieiros, (
Comluctores.

8

~IIOi's.dito

.$200 rs. dito
,1200 rs. dito
.$ 060 rs. dito

tilheria.

~

-s.

:;;::

.....

..8
......

~

r::!

~

~

8

~

.,;
o

~

a
1:3

~

~

-- -- -- -

J

~~~

I'

2
]

I'

1

1

'.\

J 94

I

80

3

J

,,
18

p

2
I

.6
3
J
2
J

I,

J

.,

--

~-

2
\

l
J

J
1\

2

I

,

__J;

\

I

;\i~

9~

_ ,_ 111___
191

3

!\

:

98

,

'

] 19

- - -- -?G 240 3

R E C A P I T U L A Ç Ã O.
2."

Estado Maior.
Corpo dé 'l ntimtt'ria

Curpo de Ca vaHaria .
Curpo de ArtiJberia

.

13
13
619 4.00 IOI!J
210 J20 331
194
I!H

'

. __,
~:

'l

'Hi
b
4 496 1589
3 240 õ9fl
3
3fi 240

~

õ

4
3
3

-- --Jf>

I~G36,- b20]1 a5~ --ur;;; 2442

..

'

_ j;

J8

..

i•

-- \ -- -18 1'19
'

1

l

I

' J
4
2

2

2

J

I

J
4

96

1
J
2
J

1
J

-- --

--- 3
2
-- --

J

80

2
J

]

r

------~--

-

--

]

- - -·- -----

To ta) do Corpo de A r

r::!

1

---------96
•

2.· Comp. como a l
8

-...
-~

--.....;

~

'I)

,_;

o

,_;

~

~

32J rs. por mez
20$ rs. d•to
18,$ rs. dito
,$300 rs. p. cfia •
$.300 rs. dito
~- 240 rs. dito
$150 rs. dato
_$200 rs. dito ·

.J:

I,)

!,...

-

.,

Cl)

~

r

Pé de Guerra.

I~

58{),.,
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OBSER V AÇAO,
Os Cavallos, e Bestas precisas para o Corpo de Cavallatia, e para.

o Serviço da Artilheria a Ci•vallo, serão sustentados; e forheridt.1s por
conta da Real Fnzenda, tanto no tempo de Paz, como nu du Guerra;
na fór.ma, porque até o presente se tem praticado.

REGIMENTO DE CAÇADORES.
Pe dê Paz.

Sdldos.

- ...g.g
tiÕ

1\;)

;:
1\;)
;:
~

i:

""

1\;)

~

-

62&666 rs. p. mez
150$000 rs. dito
36$000 rs. dito
12.$000 rs. dito
11$000 rs. dito
I0,$'0ÓO rs. dito
I 0$000 rs. dito
Cirur~iào Mór.
Ajud~-ntes do dito
$ 150 rs. p. dia
8argentos de Rrigada
$150 rs. dito
Furriel Ajudante do
Quartel Mestre.
$140 rs. dito
ArlificPs.
,SilO rs. dito
Tambor Mór.
$160rs. dito
Cabo de Tambores.
Ji'l20 rs. dito

Coronel.
Tenente Coronel.
S<~rlo!entos Móres.
Ajudantes do dito.
Quartel Mestre.
Capellfio. .

,LI!

.,;

-....... ..;;:-.......
~

.....;

....

1\;)

~

~
l;)

~

·~

~

o

~

~

1.!

-..s

o

.,;

~

tiÕ

.....

c:

.....

c

~

l;)

~

-- - - -------~

~

1
1

1
1

2

2

2
1

2

J
I
1

]

l

]

I•

2

'

---------

76

"

.

2
J

2
2

2
J

1
J

..

c. ·

6

2

{

:c

--21
4·
J
J
J
1

.,

:..~,

--4
24
-- --

- - -,.

' .

J
3
J
2

2

''"

'•' I>f,

;-.

:l

I

]

1

2
J
2
J

)2

Hi

I

6

I~

8

. 2

3
62 162

--- -- -- --62 197
100

50 UG

I'

j

2

J

r

]

p. mez 1
]
11$000 rs. dito
J
I 0$000 rs. dito
1 .0 Sargento.
tjl40 rs. p. dia 1
o •• ..,
]
~.
.:-argen tos.
$140 rs. dito
J
Furriel.
$ IJ o rs. dito
6
Cabos.
~· oao rs. dito
12
Ansp. 5 atiradores.
,$075 rs. dito
2
Tambores, eCoroetas
$110 rs. dito
50
Sol•iadot>. ·
$060 rs. dito

2
2

2

2

I 9$700 rs.

)
1111

4

4·
2

21

Todos

Capitão.
Tenente.
A Iferes.

.,;

Guerra~

I

Estado Maior.

l .0 .13atalhão.
1.• Companhia.

Pé de

8

'

•,,

r:.

1808

590

Pe dePaz.

Pé de Guet•ra.

Companhia corno

2~ a

a I.•
3.• Comp.• fdem.

4: Comp.a ILl~m;
2. Batalhão.
Como o !. 0
0

304 200 50-l

248 . 788

304 200 50•1

248

1:--·- ----------

788

I

,..,

R E C A P I T U L A Q A O.
Estado Maior.
l. o e 2. Batalhão.

21
21
1008
608 400

4

24
496 1576

4

629 400 l02 H

4 496 1600

4

- - -- --- -- -- --

0

'

·' VALLO.
CORPO DE VOLUNTARlüS DE MILlClAS A CA
Estado Maior.

.

Coronel.
Tenente Coronel.
Sargento Mór.
Quarle~ Mestre.
·1.0 Ajudante.
Ajudante.

2:

Soldo s.

a 40 Jooo rs. por mez
32,$'000 rs. dito
26~' ooo rs. dito
1 I $000 rs, dito
12.$000 rs. dito
l0.$0ú0 rs. dito

"'
l.,. Esquadrão.
Capitão Com mandante.
Segundo Capitão.
Tenentes,
Alferes.
Furrieis.
Cabos.
Trombetas.
Soldados.

A.,ae Guerra.

1

19$700 rs. dito
19$700 rs. dito
I 1$00'0 rs. dito
10$000 rs. dito
$ J 50 rs. por dia
$100 rs. dito
$I 50 rs. dito
$060 rs. dito

I

~

1
]

J
1
I

-

6

'

' ,,

I

1
1

----

l
1
2
2
2

lO

2
104
124

3

1808:

'·

59 I
Pe' de Gtéerra
..,...•

• i

,_;

c

...;

~

....

,.8
.......

i;l

I

~

i;l
~

~

Som ma
2.

0

Esq.uadrão como o I. •

:t• Esquadrão como o

em frente.

---124

'

124

4. Esquadrão como o I.ô

124
--,..-

Todos. · ,

Estado Maior.

\,;)
~

' '

124

1.'

0

,.~

"

•

496

..

'·

6

Quatro Bsquadrões.

496

.'

ae conservar os êdrpds reguim~es ríd pé de Paz, de, con~~
pletallos no pé de Guerrá, e de organizar o Regimento de·
·JJfih'cias a cavallo.

~ I. Modo

. . . Os dórpos regulares da Capitania deS; PauÍo.; a saber: a V~gi:~d,
e o Regimento de lnfanteria Ligeira, serão infaiJivelmente conservados

em tempo de paz no pé acima declarado, observando-se o ·seguinte. ·
A Classe dos licenciados será effectival'liérite licenciada nove riiezes ilo anno! e.m que não poderão ser chamados, senj ' urgente riecessjdáde do Serviço, sendo unica, e indispensavelm~nte obrigados á residir no
Quartel respectivo tres meies, em que só vencerão soldo, e fardàmento.
. Nesta Classe serão comprehendi.c1os os proprietari~s, os filhos de
Agricultores, os Artistas, ou os que exernplarrnente se distinguirem pela sua disciplina, e morigeração, preferindo sempre eni igLiaes êircuni·
standias para similhantes licenças os que se tiverem alistado voluntariamente em os referidas Córpos.
·
·
· O Governador e dap~tão General da Capitanía de S. Paulo, ten"
do co.mbin~qo as cit·cumstancias. da es,tação mais propria para os exerci ·· ·
cios, e do tempo, em que ppdem softrer mais interrupçãCi os 1 tr~ba!J:los
d' Agricultui'a arbitrará os tres mezes, em que esta Classe deve in(;,tlivelmente, e sem excepção alguma, residir no Quartel com a Classe,permanente.
.
Quando exceda algum individuo da Classe dos licencíados o prc20 assi~nalado para começarem os exercicios, . será detido no Qua~tel~ e

'

I

'

1
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sem seiJ.o o duplo do tempo, que faltou, posto que allegue motivos legítimos.; porque nào os alléi,!-ando, será a1nda cundemnado ás penas, a que
éstã•} sujeitos os que excedem as licenças.
A Classe denon11nada pe·r manenle residirá geralmente na Praça,
e só obterá occasionalmedte as iicenças, que permittir a ordem do Servtço, e que possa equiparar
despeza, que deve fazer a Classe pt~e~ 
de:nte nos mezes de resi.dencia effecllva.
A Classe dos licenciados terá praça em ~ugar distincto, e separado d:a perma·nente no Livro d~ l\egisto Geral do l\egimento respectivo,
assim como n.as Relações, e Mappas, mensaes.
.
Para deva r ao estado completo l:lS Córpos regulares, se recorrerá
aos Mílícianos~ preferindo os que furt'm solteiros, e que nwp"s fal1a fize.rem á Agúcuf.tura, e industria_; e fin.da que <seja a precisào urgente;
que obt·1g1a a chamallos, setào logo restituídos aos SPUS respectivos Heginlentos, v1encendo em ·Lodo aque-lle tempo suldo, te fardamento, se o i.t:-m po, por que .tiverem s1do empre)!ados exceder ao de hum anno. Da mes - .
m&~ maneira, e .debaixo das mesmas condições será organizado o C11rpo '
•de Mrlicias a ca·v·allo, que se manda occas,ionalmente formar de destaca.rnentos d\'s l'res .Regimentos de Cavallaria M iliciana 7 o qual nãa será con-servado, a•fém do preciso tem,p o, por que se fizer indisptmsavel a sua subsistencia. ·

a

§. JI, Vniformes, e Fardamentos.

O lU oi forme dos Górpos regulares pelo que resp~ita aos indivíd-uos,

que eonstitúem geralmente o pé de paz, será o mes1rio, de que pres.en-

temente usão, com as a'lterar;ões, a que se tem mandado proceder na
_Ç àpital, oú que. absolutamente exigirem a econom1a, ou ain.da o aceio
dos col'_pos.
·
Os Milicianos chamad·o s para levar os referidos Córpos ao es.tado
coffi·p·l eto, poderão usar dos mesmus unifortnes, de que a~lualmeÃie se
llervein ·; assim como o Corpo de Gavallaria M didana~ havP~ d0 a caut~l a
de reunir nos mesmos Esquadrões, quanu~ seja cumpati vel com o Serviço, indivíduos do mesmo Heg-imento.
~
'O Fardamento correspondente a ca:d'a praça -de Tnfante_ria, Arti ~
l~eria, e Cavallaria; assim COIJiO o tempo de se (S 'VeA\~i ·menlos, será absolutamente regulado pelo que até ao presente se tem prat icatlo na Capitanía de S. Paulo. A classe porém de hcenciad ~s sen~obrigada a conservar o seu fardamento por hum ·esp<\ço de lempô nopo r&cionado ao qiJ a
effectivamente serve na Praça; ou o que vem a se o mesmo, por oito
:mnos no tempo de paz; nem ve·ncerá semestres; devendo cada hum dos
indivíduos desta Classe perceber em compensação 600 réis por cada niez
que residir.

§. JII. Armamentos.

A Legião, e o Regimento de Infa-n te·r ia continuar·ã o a servir...se
das mesmas armas, que presentemente tem .
.
O concerto do ·arnHlme·n1to destes C6rpos será d11·q>tJi ·em ·dinr,·fe feito por conta dos Capitães d as respectivas Companhias, que fiearàu obrigados a conservallo em bom e·s tago: e para este fim vencerão os rt>feridos Capitães em tempo de paz hum rt:al por dia por cada praça perma:nente, quena.conformidade do Plano devem ex.istir nas Companhi~ts, ass-im como por caua huma das denominadas licenciadas nos tres mezes de
resid~ncia. -Em tempo de guerra perceberão igualmentf? a mesma quant~·a

I
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por cada h-uma das praf;as e1Tect_ivas; e esta rnàioria lhessed tanto erü
h uma, como em outra circumstancia, paga mensalmente _, e incluída ria
relação de -mostl'a.
.
A factura, ou eoncerlo de cada hutua das peças será laxaqa aos .
Artífices ·do Regimf:'nto por preços rnzoaveis, que lhes serão éxnctamente salisf~itos pelos mesmos Capitães, que oão poderão debaixo de qualquer pretexto ex.igir o seu valor aos soldados, que poss:'ío mesmo voluntariamente ter perdido ou damnifieado o armamento; ficnndo os cnsligo~
de similhanles delic_tos, os quaes nunca serão pecuniatios, r•eservados
privativamente aos CoroBeis dbs Corpos; que' cor:n os, m::tis Ofliciaes Superiores serão resp0nsaveis pelo estadd do armamento dos seus respecti•
vos Corpos.
_r E para que não possa haver pretexl6 para se n5o conservar sempre em bom estado o armamento dos reli~ridos Cmpos, rect>berá cada
hum delles toJos os annos dos Armazens .Reaes, a vil.{esima quinta parte do, respectivo armamento pór out1~a equivàlente d'armás velhAs, q(Je
com tudo ·se não receberão, se não vierem condBrtadas, e coui todas as
peças; para o que serão no tempo da sua rect>pção e~aminacJas peJo Inspector Geral de Artilheria, ou algum delegado séu.
.
.
·O armamento de todas as praças do Regimento de Cava!Jaria Miliciana constará de sabre, e duas pistolas.
..

§: IV,

Modo de proirér os Póstos rtá Leg{á:o:

Só ·haverá accesso na Legião dentro da mesma arma até no Posto
de Sargento Mór inclusivamente, ·sem que seja permirtido a incJividno
·algum a passagem de h lima para outra; exceptllanda só a Ar I ilheria, onde os Pórtos se devem conferir por opposiçi1o na fórma da _Lei.
Os Post s de Coronel, e de Tenente Coronel ser<'io c'orxferidos sem
distincção d'arma.
Palacio do R i o de Janeiro ern Z9 de Ag<1sto de 1808. = D. Rodrigo de SoÚsa Coutinho.

'Impresso nd lmptessáo Regia

CONVENÇÃO DEFINITIVA PARA A EVACUAÇÃO DE POR.
·
TOGAL PELO EXERCITO FRANCEZ.
· ·

Üs

Generaes commandando em Chefe os Éxercitos Britanico, e Franóez em Ponugal, tendo determinado negocia.r; e cuneluir hum Tratado
para a evacuaçilo de P9rtugal pelas Tropas Francezas s~qte à baze do
ajuste começado hO dia vinte e dois do corrente púa h uma suspensi'ib de
hostilidades, nomeárão Officiaes pa,ta negociar eni seus nomes: a sabei':
Jlela parte do General em Chefe elo Exercito Brüannico, o Tenente ·Coronel M urray Quartel Mestre General, e ' pela parte do General em Chefe do Exercito Franeez, o Senhor Kellermam, General de Di visão, aos .
quaes deri'io authoridade para negocjar, e concluir humà Convençi'io para aquelle eff8itu, sojeit.a á s~:~<.t respecliva ratifica<;ão, e <iquella elo AI-'
mirante CommandarHe da Esquadra: Bt'itannica á fl_!i)í-F~d:i do- TeJa.

.
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•

594

·.

l-808

Esles dois Offici:1.es depois de trocélrem as suas amplas Procuracães, aj ustádio os Artigos segu i o tes.
• ART. f. Todas as P raças e Castei.Ws no Reino de Portugal, occupados pelas Tropas Francezas, 's erão enlreg·ues ao Exercito Brilannico,
no estado ern que estiverem ao ten1po daAssigmltura daConvefl<;ão presente.
ART. IT. As Tropils Francezas evacuari'ío Portugal com as suas Armas, e bagagens; e ll es não serão considerados como priosioneiros de
Guerra, e á sua chegadá á França, elles lerão a liberdade de servirem.
ART. III. O Governo Inglez, fornecerá os meios, para a conducçào
do Exercito FranCPZ, o qual desembarcará em qualquer dos Portos de
França, entre ·~ochefort é d'Orient inclusivamente.
ART. 1V. O Exercito Francez, levará com sigo toda a sua A rtilhetia de calibre Francez c•>m os Cavallos pertencentes á mesma, e os Curos cnanchegos, suppl'idos com sessenta carluxos para Peça. TodA a outra
Artilheria, e munições, assim como os Arsenaes Militares, e Navaes,
serél:o entregues ao Exercito Britannico, e Armada no estado em que
estiverem ao tempo <:la ratificação da Convenção . .
ART. V. O Exercito Francez, levará comsigo toda a sna e11uipa~
gem, e tudo quanto he comprehendido débaixo do nome de propriedade
do Exercito, quer dizer a sua Caixa l.Vlilitar, e os Carros pertencent es ao
Commissa'rio do Campo, e Hosp it<ws, ou ser-lhe-ha coneeJido dispôr daquella parte dos mesmos por sua conta, que o Cómmandante em Chefe,
julgue ser dcsnecessario embarcar. Do. mesmo rnodq, todus os I ndi viduas do Exercito, terão a liberdade de d_ispôr da sua propriedade particular, com ampla segura1hça para ó Comprado1·.
ART. vr. A Ca~allaria, ba de embarcar ós seus C;:V:J.Jios, como tambem os Generaes, e outros Officiaes de todas as graduações: he cóm tudo bem ' eptendido; que os meios rara a conducção dosCay.allosád isposição dos Com mandantes BriCannicos, são muito limi~ados. Alguma conducção addicional para CavaJJos, se poderá procurar no Po, to de Lisboa. '
O numero de Caval!os para serem embémcados pela Tropa, não exceded a seiscentos, e o numero embarcado pe'lo Estado Mnior n~~ exeederá
a duzentos: de todos os modos se faci litará ao , ~xerci1to Francez o dispôr
dos Cavallos que l!1e pertencer, que ~e não possão emb;11\car.
ART. VII. Para facilitar o embarque, se ef\eituar,á em Ires Divisões, a ultima das quaes, será pri~cipa l mente coq-lposla das Guarnições
das Praç:~s, d~ Cavallaria,. e da_ ~rtilberia, dos ,"l'\lenles e da e9uipa~em do Exercilo. A pnmeira Divisão, embarcara dentro de sele d1as da
data da ratificação, ou antes se for possível.
,
ART. VIII. A Guarn.ição dA Elvas, e seus F'orte~, e de Peniche, e
Palmella, será emharcada em Lisboa; aquel!a de Almeida · no Porlo, ou
no. Porto mais proximo: ellas serão acompanhadas nas suas marchas por
Commissarios Brilannicos, en·carregados de dar as .pruvidencia's, para ali
suas suh§istencias, e accommodações.
ART. IX. Todos os doenles, e fe ridos que n~o .poderem ser embarcaàos com· a Tropa, ficão entregues no Exercito Brilannico. Torna'r-se-ha.
sentido deJles, em giJanto es tiverem nesle Pa.iz, á c!.lsta do Governo Inglez, _debaixo da condicçâo do m.esmo ser rePmbarcado pela França. quando a final a evacuaçflo se effeil na r. O Governo lnglez dará as providen·
cias para a sua retirada para França, a qual será effeituada por partidas
de cento e cincoenta a duzentos homens por cada vez: hum numero sufficiPn ·
.te tle 1Vledicos, e Cirurgiõe~ France:t:es, ficarão atraz para tractar ddles.

-
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ART. X.
Log0 qne as gmba~car;i1es occupad~s em levar o Exercito
a Fran1~a o ti ver dcsl:'ulbarcaclo nos Po r·tos especificados, ou em qualquer ,
dos outros Pórtos da Fr<tnça, nos qunes a torça do tempo os f1brigar a
arribar, se llll's f..ci iitará tu lo para voltareul p:-. ra ln g laterra sem df'Jmora, e ~egtlran·ça para nào serem lorfladCJS ' até á sua cbe.gada a lll.lffi Porto :1m 1go.
.
ART. XL
O Exe rei lo Fr~\ncez, ser<t conc c~ ntrad~ em Lisbna, e 0;1
distancia de duas !Pg-ons della. O Exeroito lnglez se aproximarà na d:stancta de Ires lt>g6::s , e será postado de tal surte, que .ficará huma legoa
entre os dois Exercitos.
Ar:.'F. XI L Os ~'orles de S. Julião, Bugio, e Gasc1\es, seri'ío 0ccupados pe las Tropas Br1lannicas :í. ratificação da Convenyão. Lisboa, e a
sua C1Jadell~ junto cnm os fortes, <; Balarias até o Laz<treto, ou Tt·afaria de huma parte, e Forte de$. Josó da oulrn incl11sivos, se, entrega~
.fào no embincar· a segünrla DivisJ ~>, COIOO · tambem o Porto, e todos os
Navihs Ar111:~dos que PSlive:·ern nd)e do toda a q· alida·de, com os seus
aparPihos. vé las, 111-"l.nl iment0s e níúniç.<)es. As Fortak•zl\s d' Elvas, AI~
meida, Pcniche, e Palmella sed'ío e 1,11regues logo, que as Tropas Britannieas poderem chegar p<Ha as ·o ccupar, no entan1o o General em Chefe
do Ext·rctto Bril.annico purtjeírárá a pri': : sente Coovenr;ào ás Gunrni<(Ões
destas Pril<;as, como tamhem fls TFopq.,s'" que eslâ!:J defronte, em ord~tn
9 p.Jr· termo a qaalguer hostilidade.
'
ART. XIIL ~eu'io nomeados Commissar-ios de ambas as par'tes, para
reg-ularem, e acc r lenrem a exec•H(àO àos arranjamentqs ajustados.
ART. XIV.
~e se excítarem ~d g umas dúvi(]as a respeito da signifioaçfip l\t:! qualquer Artigo ~>erá expli·c;1clo fa : orave.lmcnte asE:s:er:..i e Frun-

cez.

ART.

XV.

Da tinta da ratificação da r~·esente Convenção, todas as

partes das co;rtribuil(Ões, e requisi ções de qualquer naluret.a que f>rem,
do Governo Francez, contra os Vassn!l1 s
Portngal, ou· outros quaesquer lndividuos _q ue resiJe:l) n e t~!e Paiz, ftÍndadas pela oçcupaçào de

,re

]Jnrlugal, pelas Tropas P't•anoezas no tnez de· De;jernbro Je 1807 1 que
ai1H.la n;1u t-'sli ver~m pagas, ficào amortizadas, o todos os seques! rüs puslos sobre aS SU:1S prornetÍaues tanto rnovej,;j, C >ffiO Íttlmoveis, ficffo reJnoVÍd()s, e restituido o seo legitimo dominio, a se~1s verdaJei:-os don~s.
ART. XVI. ToJos os Vassallos de Fl'!<oça, ou de Poll:lllCÍé1S amigas,
ou A lliaJas de FFança, domtci\!ados en1 Portuga ~ ; ou que pM acaso alli
estej:1•J, st>ri!:o protegidos: Suas proprie-dades de toda <i especie. tan~o
I~H~veis, como immoveis, serãn respelfa<.las, e lhes será livre o aco:npanh;lr ~ Gx~rcito P'rancez, ou tic;.o· ew Portugal. Ern qu rd9uer dos ca~f'l"l 1
as suas prl~priC;>fiM!~·s ll1e serão .garc..nti das,. •com a liberdad::; de as lÍt,a rem,
ou d'ispor·ein · dellas, e tMssarem o pru(luúlo das 'mesmas, éÍ Franç·1, ou
a fJIIalq uer outl·o :>.,li~, onde flx:arem a su11 resiJc. ncía~ !lendo-lhes concedido o cspaco de hum annu para aquelle c:hieí io' : bem entendido, que se
.
.
.
. d .
iJ
(
exceptua deste aJuste o (;arre.~o~,·ar, unJcameo~e quan·uo ~rxar o 1 oro,
e CJUe nenhum\'1. das estipula<:.ões acima , qwncwnadas possa ser pretexto

de qonl

JlHfr especnlaç;.~').
AnT. )i V H. NentH111l Portognez ser;i . cnmdderado
sua cunducla polit ica, durante o'.teror)o qnc o 1-::xercito

responi.' i vel pela
Francez occupou
este Paiz. E lodos a(juelles, que coni inu:'i.rão no ~xercici~..., dos seus eJ:Jpregos, 011 que occu pare'm 'h1;;·ares ~!eba1~o do GovN!lO 1• l'anc_ez, serao
protegidos p~Jos Cor~Hnandan!es .Dnt ll. nrllccs. Elles n~o soffrerao damno .
ôilo·um em suas .ressoa:> oi,J j)ropriedades~ não tendo s1do da sua livre es.:
o

'

'"
l "'i 1it
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colha obedece1·em, ou não, ao Govemo Francez. Ficão livres para se utilizarem das estipulações do Artigo 16.
AR-r. XVIII. As Tropas Hespauholas detid;~s a bordo, e no Porto
de 'Lisboa, serão entregues ao General em Chefe Britannico, o qual se
encarrecra de obler dos Hespanhues, laes Vassallus Francezes, tanto Mio '
Jitares, corno Civís, que ti\·erão sido retidl)s em Hespanha, sem serem
t~mada.s em Batalha, ou em conse~uencia de opera1;.ões Milllares, mas
na occasião das occorrei; ci;.s do dia vinte e nove de .Maio passado, e nos
dias seguintes.
ART. XIX. Sed estabelecida huma troca immediata para todas as
qualidades de prisioneiros feitos em Portugal desde o principio das presentes hostilidades.
ART. XX. Mutuamente se deverão dar refens de Officiaes Superiores da parte do Exercito Britannico, e Armada, e da do Exercito Francez, para a garanti<~ reciproca da presente Convenç:1o. Os O!Iiciaes do
Exercito Britannico, serão entregues quando estiverem completos estes
Artig·os, que pertencem ao Exercito, ao Oilicial da Esquadra, ao desemiJarcar ás Tropas Francezas no seu proprio Paiz, e o mesmo se deverá fazer da parte do Exercito Francez.
ART. XXI. Será concedido ao General em Chefe do Exercito Fran·
cez, o m.andar hum Oflicial .Francez com a noticia da presente Convenção. H uma embarcação será fornecida pelo Almirante .Britannico, para
o conduzir a Bordeos, ou a Rochefurt.
ART. XXI f.
O Almirante Brilannico, será convida1lo, para accomodar Sua Excellencia, o G~neral em Chefe, e outros Officiaes princ rpaes
do Exercito Francez, a boa·do de Navio de Guerra. Feito e cnncluido
em Lisboa neste dia 30 cle Agosto de 1808. =Assignado, J"rge 1\iurray,
Quartel Mestre General.= General de Divisão Kellermann.
Nós Duque de Abrantes, General em CheJe do Ex~rcito Francez
temos ratificado, e ratificamos a presente Convenção difinit\va em todos
os seus Artigos, executada segundo a fórma, e theor. No Quartel General de Lisboa 30 de Agosto de 1808. A1ssignado, Duque
Abranlei
=A. J. Dalrymp!e.

ae

Artigos addicíonaes á Convençâo de

30

I

de Agost'Q de

1808.

ART. I. Os Individuas nos empregos Civís do Exerdto feitos prisioneiros, tanto pelas Tropas Britannicas, como pelas Porlug ezas em qualquer parte de Portugal, serão entregues, segundo o costume, sem
troca.
ART. IJ. O Exercito Francez, subsistirá dos seus proprios Armazens, até o dia do embarque; ~s Guarnições aié o dia ua evacuação dai
Fortalezas; o resto dos Armazens, será entregue na fórma do costume,
ao Governo Britannico o qual se encarrega da subsistencia dos homens,
e Cavallos do Exercito, desde o tempo ncima mencionado, até :l sua
cheg·ada {L França; debaixo da condição de ser reembolçado pelo Governo Francez do excesso da despeza, que passar a estimativa, que se fizer por ambas as partes do valor dos A rmn-zens entregues ao ' Exercito
Britannico. Dos mantimentos a bordo dos Navios de Guerra em poder do
Exercito Franccz, se tomará huma conta pelo Governo Brilannico, da
mosma sorte, que se fez com os Armazens nas Fortalezas.
ART. III. O General Corurnandante das Tropas Britannicas, tomará
as med1das necessarias, para restabelecer a li vr e circulação dos meios de
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suhsistencilli' entre o Campo, ~ a CapitaL Feita e êoncluida em Lisboa ·
neste dia 30 de Agosto de I 808. = Assignado, Jorge Murray, Quartel
Mestre General. Geueral de Divisão Kellermann.
Nós Duque de A brantes, Genet·al em Chefe do Exercito Francez
temos ratificaúu, e ratificamos a presente Convençflo difinitiva em t0do~
os seus Artigos, executada 11egundo .a fórma, e theor, No Quartel Ge~
neral de Lisboa 30 de Agosto de 1808, Assignado, Duque de Abrantes
=A. J. Dalrymple.

Nos Manuscritos de J. de ltfello FTeire.

'.
·--*~*---'*

Eu O PIUNCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Aívar<i

com força de Lei virem, que Tendo consideração ao estado de clecad.encia, em que se achão tóclas <ls Minas de ouro d0 Estado do Brazil, e ao
abuzo, que se f.u, extraviando-se a maior parte do Ouro, que ·dellas se
extrahe, com gravissimo prejuizo da Minha Real Fazenda, e dos inte·
resses dos lVIews fieis V assai/os, que se dão a este genero de indostria !
E não permillindt~ as actuaes circums.tandas pô1· em prá.tica as snQ<la~
veis providencias, estabelecidas no Alvará de treze de Maio de ·rnil oitocentus e lr.es, e particularmente as que contribuiriào para melhorar o
trabalho das r~feridas Minas, e a cundiç.ão dos Mineiros: Desejando,
que se aproveite, quanto ser possa, esta fonte de riqueza, que a naturPza li heralizou -a este vastissimo ·Estado; e ,merecendo muito a 1\1itJhil
Heal Cunt.emplnção o Ouro, por se pode.r considerar não só como mer•
cadoria, mas ta.mbem como materia a mais apropriada pflra moedfl, peJas suas fJUalidades in!rin'>ecas, que lhe augrnenlào o valor J'lolit.ico, servindo de .rnediJa commum aos mais valores: Sou Servido Determinar o
seguinte.
I. Circularão daqui em diante em todas as Capitan~as do ÜJterior to•
das as moedas de ouro, prata; e cobre, que circulão nas de beira mar,
com os seus respectivos valores; havendo-se por derogadas todas as Reaes
De!erminnções, í)tle o contrario ordenavãe.
,.
.
H. Nào cabendo·nas forças das Casas de Moeda do Estado doBrazil
recunhnr às moedas estrangeiras com a prtDmptidão, qhe convém; e attendendo á precisão, que ha, de moeda de prata na Capilanía de Minas
Geraes, para que o numerario tenha a devida proporçi'ío com os majs
valores, e 13e possào realizar i'ls mais piOvÜjencias; que Mando eStn,bPieci>r a este respeito: Hei por hem, que os Pezos Hespanboes; ma1·cados
a po çào com o cunho das Minhas Ar'mas Reaes, corrão na dita Capí~
tanía com o valor de novecentos e sessenta réis, que be o mesmo, que
valerião, se fur~d.idos fossem, e reduz idos a moeda corrente do, Paiz. E
todos, os que assim ni'io forem marcados a ponção, continuarão a girar,
co1uo até ngora, consiuerados cGmo genero, ou mercadt•ria.
JII. Passados lres tnf'ZP~ d e.pois da pu'hljcação deste Meu Alvará, não
será o ouro em pó considerando como moeda, nem como tal poderá cor-·
rer, mas somente como genero, í)Ue iH1icamente se poderá 'liender nas
Casas de perm'nta, e de fundiç:fio, onde se reduzhá a barras, as quaes
continuar:lb a ter o uso, e destino, que até ngora tinhão.
.
I V. Os Jn tendentes das mencionadas Cns<ts mandarão flllidJr todas as
parcellas de ouro em pÓ; que se lhes apresentarem; e pezarefn de huma
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onqa para citr.a, e clellns se extrahirá o qninto para a Minha Real Fazendo: E não convindo proceder ao ensaio de mui diminttl:~s parcellas; até
o pezo de trcs on(~as se delerminarfl o valor inlrinseco do ouro pdusimples toque, e da h i para c i ma por coUJ peten te ensaio , se as parles o re-

!J u ere !'(? m.

E Querendo facilitar as irans:1cçõos em Paizes tão remotos, asordina;io se fazem com
grande difficulclade, e riscu: Sou ~ervido Ordenar, q'lte convindo os Proprietarios do our0, que vier ás Casas de fundi~ào, se lhes dê O<HJU<'Ila
porção, que quizerem, em lugar de barras, l~e!ras impressas a pagar á
vista pelas respectivas Juntas de Fazenda, ou no Meu t-~cal Erari.,. que
serão passnd<~s pelos Escrivães das Intcndencias, e assignadas pelos lnt8ndentes, e Thesoureiros dei las, as quaes se recPberào como IJI<t~.:da ('arrente em todos os pagarnenlos, que se houverem de f'-1Ze1' á .M mha Heal
Fazenda.
VI.
Nas sobreditas Cas:1s de fundiçtlo hared fundos comrefenlt>scm
moeda, para o resgate das parcellas tle menor pt>zo, que o de huma on·
ça, e para ns mais diminutas, que tiverem valores corrt:'spondentes nas
.moedas, que h<.ío de circulai', pagand(J-se a mil e duzentos reis por oi·
tava, vnlcr, com que nctuaimtni..e corre. E nüo se ro.::ceheréÍ d11s parh·s
nas mesmas C;ts:ls de fundiçfío, e de permuta ouro, que niio seja limpo
de esme,-il, e de outras malerias heterogenens, para e'vilar, quanto for
possiYel, o prejuízo da Minha Real Fazenda.
· VIL
Far-se-hfio os resgastes, e permutas, quanto poder ser, nos tcrJnos prescriptos no Artigo !V., paragrafos quarto, e quinto do Alvllfá
de treze de Maio de mil oitocentos e lr'e s; e occorrendo na pn1tica algu·
rrws dilliculdades, ou embaraçr,s, os Intendenles das Fuudir;ões de accordo com o I ntendPnte Geral dns Minas Me consultarào pel:1 Repartição do Meu Real Erario, para Eu Deliberar o que 1nai.:> convier ao ~1eu
-· V.

~im como os transportes dos cabedaes, que de

~erviço.

Vllí.
Apresentando-se nas Casas de fundição, 011 Je Prmuta parcel!as de ouro, em IJUe haja certeza, ou g~and!.. presumpçào qe f.,!~idade,
se procedeni a hum rigoroso exame por meio da dissoluç:lo pelaag-ua-furte, ou da amalgamaçào, que só nestes casos pu\Jer!Í ((j!r lugal". E os gu~
forem coH1prehendidos tH:)Sio deiicto, sendo ltvre~, serao punidos. corn as
penas impostas no Alrará de treze de Maio de mil oit ~centos e tres; e
sendo escravos. cow trezentos açoires pela primeib vez; é com seiscPn~
tos pela seg-nnda reincidencia, ~ados interpúladaw~ te a rbitrio c.los In·
tendentes. E isto se entenderá não constando, fJUe o Sennor foi complice no cri!lle; pOI'fJUe sendo-o, terá o castigo Jo sobredito Alvad.
IX. E ' porque vai muita distaucia de h umas a outras Casas de fundição, a que devem concorrer para serem permntadas ;1s 1na:s pt~qtlenas
parcellas, e seria incommudo, e alé imrossivel trazerem-se ele tão longe para se (undirem, e permt,J(ill·em: Determino, que os Intendentes
das fundições Je nccordo com o intendente Geral das Minas esculhàu na:;
Villas, e Arraies m~is remotos do IDgar da sua resiJencia as p~-'SS(JllS
de maior nbunaç~o, e probidade, e lh-es incornbi'io o resgate, e permuta du O~HO de faiS(jlleira. E os rrue assim forern enC"ilffl'gauos venc~:·dio
por e-.;f.e trabalho o que eslá dclerminacio no parngrafn tet·ceiro Ju Ar! ig;o quarto do Alv:~d. de treze de Iv!aio de mil oitocentos e Ires; e além
disto os Jnlendenles M~::: c0nsnilarffo (IS prctnios de honra, que mais apro
pr·i:l_dus forem, para Eu lhos Co:1feríi·, como for justo.
}~..
Das lntenden<,.i.:~s :so I'as~<Uào lodos os mezes as CJ,Uantias de Ji4
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nheiro, que parecerem necessarias para es!a permuta; ·e ao mesmo lempo em que se fizer dellas entrega aos sobi·edítos Encarregados, se receber:i o ouro' fj118 tiverem, o qual se dever:\ fundir separadamente na
respectiva Inlendencia, para se poder conhecer o bom; ou m<io serviço
dos referíuos Encarregados d11s permutas; remetlendo-se as mesmas quantias ass1m fundiuas lodos os Ires rnezes á Junta da Fazenda de Villa Bica, para as inviar ilO . Meu Real Erario;
XI. Contínuarào a ser punidos com as penas estabeiBcidas, e fjlle
Ordeno fiquem em se1:1 vigor, os .que extraviarem ouro em pó; e nas ·
mesmas incorrerão todos aquelles ~em cujo pod,er se acbar mais de tr es
onças de ouro em pó sem guia dos permutadores para a Casa da fun d ição~ não sendo Mineiros, que o tenhão exlrallido, e apurado de suas lavras, mas negociantes, ou qualquer outra pessoa de quem se possa suspeitar extra viu; puis que Hei absolutamente por prohibida tbda, e qual- .
quer tn,nst-~cçi'io mercantil a lroeo de ouro em pó • .
E es(e se cumprirA, como nelle se contém, Pelo que: Mando á
Meza do Oesern bargo do Paço, e da Consciencia e Ordens, Presidente
do Meu Real Erario; . Regedor da Casa da Supplica~ão do Brazil; Gover.:
nador da Relação da Bahia, Govemadores e Capitães Gen e raes, e
mais Governadores dos Meus Oominios Ultramarinos, e a todos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhec: imento,
execução deste Alvará, qúe o cumprão, e guardem, e fação cumprir,
guaruar tào inteiramente como nelle se contém, não obstante quaesquer Leis, Alvarás; Regimentos, e Decretos, ou Ordens em contrario,
porf]lle todos, e todas Hei por derogadas para este e!Teito somente, como se delles fizesse expressa, e inuividual menção, ficando aliás sempre
'"m se u ' ' igor. E este valerá como Carta passada pela Cbancetlaria, ainda que 'por ella não ha de passar, e que o seu ef:Teito haja de durar mais
de hurn anno, sem embargo c!a Ordenação em contrario: Regis(ánrlo-se·
em louns os lugares, or1de se costumão régistar si'rniJhantes A Jvad.s. Dado nu Palacio do Rio de Janeiro em o 1 de Selem bro de 1808. (I)'= Com
a .P..-ssigdatura do Príncipe Regente, e a: do Ministra i

e

e

Re_gist. na· Setrct, d' Estado do~ Negocias do Bra.z a a
foZ. 57 do Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas Regias, e impr. na Impressão Regia.

Él.\1 NOM .E DO l'>RJNCIPE REGENTE NOSSO SENHOR.

A

Junta Provisio·nal do Governo SupreO)o; Conhecendo a precisão que
ha de se estabelecer nesta Cidade elo Porto hum Corpo de Cavallaria,
que t1as occasiões precisas possa, e deva empregar-se em varias diligencias do Real Serviço, proprias desta Arma: Houve por bem determinar
que es1e Corpo s~ forme, e organize . conforme o Plélno, _que bai-xa com
este assignado pelo Desembargador Manoel Joaquim Lopes Pereira Negn'ío, Secretario da mes rnfl J o nta; ou_to Corpo · ::;erá denominado= Corpo de Cavallaria da Guarnidto do Porto.

(1)

Yid. os Alvarás de 20 de Setewbro, e de 8 de Novembro deste anno.
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Portti em Junta de 10 de Setembro de 1808.=Bispa, Presidente
Governador= Com seis Rubrícas dos Dep!ltados da Junta Provisional
do Governo Supremo.
·

••

PLANO .

Do Corpo de Cavallaria da Guarniçáo do Porto.
Capitão - - · TenenteAlferes -· . Ji'urriel - Porta-Estandarte
Cabos de Esquadra ..
Ferrador
Clarim Anspeçadas
Soldados

-·

-

.-

-·
.: '

-'

1
I
I
1'
I

-

-

4
1
I

-

4

45

-60

Total

Manoel Joaquim Lopes Pereira Negrão.

Impresso no Porto na Officina .de Antonio · Alvarez Ribeiro.

·--*<-0'>*--*
,.,
P _R O C L A M A Ç A O

\

'~'e fa~er .

Dos Commissarios Britannicos, e FrG:nCf(Z, encarregados
executar a ConvenfiiO afusta:da entr"l os respectivos .Com.
mandantes em Chefe.
'
·

··p ara cumprrmento
··

~

~

d
· ·. 1
.fi ·
c, \ ,
· d
,
as estrpu açoes ertas na on\ençao ajusta a para
a ·Evacuação de Portugal pelo Exercita Francez; as~ent:írrivs que toda a
qualidade de Prop1·iedade confiscada ou usurpada dos Vassallos, ou outras Pessol1s residentes em Portugal, ou dos Palacios R~aes., Bibliothecas Púhlicas, e M useos, oú de outras Pessoas, ainda existente ém Portugal, deveria ser reslit úida.
·
··
·
Nós os Commissarios encarregados da execução da. dita Convenção, visto que Sua Excellencia o Commandante em Chefe do Exercit.o
Francei o tem já feito .saber ao seu Exercito, houvemos tampem por justo e conv~niente fi:lzer publicai' o tnesmo, para ínstrucção de todos os
que nisto forem tntere'ssàdos, e para facilitar a restituição, ou o recebimento de taes Propriedc.des, julgámo§ conv~niente~nmear huma Commissão composta de tres Pessoas; a saber: ·o Senhor Tene_nte Coronel
Trant, o Senhor Antonio B.odrigues de Oliveira, e Mr. Oebluir, Commissario de Gúerra, qne se juntarão. no Lugo do Loreto N." 8, os quaes
são nomeados, a fim de receber, inquirir, e julgar de todas ps Redamações desl.(\ naturczà; devendo receber a. devida execu.ç ão as s~as Or-
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dens de restit l:licão {le Pr0pri_edade, sep quem for a Pessoa a quern e!_.
]HS forem dirigidas.
.
A fim de ·s egurar ·a -consenaçãc~ dos Qbjectos
Móveis, que forão tiraLIGs das Cu<Sas Reaes ou Públicas para ·uso e cómrpoLl0 de quaesq.uer Ger~araes, Adminis-tradores, ou otJtros Indi~iJuosdo E:xercito Francez, declará!l'los que as Pe·s s0as, que possuírem Propried11des sequestradas ou usu·rpadas, fic;io responsaveis por ellas, seja qual for a Casa ou
Luga•r para onde ou donde tenhi'ío sido removidas.
Estes mesmos Possuido•res ·clev·em fazer •a ~J.~·soripcão de todos os
:M6v:eis, com o nome dos seus P·ro·J~rie.tar•ios, ficando obr;g~Jos a torlo o
seu conthe6do; ·o que será eNtregue s6u1ente depois da prova leg;d do direi1t'O de Propri·edade. Os Possuid·(!)res dos At•l igos acima JtneB-cionad1\S de~.
verão apresenl~r nesta Commissão buma Relação -exact11 de •1Hd0 <'j'uanto
poss·ã o te-r -em -seu pode·t· das ;referidas Propriedades. E t{}Jas as Pessoas
poderão dirigir-se seguram€1"1-le a este 'frihu·nal.
·
.
J 1:1lgárnos iguahnenle necessario fazer saber a-toe! os aq'tleJiles a quem
pertencer, que toda a co)OfH& dos Art·igos tirados ·de Arsenaes P·úblicos
>O'U Armazens, desu·e o dia 3•0 , de Agosto, ou -q~:~algu-er ·obj-ect0 que legai!Tlen~e se preva'r ~mver sido illegit1pl':l'moe>nle v·endido, ·oi'J di&tra'hido
·em qua:lq,uer tempo, a'Í1rl'da '1.1-nl>el';Íor no d•ito dia 30 de A gosto, .sení. m:d i•a , e d·e nenhum effeito; e os Ar·tigos usurpadas, e os Compradores s-ujeitos á Pe,na, ·decrei'ada p€'1-as Leis.
.
A Couimissão empregada para rreceber as Reclamnç·ões, e facili..
1:a<r a resütuiçiio' das Pmprieda-des, _ terá as suas Sessões em casa do Se-.
nhor Antoaio Rodrigues ·de Oliveira N.o 3. 'Del Larg·o do LcHf'l.o.
·
Lisboa 10 de Setembro de .IBoB.=(Ass(qnado) O C~tutmissar,id
Frane-ez ram a e"'ecução do Tratacl0 de 30 de Ag'OS'h~.
General Kellermann. = W. C. Bere~{ord, Major General.= Proby, Tenente Coronel, Commissarios Brilannicds.
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EM NOME DO PRJNCIPE REGENTE NOSSO SENHOR.

A

:P~·ovisiomal

Jlltnt'a
c!l·o Govemo Su'Premo, para que os Dons .grahri-tos.JC(j)m .que os Jb(!)ns Patri1!> 1as (em concorrid-o, e vâo concorrendo para
a'S _<,Iespezas, ~·0 Exercito, sejão fiel, e exac,tamenle consuwidus naqueJ.
jes u·so·s ·rara ·que s~1o des'lina•d'os, Deter·mina f)Ue os Corregedor~s das
·Coma<rcas, ttenolo ·observaJG o ~J.ispos(o na Ordem de 19 de Julho do pre1

sente anJno, .áoerca d'arrecadação dos ditos Ocms, remell;l''O lod(l)s os me-

zes á M.eza da Miset·ioordia des'laCíclade dq Portt1 a cop·ia das Rt-lações
Ide .ca-da .tmn•Ja das FreguezillS 'COncorrentes, e·rn qne devem Sei" esvt>cifi~ados os nofl!le:; das Pessoas q·ue derâo Ounativos, quaes, e e-m que quantt,dade, -COIFJ hua1 -re,sumo extraclado da's diU1s Helações, mostrandualota:l~l(.hll(h:l ·dos Gener-os, e Artigos de Fürdarnenlo·, e Aqoarte'lamenlo,
QY>e •s e adH1rem debaixo da sua Administr;1cil'o. e >aonde ·existentes. Os ·
Officiaes da .dita Meza da l\11sericordin guarda~ão as ditas 1-tela<;ões, par•a por eHas se fazr··r conhecer aú Públiee <~S Pessoas Pôtr:ioticas. e se·us
'
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Donalivos 1 e de cada hum dus resumos formarão dois; hum dos Generos,
outro dos Artigos de Fardamento, e Aquartelamento: o dos Generos remet.terão aos Administradores do Assento, para os des"tinarem para ond·e mais perto pu·derem ter o seu consumo; e o resumo dos Artigos de
Fardamento, e Aquartelamento o remelterão á Junta do Arsenal doExercilo, para que os distribua para onde, com menos clespeza de transpotte, bajão de empregar-se competentemente. , Os mesmos Corregedores remetterão lambem huma copia dos resumos, que remelterem á Me- ·
za da Misericordia,. ao Thesouro PlÍblico? para alli se lhe abr ir h uma
conta de debito do ·s eu . conteL1do, que saldarão com os recibos das ~n
tregas que fizerem, remettendo-os ao mesmo Thesouro, aon_d e se lhes
. passarão outros, que lhes servirão de quitação do recebimento~ e entrega dos sobreditos Donativos.
.,
Pelos recibos de entrega, que apresentarem no Thesouro .os ditos
Corregedores, se abrirão outras contas de debito, a saber: pelos Generos, aos Administradores do Assen~o; e pelos ditos Artigos de Fardamento, e Aqu:útelarnento, .á Junta do Arsenal do Exercito, as quaes
se deverão ~aldar com Documentos competent~s; servindo-lhes lambem
de quitação os recibos por ajustamento do dito Thesouro. A 'cerca da arrecadação, e remessa para o Thes0uro Público dos Donativos consistentes em dinheiro, praticarão os Corregedores o methodo determinado em
a prediçta Ordem de 19 de Julho, executando:a muito á risca em tudo
, o mais que não for por esta alterado.
.
Porto J 4 de Sete1nbro de 1808. =Bispo, Presidente Go.vernaâor. =Com seis Rubrícas IP.dos Deputados da J.unta Previsional do Governo Supremo.
.
.

Impr. no Porto na Officina de Antom:o

Alvar~z

*-·-*<-0'">*--,....*

.

. ~

_.

P R O C L A M A Ç A O.

\

Ribeiro.
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.
Do Tenente General rlope, Commandante das Tr'{!pas . 'rJ1~itanniiJRs para
a immediata Segurança, e Tranquillidaáe de .Lisboa.
·
.. - .. . . .
l
(

HABITANTES DE LISBO l\

.Ü

•'

vosso ·Paiz he resgatado, e v6s tornais a ser livre; a vossa ·Bandeira J~acio!'lal fluctua em toda a parte do Reino; e o lllustrissimo e Excel.lentissimo Senhor General em Chefe do Exercito Britannico está ancioso
e restabelecer o vosso Governo Civil sobre a mesma ba.~e, e~ que o
deixou o vosso Amado PRINCIPE, quando auxiliado pe·los sens cons, tantes Amigos e de seus Reinos, se salvou dos seus insidiosos Inimigos.
Sem perder hum mom~nto Nós nos esforçamos de effecluar ·es ta medida
e de s-Hbstituir hum Governo Civil ao Militar; o que todavia ha de levar
alguns dias. Para que pois os mal intencionados (se he que os ha) não
convertão a verdadeira liberdade em demasiada soltura, e a fim de evitar na presente crise as terri veis consequenc ias de hum taJ acontecimen,to? cumpre ao Commandante em Chefe, e áquellas, a quem tem immediatamente delega<to a Supcrintendencia da Tranquillida.de Pública des- .
ta Cidade, vigiar
com summo desv elo. na sua paz e so cego, e na Segu.
.
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rança das Pessoas, ·e Priedades de ·seus leaes e bons Habif:=tntes. Pa:
.ra conseguirmos ·e ste fim, será Ín<Üspensavel, por pouco tempo, cunser~
var GuarJas fortes, Piquetes e Patrulhas em varios sítios, a fim de se ·
segurar e pren·der toda a pessoa. que se atrever a perturbar a Tranquil]idade Pt'tbüca.
Rei!OZ tjn·i-vos, Habitantes de Lisboa: Vós tendes gr'a ndes mo ti. vos para regozijar-vos; e os vossos A rnigos I nglezes, participando dos
vossos sentimentos, se regozijão t.ambem comvusco; não consintais porém que os mal intencionados tornem dahi azo para motins ou confusões.
Que se guard em dtsso! pois que os mais vigorosos e effectiv0s meios estão preparados para prevenir e embaraçar qualquer atlentado desta natureza; e todo aque lle que for cumplice, será punido segundo as Leis
Militares da maneira mais prompta, rigorosa e exemplar~ e a fim de
prt avet· a· mínima ten~ação de in_te.rromper ,o socego da Cidade, prohibimos, nas presentes cHcurnslancJas, o entrar com Armas, ·e usar dellas pelas ru.as; e toclos ·os Armazens ou Tabernns, onde se vende por
wi!JdO vinho ou licores espirituosos, estarão fechados logo depois da!'! seis
lwras da tarde, não 'deve~ndO abrir-se antes do Sol-nado, sob pena de
JHizào, e perdimento dos effeilos.
Convocamos em fim todas as Pessoas, que tem auihoridade ou influencia, sejào do Corpo da Mag-istratura ou fót·a delle, e muito particularmente os Sagra.dos Mi~istros da Religião, que auxiliem a força Mi~
Jila r , a fim de manter com a sua influencia a TranquilJidade da Capital,
até se . conse~uir o desejado fim de vêr-rnos ~ntrar as constituídas Autho-:
r idades Civís no .exercício de suas Funcções. =Viva o:PRJNClP.E RE·G ENT E! Viva! Viva! ( Assigna'do) João Hope, Tenente General.

Impr. ;_a Impressao Regia em Portur;uez e ém Inglez.
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PRO C L A M. A Ç Ã O.
- De Sua Excellencia o Tenente Gmteral Sir Ffttgh Dah'ymple, Com- rJ~andánte das For·ças JJ1·itannica,s, á Naçáo Portugueza.

·o Bo'm

successo com qüe o OMNIPOTENTE se dignou abençoar ·as·
Armas Britannicas tem lei1to chegar o momento, em ·que l1e do meu dever àirigir as mrnbas vozes aos Fieis e Leaes Habitantes deste Paiz. ~olil
irnpaciencia _ me aproveito uesta opportunidade para socegar os ammos
·dos t1miJos 1 e para re·primir os desígnios dos mal intencienados (se alguns
ai.nda restào), e para segurar a toda· aNação de que os ,esforços do Exercito Britannico, debaixo do meu connrwndo, não tem outro firn que o de
segur~u ~ · prosperidade dos Habitantes de Portugal pelo restabel-ecimento daquelle Governo, .que por tanto tempo, e 'tão gldriosamente. o diri~
gio, e cuja restilui<;ào- sem çiúvida hade .ser bem recebida pela voz unatlime de hum Povo· Leal.
A pn3s~nç~ de hum Exercito Inimigo eru posse da Capital, e senhor ·dos principc:res r.ecursos do Heino, tinha de a·Jgum modo pr1vad ,o os
·mu1to estimavei.s ~ leaes VassaHos de Portugal dos meios de üvral· a sua
Gggg 2 .

r-soB

,

Patria. Frzerão -se todavia esfurços patrioticos não obstante esl; desavent ,prem:
1"1
• e o Espirito Nacional se manifestou de huma maneira tào deddida, como h(JIIJ'osa.
Os esfim~os, fjlle se. fizerão em val'ias Províncias do Reino, frnnqueárão Q caminho :í restnuração da Monarquia.
Não obstante porém a sua energia juntando, e fazendo avançar
huma ft•rça nrmada para o livramento da Capital, foi necessario o auxilio do Antigo.. e Fiel Alliado· de Portugal, para dar a esta Acç·ilo hum
exitopromptoe feltz. Oardenle interessedeSUA l\1'AGESTADE BIUTANNlCA na conservação do seu Alliado, . e a ener.gia, que sempre
tem distinguido o Caracter Brilannico, conduzia em pouco tempo hum
poderoso Exercito :Ís Costas de Por·togal.
· A(j11ella parte do Exercito Portuguez, a quem as circumstancias
locaes per'mit ti;lo unir-se com o Britanmco, em quanto o resto fazia u..
mn poderosa divers:lo, oecasionou mPdidas reciproc:1s para a destruição
do lnimigo commum.· Os passos desta força fonlo ass·i gnalados por vicio.,.
rias; e u expulsão uo Inimigo a brio a estrada ao restabelecimento da Monarquia Portugueza, o mais li >ongeiro dever que o seu Soberano podia
commetter ao Comn1c1ndante Britannico.
Nenhumas v.istas de interesse ou eng:randecimenlo Nacionnl, po~
detá imputar-se á lit>eral Política da Gn1-Brelanha·, que fiel aos princi~
pios Ja honra e hoa fé, CJUe sempre Jirigirào :-1 sua conducta, vê nos
successos, que presentemente se observào em Portugal, os felizes meio$
para restabel~cer a ordem, e p<im reslituir ao Soberano e seu Ppvo O$
seus le!!Ílimos D1reitos.
1l
'"rara execuç:'i-o des~as vistas, como Commandante das Forçns Bri·
tannicas, preencherei do melhor modo possível as iutenções de ELREI
MEU AMO E Sli:NHOH, e promoverei com a maior erlicacia os inter~sses Je Portugal, rc•slituiodo ao exercício de sua Authoridatle aquella
Corpuraçào, em que S. A. H. o PH.INCJPE REGENTE julgou capaz
de deleg·ar o PoJer Soberano, qt,~andu pre~ervou a Real Di~niJaue dos
insultos de hum implaeavel Jnimigo;e .tirn\ou a Soberania dus seus Domínios alé~n do Allaut i co.
Hum F1dalgo. rt>speitavel, Memhro da Corporação, a quem S. A.
R. entregou o seu Poder, foi infelizmente removido deste Reino nela autho~id;~de, e :1ri'Íflcios de seu ] nimigo; de tal sort~ que hesle .crÍ tÇO período se :rcha o lh·ino -privado dos seus Serviços, , o me~ uo tempo que
outros destes Membros, parecendo suspeilos de adhezâo ao interesse dos
Francezes, por haveren~ eutrndo no seu Governo. tem tornado impossível
na prest~nte o.ccasião o seu restaheleciwen:o no Governo de S. A. H.
.
Por tanto, todas as Pessoas distinctas ahaixo mencionadas, Me.m- .
bros -da Hegencia, nomeada por S. A. R. o PRJNCJPE HEGENTE, e
que nãq contrahido siruilbanle· impedimento, são chamados para appa, recer em Lishoa, a· fim de tom~1rt>m subre si a Administração do Governo até ao tPIIlpo, em que a Vq~taue de S: A. R. for mais plenamente
conhecida~ a S<~ ber:
.
O Conde de Castro-Marim, Monteiro Mór do Reino, do ConseJhg de S. A. R., e Teru•nle Ge~1eral dos seus Exerci tos.
·
Dom Fr<~neisco X:l\·ier de Noronha, do Conselho de S. A. R.,
Griio Cruz da OrJe111 de Sant-Iago, Presidente da Meza daConscien.cia,
e Tenente General dos seus Exercilos.
Francisco da Cunha' 'e Menezes, do Cons.elho de S. A. R., e TeneQt~ Gen,~raJ dos ~eus E.xercitos.

.•
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· Joiio A f.ltonio Sa!ter de ~1endonça, Deserubargador. do I: aço, e
P10curador da Coroa.
Dom Miguel Pereira Forjaz Coutinho, do Conselho de S. A. R.,
e Brigadeiro dos seus Exercitos.
Todas as J urisdicções subalternas, os Tribunaes, e Authori.dades
Constituídas: e Legaes do Reino, e toda a qualidade de Pessoa prestarão reconhecimento, e plena sujeição a este Governo.
C0mo Com mandante das. Forças Britanicas, o meu p'rincipal, e
mais urgente dever he o de manter a Authoridade do Governo assim estabelecido, a fim· de segurar a tranquillidade, e subsistencia desta Capital, e animar o rest~bel ec imento da anterior prosperidzHlA deste Reino.
Conseguidos estes ohjectos, -cujo alcance só póde ser retMd:tdo por
intriga, ou preversas intençiies, deixar:í. de ser nL'cesraria a influencia
de huma For~a .Militar ·; ,mas em fjllant.o se .niío conseguem, to1.nar.emos"
ns mais rigoro~as, · <~ eflicazes m1~didas para wanler a paz, e hoa ürdem
no Beino; e contra todos afJuelles, .que interit:nem perturbar qualquer
parte delle, proceuereml~S com a maior severit,l;ule.
,
Dado no Quartel Gerwrnl do Exercito Britanico no Sitio das
Praias em 18 de Seternhro de 1808.
(Assig-nadu) H. Dalrymple. Tenenente General, e Commandanta
d11s Forças Britanicas em Portugal.
il
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Á J~nta Provisional do Governo Supremo:

H a por bem mandar levantar a prohibiçfio, que tinha d.eclaradú pela Ordem de 19 deJulhodopresente anno sobre a suspensão de todas as Obras Públicas: Ordenando
que ellas continuem pelo anteceden!e modo,. fJlle coslamavão seguir, pagando-se as suas despezas pelas mesmas respectivas Est;lçlies, em que
recah1ão; exceptuando porém éiS do encarHIIIH:ntodo Biu C:iqHh,, e as
da Ponte, e encannmento do Lima, que licfío susper;sas, com lüdas as
outras, a respeito das quaes se t.e11hào dado part}culares providerH·ias;
pois que nel'la.s ficarão subsistindo as Ordef!s especialmente exrwdltbs,
para se irem observando na sua literal disposiçilo: E para que chegue á _
t~olicia de todos, se maudou affixar este por Edital.
.
Porto 20 d.e Setembro de 1808. = ·B ispo, Presidente Governador.
Çom seis Hubrícas dos Deputados da Junta ,Provisional do.Governu Supremo.

lmpr. no ·Porto, na Qfficina de Antonio Alvarez Ribeiro.

·--·<O">·--·
Excellentissimo, e Reverendíssimo Senhor.= O Patriotismo, e admiraveis esforços das Províncias de Portugal, e lleino dos Alganes, auxiliados pelas valorosas Tropas de SUA M AGESTADE Brilallica; ahen~;oados, e prot4'gido~ visivelmente pela Divina Umnipotencia, expulsárão as Tropas Francezas: Removido assim o despotis1no, com que estas
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embaraçavão o exercw1o do Governo, que o PRINCIPE R EC: ENTE
Nosso Senhor estabeleceo pelo Decreto de 26 de Nuvembro JH<,ximo passado: Os Governadores Francisco da Cunha e Menezes, e Dum Frél'ncisco Xayier de Nuronha, com assistencia do Secretario, Joào An'toni!>
Salter de Menuon t;a, que se achão sem impedimento, convocárllo o Conde Münteiro Mór, e Dom Miguel Pe1eirn Fo,jaz, substilulos do Governador aus e nt~, Marquez de A brantes, e do Secretario impedido,., Conde
de Sampayo; e todos continuão no exercício das suas Func<,Ões, suspe n. sas desde o primeiro de Fevere1reiro do corrente nnno. Elt>gêrào peias
f<1culdades do dito Decreto, e instrucções, ern lugar dos Governadores
in1pedidos, o Principal Castro, e Pedro
Mello Breyner, ao Marquez
fias .Minas, e a Vossa Excellencia, e Mamlão que tudo se tracte, regule, e determine na conformidade das Leis, e costumes observados até o
dito dia primeiro de Fevereiro, sem a menor alleraçáo.
E como para a Restauração da nossa liberdade, e suave Governo
de S . A. R., muito concorrêrào a lealdade, trabalhos, e desrezas do
Cleru Regular, e Secular, Nobreza, Negoci<~ntes, Cidadãos, e mais pessoas dessa Cidade, que se tizerão tão henementos, e dignos da Pai ria,
)uuvão, e agradecem serviços tào assignalados, e os porão na H.eal Pre:<ença de S. A., com toda a individuação. Outro sim Mandé1o, qu'e a Junta Provisional do Governo do Purto, faça publicar este por Editaes, para que chegue á noticia de todos.
Deos guarde a Vossa· Excellencia Secretaria d'Es-tado dos Negocios do Reino 20 de Setembro de 1808. =João Anlon"io Salle·r de Mendonça. = S,enhor Bispo do rorto.

ue
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·lmpr. no Porto, na O.f!icina de Antom:o Alvarez Ribeiro.

,.
() Reverendíssimo Senhor.= O Patriotismo, e admiProvíncias de Portugal, e Rein > do ~lg·arve, auxllia~
~r.opas de SUA NJA~ESTAD~ Bnta?ica, aben9oaviSivelmente pela D1v1na Üml11R_<>lencJa, expulsq,rão
Trop~s France~a~. Removido assim despotismo~com
~stas ~m
baraçavao o exerCI CIO do Governo, que o PRlNCl p E H. EG EN r E Nosso Senhor estabeleceo pelo Decreto, e Instrucções de 26 de Novembro ·
proximo passado; Os Governadores Francisco da Cunha e Menezes, e O.
Francisco Xavier de Nor0nha, eom assistencia do Secretario João A ntonio Salter de Mendonça, que se achão sem impedimento, cunvocárào
o Conue Monteiro ~16r, e .0. Mig11el Pereira Forjaz, substitutos doGovernador ausen.te Marquez de Abrantes, e do Secretario impedido Conde
de Salllpayo; e todos continuão no exercício de suas Funcções, suspensas desde o dia l de Fe.vereiro do corrente anno. Elegêrão pelas fi.,culdades do dito Decreto, e Jnstrucções, em lugar dos Governauores imperlidos, o Principal Castro, e Pedro de Mello Breyner, ao Marquez das
l\1inas·, e a Vossa Excellencia; e mandão que tudo se trate, regule,
e determine na conformidade das Leis, e Costumes observados até ap ditu d1a 1 de Fevereiro, sem a · menor alteração ..
E como para a Restauraç,ão da nossa liberdade, e suave Governo
de. R A .. R., mui Lo conconêrão as incessantes fadigas, e exemplar pruExcellentissimo,
raveis esforços das
dos pelas valo~Ol'!as
tlos, ~ proteg1dos

as

o

qu:
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dcneia, com que Vossa E.xceilencia, e a Junt~ Prov}sjunal dessa Cidade
dirigírão !~da a energia dos ~eus Je:1es Cidadãos ·para o unico fim da mes- ,
ma Restauração, a que se propuzerào sem os í.erriveis effeitos de paixões pí:trtict.tlares, nem effusão ~e sat1gl1e, d~ndo :Com toda a dexleridad~, e círcumspeC<;ã~ as ,providencias mais aé.lequad3s, e sáudaveis: Os
Governadores contecnplahdo com ' especialidade a Vossa Excdlencia, ''e
os Deputados da mesma ' ,J~:~nia, fizerão a dita eleÍ'<(àO da P. ssoa de Vossa Excellencia, para os ajud;H· na R egencia destes Rei AOS com as suas ,
virtudes, e luzes; e tem no maigr apreço tão releyante se~vjço, quemui'to louvào, e agradP.ceoJ, e porão na Real Pre·s ençá de S. A. com o l'espeitavel nome de Vossa Exce'Jlencia,
dos De19utados da mesma Junta,
que se tem fei(o tão benemerilos, e dignos da Patria: E outro sim mah·
dão, que este se registe. nos livros da Relação, e C;:1mara desta Cidacl·e :
O que tüdo partici·po a Vossa. Exce'llencia, para que o f:1ça presente aos ,
mesmos Deputatos, 'e todos assifn o fiquem entendendo. Déos guarde.
Vossa Excelleocia Secret·ar'Ía d'Estado dos Negocios do Re·ino em 20 d
Setembro de 1808. =Joã,_o Antonio Saller de Mendonça.= Senhor Bispo do Porto.
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lrnp. no Porto, na Ojjicina de

Antoni~
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Por· ~ugal,

Pattiotismo, e admiravéis
.das , Provi•n cias de
.e
Reino dos Algarves, auxiliados pelas vaJor0sas Tropas. deSUA MAGESTA DE BRITANNICA, abençoados, e · ph>tegidó.s visivelmente pela
DIVINA OlVINIPOTENCIA, expulsárão a.s Troj'>as Fra 'nceza.s~ Removido assim o Despotisrúo· com que estas. emoarí\ç<;lv~o o exercicio do Go-verno, que oPRINGJPEH.EGENTENossoSenhor es.t.abe'J eceo pelo Decreto, e Instrucções de 26 de No.vembró proximo passadó: Os Governadores Franeisco da Cunha e Menezes, e D. Ft• ancísc~ Xavier de Noronha, com assistencia do Sec,reta.rio João Antonio Salt~r de Mendonça,
que se achão sem impedimento, oynvocârão o Conde Mol1teiro lV.Iór·., e
D. Miguel Pereira Forjaz, Substitutos do Governador auS'ente· lVlarquez
d' Abranles, e <.lo $ecretario ünpedido Cende de S. Pk!io, e todos conl·inuão nq exercício de sua Ft,mcções suspensas Ç..esde o primeiro de Fever1eiro do corrente anno. Elegêrão pelas faculdades do dito ,Dec:rel,o, e
Jnstrucções, em lugar dos Governadores impedi'dos, o Prineipal Castro,
e Pedro de Mello Breyner, ao Marquez das Minfts, e ao Heverendo Bispo do Porto .; e Mandão que tudo sê trate, regule, e determine . na cemformidade das b eis, e Costumes observados até ao· dilo dia primeiro de
Feyereiro, 13em a menor alleraçfío. Os Governadores cheios de admiração e reconhecimento · pela Fidelidade, Valor, e Generosidúde com que
as ditas Províncias, e Reino conconê rão para a nossa Liberdade, e suave Governo de S. A. 'R, dão em Sél:l nome, e no de toda a N~ção os
devidos Louvores, e Agradecimentos ern geral aos Habitantes das meswas PrQvincias, e Re·i oo, e em pattie:ular fl çada hum dos que mais se
d.isti'ng uírão.; e farão presentes~ S. A .. R, .tào relevant~s, e ass{S ignaludos
'

'

'·J

.A.Z.vare% Ribeivo·.'

Os Go'Qernadores de P0Ttn_qal rnandár(io e_xpec};ú· á Meza do Desembargo
· do P aco o Avi:;o do theor
u .segtdntft :
'

Ü
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Serviço,, com Relaçfio dus ~o rnes dos mais distinctos em Donativos, e
Acções Ht~roicas. O que Vossa Senhoria fiirá presente na Meza do Desembargo do Paço, para que assim o Lenha entendido, e faça executar
p e la p<Hte que lhe tocar? mandando expedir as Ordens no primeiro C'orreio. Deus gw11·de a Vossa Senhoria. Secretaria de Estado dos Negocios
do Heino em 20 de Setembro de 1808. =João Antonio Salter de Mendon<ta. =Senhor Manoel Nicoláo Esteves Negrão.
E para que chegue tí noticia de todos, se mandou affixar este Edital. Lisboa 20 de Selembro de l808.=José Frederico Ludovici.

Impresso na Impressão Regia.

•--*.c<*--c
Querendo dar hum testemunho público do apreço, que fazemos do zelo, patriotismo e valor, com que os Habitantes das Províncias do •Norte, e os de Além-Tejo e Reino do Algarve, depois de lerem expulsado
das suas Pruvincias as Forças Francezas, que nellas existião, sacmlirt:>m
o íniquo j11~0 fJUe os opprimia, e aerlam.Hio o GovernO' do PlUNCIPE
HEGENTE i'\osso Augusto e Legitimo Suberano, se prupuzer:ío vir libertar a Capital, que gemia suhjugada pela reuni:1o de todas as Forças
Francezas: Determiuamos que tudos os lndivitluos, que C0111puzerf1o os
Ext~rcitos, que das Províncias do Norte vierfio em soccorro da CHpitnl,
fiqueín usando, como Jistin't~tivo, de hum la.ço branct> no braço direito;
e que os que compõem o Exercito, que ve io do Além-Ttjo e Algarve,
usem do mesmo laço encarnado. E outrosim Determinamos que os Generaes destes dois Exercil,,s fação formalizar immedialamente Listas nominaes, por Corpt~s, de toJus os lntlivHiuos de que se compuzerào priUIÍttvamenle, ou que se lhes re11nÍr"fio até ao dia vinte e hum de Agosto
proxiu)l) passado, as quaes serão assignadas 1pelos Chefes dos ctifferéntes
Córpns, e remt'ttidas pel~>s sobreditos Genet~aes á Secr-etaria de Estado
dos Negocias da Guerra, para se .haver C1'm ellés a todo o lemJ)P a contemplaç<'io, que merece tno relevante Serviço. O Conse),bo de Guerra o
tl:'nba asstm entendido e faça public<1r, expedindo ~ para esse fim as ordens necessarias. Palacio Ja 1nqu isicfio em 20 de Selem bro de 1808. =
Com tres Rubrícas dos Senhores Go~ernodores desle Rein6..

Impresso na Officina de Antonio Rodrigues ,Galhardo .

.---*.c<*--•

Eu O PRiNCIPE REGÉNTE F~ço saber aos que o presente Alvará

virem, que havendo-se e"stahelt:'ciJo no para grafo nono do AJvará de dois
de Agosto de mil set·ecentos setenta e hum; que serve de Re!!imento paTa o Districto Oiamantino, que os Escravús, que forem achados com
inslrtlnwntos de minerar, sPjfio cnstigados com a pena de dez annos de
CaiE's, lrahalbandn para a Heal F<lzenda sem jornal; E Tendo consid~
raç;1o, que esta pena he desproporcionada ao delicto, e de maior grav:-dade7 do que exige a imputação de trazer instrumentos proprios da mi-
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neraçilo, não se verificando effecti v o trabalho nas la v r as defezas, e h a·
v.' ndo dentro da demarcaçfío Diamantina algumas desempt-> didas, e recnhindo este castigo exeessivo nos Senhores dus referidos Escravos que
podem pur este meio procurar sulJtrahirem-se ao servi<~o delles con: ma nifesta utft:>nsa do direilo de rropri··daJ~; para concdinr a justiç;~, e a
h111nanidade eum o bem do Meu Real Serviço, e utilidade Jo Estado:
Hei por bem rev. •gnr a d Sj)IISÍç;lo do refl:rido pnragrafo nnno do Alvará
de dois de Agosto de mil sett'centos setenta e hum; e Ordt:>nar. q;Je no
caso de se acharem a trabalhar nas lavras uelezas do Oistricto Diamanll no algt~ns Escravos, sej:lo punidos com a mesma pena, qt~e E'ltabe!eci
no p:Hagra(o oitavo do Alvará do primeiro do corrente mez e anno para
os Escravos. que levarem Ouro falso ás Casas de Permut4; o que se
enlenderá, nflo constando do mandato Je seus Senhores; por que se constar, ser;lo os Escravos absolvidos, e c aslÍ!;ados os Senhores com as pe~
nas impostas aos f)Ue extraviào Diamantes.
E este se cumprir;Í, como nelle se contém. Pelo que: Mando á
Mezn du Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens: Presidente
do Mt>u H e;d Era rio; Rt>gedur da Casa da ~upplicação do Brazil; Governador da Relação da Bahia, Governadores, e Capitães Generaes; e
mais Govt'rr.adores do Brazil, e dos Meus Oominios Ultramarinos, e a
todo·; tJS Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumpriio, e guardem, e
.fi1ç:lo inreiramente, cumprir, e guardar, como nelle se contém, nào ob~
stanre quaesqtH:'I' Leis, A!varris, Regimentos, Decretos, ou Ordens ern
contrario, porc1ue todos, e todas Ht~i por derogadas para este eíTeito sómente, como se delles fizesse expressa, e individual menção, ficando
aliás sempre em seu vigor: E este valera como Carla passada pela Chancellaria, ainda que por ella nào hade passar, e que o se1,1 effeito haja de
d111'ar mais de hum anno, sem embargo da Ordenação em contrario; Hegi'llando se em lodos os lugares~ onde se costumi'i.o registar similhantes
Alv:m'Ís. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de 1808.
=Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do l\1 inislro.

Registado na Secret. d'Estado dos Negocias Jo Bra.-;;:it
no Liv. 1. 0 de Leis, Al1.:arás, e Cartas Regias, afol.
6 J vers. , e impr. na Impress(io Begia.

Tendo Consideração a que algumas Pessoas esquecidas de iodo o Pa1rtol ismo, e Fidellc.lacle rnaquinão cot:Jtra a segurança do Estad?· e independencia do Governo ue S. A. R., Nosso Benigno Suberano e Se ~
JJiwr: e altendendo á lealJade, circunspecçào, e probidade do Doutor
Antonio Gomes Ribeiro, dú Conselho· do dito Senhor, o nomeamos Juiz
dalnconlidenei~; pa1·a pruoedú logo a huma exacta Oevassa, ,que fica~
rá sempre ai'wrln, sem limitação de tempo, nem •determinado número
t.le Testemunhas, e a que servirá de Corpo ele Delicto este Decreto sobr·e toJos os Crimes relativos á InconfiJencia, podendo expedir as Ortlens necessarias nos Ministros dos Bairros, e Territoriaes. E na mesn1a
Devnssa, e mais averiguações respectivas escreverá o Desembargador
Luiz Gomes Leitão de Moura, Corregedor do Crio1e do Bairro da Rua

Hhhh
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N••va. O dito Desembargador do Paço ~ssim o executará; e manclar:l im -

primir, e am'(ar por Editaes nos Lugares Públicos desta Capital, e lllais

Cidades e ViJlas <.lestes Heinos. Palacio do Governo em 26 de Sete111bro
Je 1303. =Com tres Hubrícas dos Governadores destes Reinos.

lmpresso na Impr-essão Regia

<t--*v.!»*--•

A os 'l6 dias do mez de Setembro de 1308 nesta CiJa<ie do Porto, e no

Paço Episcopal della, estando legitimamente congregada, e em pleno
exercício d.1s suas Funcções a J u n la Provisional do Governo Su p:-ewo,
scndu-lhf.' arresentado pelo seu Excellentissimo PresiJente o Aviso expedido pelo Desembargador Secretario do Conselho da Begenc]a, no qual
se partieipavn a r~-"inle!!ração delle, conforn1elllen te ris ulttmas Ordens do
J>RJNClPE REGE~TE Nosso Stnhor: e como o un1co tlm, e ohj,·cto
tia mesma Junta tão ~ómente consistia em fazer sustentar a Aut!Hll'.dade Soberana nas Províncias accessorias para mnnter a arm(lnia púh!ica,
e empregar os meios que fossem necessarios p11ra a Bestaunn;ãu da Ca~
pita!, co~'lscg·uido elle, e preenchido assim o. objectu t.le todas as ·suas
éilig;encias, e tentativas, sómente lhe resta consagrai' .:\ wais t.kciJida
ohediencia, e sujeiç<lo á Legitima, e Soberana Authondade, qu-e reco ...
nhecem no estabelecido Conselho da Hegencia, e haver por d1,ssolvidos
os Direitos em que até agara tirmavào o exercício do Poder fjUt: lite er:\
attribuido, e de que necessitavào usar para o mesmo fim que se t1nlp1o
proposto, e felizmente conseguirão: o que assim prote:otào fazt->ndo lavrar este, que em testemunho de verdade firmao com as soas assignaturas. =Bispo, Presidente Governador.= Manoel Lopes Lo~reiro. =,losé Dias de Olivéira. =Antonio da Silva Pinto.= AntoniO Matheus
Freire Je Andrade Couünho.=José de Me~lo Freire.= Francisco Ozorio da Fonseca.

CARTA.
SENHOH. =Ü Pl'esirlente, e Deputados da Junla

Prov~sionnl

do Governo Supremo instituida nesta Cidade logo que re<\~hêrão\ a gosloza noticia do Restabelecimento da Regencia, tizerão dissolver os Direüos de.
que até agora osárfio, protestando ,,) seu reconhecimento, e a sua ubediencia no contexto do Auto que temos a satisfação de enviar á PresPnça de V. A. R., assim come remelteremos lambem os competentes papeis, e mais contas que devem c:;he~Rr á Heal Presença. Jugo qne o tempo permitla fazer se a necessaria separação que he inuispensavel.
Deos guarde a V. A. R. por muitos annos. Porto 26 de Setembro de 1803. =Com a nssi~natura do Bispo, Presidente Govero:.tt.lor,
e dos Depu:a<.los
Junta Provisional do Governo Supremo.
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EM NOME DO P HNCIPE !{EGEl~TE NOSSO -SENHOR•

..LI\_

Junta Provision:ll _do Governo Rurremo: Faz saher, que tentlo ces,t)
fim, e ohjt>elu da sua insiÍlui(;i'io, pela Restauraç<io da C;;pital
dt>slt-' Beino, e rP::.Ialwlt'eÍIIIt>'nlo du Conselho da HPgencia, que n"it U~t·s
ma C.,pi 1:d se aeha já em plt'rHf<~ xetcieio dos Pv(h·res, que lhe furáo.cun-·
ft>ridos Jll'IH DPcrelo, e fnstrurções de 26 Je Nove1110r(>, poxiruo passado; Jeterr~JÍIICIIJ a Ô1la Junta, l'or <~ssenlo lomado na dala dt>sle, :.uspendt•r inlt·rinanle_n~e o exercÍcio Ja-s suas F~H1tções, e submeller'-sê em
tudo ás Ordens do refL·rido Consl'!ho. E p<~ra que chegue á noticiá de
todos marHlou affixar o ·p resente Edil ai.
Por lo 26 de Setembro de Iaos. :t:t Bispo., Preside-nte Govérnaclot·.=Com seis P.ubricas Jus Deputados da Junta Ptj,)vi~Ión~l do Governo Supremo.
sado

lmpr. no Porto ná

Qffic~na

de Antonio Alvar'e?J Jjl.ibeiro. '

S.

A~hanrlo-se

I

felizmenle restaurado o Gover~o de A. R. o PR JNCIPE
H EG ENT f~ Nossi> Senhor em loJa a extensà;> do Reino de Porlug·al; e
send!l nect'ssario procéder logo á Organiza~êlO do Exerc1to para livrai.este P.~iz dP. lodu e qualquer insulto gue possa ainda acontecer;_ Determin<lu os Gun"rrtadores, deste Beino, corno nwdida indis.pensave~ pár'a se
proePder á subre<iila Organi~aç:lnj· que se - fórrnern todos os Córpos de
lufanlt'l'la, Cavallaria, e Arlilher ia, que C()mpunh:'lo-o mesmo Exercito
llo IP111po eru f}lle fui complelamente ·dt>sorg<qJizado pelo Intruso GovPrnO'
Francez ~ e Ordenão que ludt•S os OfficjmJs, Oniciaes fuferiores, T<~rn
bures, e Soldados se reunào no espaço de hum mez :íquelles CMpos a
que perlenciàu <~ntes da sobret.lita Jesorgnnisaçào, nos seus an1igus Quarleis, d~clarados qa Relação junla a este EJijal; fitando a escolha dus
(jUe se achão já reumdos a outros Córpos o continuaretn a servir ndles,
ou passarem para aquelles, em que tiverão a sua primeira Praça. [>a ..
lacio do Governo em 30 de Sete~bro de 1808. = D. Miguel J'er~ir~
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Relaçiio dos Lugares, onde se devern 1·eunir os diffet·entes Córpos
do Exercitq.
lnfanteria.

Cavallaria.

Artilheria.

N. 0 I)

N."J)
4} Lisboa.

N." I S. Julião.

41

I,

-- 7 j

lO ~

13

I

I6j
7 Setubal.

lo Santarem.

19 Cascaes.

I~}

22
3
· 8
. _, 15
2-0
2
J4
ll
23

'

.--

1~

· 9

.Eivas.

:Estrernóz.
Castel1o. de Vide.
Villa·V i cosa.
Campo-Maior.
Lagos ..
Tavira.
Viseu.
Almeida.

3
2
3
5

11

3 Estremoz.

Elvas.
Mqura.
Béja.
Evora .

2 Faro.

A-lmeida:
4 ·Porto.·

} Porto.

· Vianna.

21 Valença.
_·~ 12 Chaves.
24 Bragánça.

:} Chaves.
12 Bragança.

Impre so na J.mpTessiio 'Regia.
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PRINCJPE REGENTE Faço saber aos qO.e este Alvará com
força de· Lei virem: Que a R J\INHA Minha Senhóra e M~i foi Servida
pr0mulga.r o Alvará com força de Lei do theor seguinte:= EU ARAINHA Faço saber aos que este Ahará com força de Lei virem : Que
sendo-Me presente a frequente introducção, flUe nestes Re'nos se tem
feito de Moeda Estt·angeira, fazendo~se girar no Commercio como se
fosse Moeda Porlugueza, e batida com o Meu Real Cunho: Resultando
da mesma intro<.lucç.1o, além do reprehensivel absurdo de correr como
Moeda Nacional, o iuconveni.eote de se lhe dat· hum valor, que e lla não .
tem pelo seu legitimo loque, e intrinseca estimação: E porque convém
muito atalhar hum dnmno tão perjudicial ao Meu Heal Serviço, e ao bem
t:ommum desles Heipos com as providencias,. que em iguaes circumstancias fizerão o objecto de similhanles Leis: Sou Serviclo, que do dia da
publicação deste Alvará em diante, nenhuma pessoa de qualquet· estado, ou condicçilo qne seja, pertenda que se lhe acceite em pagamento :llguru 11ue faça Moeda alguma E~trangeira: E absvlu!antente prohibu qne
'

..

•

I

'

i3J3

'
. '
cdella se_fàça -:rcceitação. ·eri~· Rep·a rth;ão alg'tima de ai'l'ecadrH(<io -da Minha
. ·Real F<rZienda; .e ·qlle pess0a alguma possa ser obri-g ada .á r12éebella como
•

#

;

. dinheiro 'corrente: PermiUíndo com tudo que possa a réferida Moeda Estrange~ra ser admittida no g-ir-o do Col:nmercio, corno hum genero de commutaçãp, e troco ·-.dado, e recebido pelo v.al0r, pe~o, e sen leg-it'imo e
1
Verdadei,fO toque, S81llp1'8 a prazimen'tO daS partes, 8 n_ão de OU'tra JrJaneira .alguma, ae.m debaix'o de qualquet· pretexto, por m . is espécioso que ·
elle seja: E isto .debaixo das Penas de confiscação de· toda a Moeda,
... que s:e pertende-r introduzit· na 'so'bredita fórma; e de mandar -proceder
.. contra OS- IntroductoJ'eS .com as •mais _Penas, que pelas Minhas .L eis se
achão estabelecidas contra os que .introduzem, e passào Mo~dá falsa nes -.·
tes Reinos.
·
· _
Pelo q11-e ·: Mando á Méz1{ do DesemHatgó do ' Paço, Reg·edor da ,
Casa- da J Supplícaç~o, ou quem seu Cargo servir '; Governador da Relnçi'ío
e Casa do Po.rtp; ConseJ!ws da Minha Real' _ Fazer~da. e tio Ultramar;
Meza da Consciencia, e Ordens; Presidente do Meu Rea.l Erario; Jun- , ·
ta do Cornmercio destes Rein os., e sens Oorninios ~ · e,J;l. todos os Magistrados, Justiças, e mais Pessoa-s,- ás quae~ o cumprimento deste Alva_ra
haja de· pertencer, que ·o. cumprão, ~tiardem, e fa<tão cumprir, ·e· guardar, como nelle : se _co~tém, .seni' dúvida, ou ~mbargo algum, ·qualquer
que f:illle seja. K 'Mando .ac> , O.q u tm J dsé Ricalde -Peréir,a de Ca's trb, do:
M-eu Co.nselho, e Meu Desern-bargador do Paço, "Chã'ncelier ,Mó r tl~sü~s
Reinos, e seu~ Don1inios, q-tle q faç<i publicat·· na Charicell'aria, ·mandao.-.
do remetter os Exemplat:es d~}ile·, debaixo do Meu Sello, e seu Sig_na~l,
a todas as Cabeças de Comarcas, e Ouvidores das Terras nos ' Do'n ata- .
rios; e registar em todas as lleparti·((Ões, ' e Lug-ares a ·q.ue tocar ;; ~ .r~
metter o Original· p.ara ser gunrd11do no Meti\ Heal Arquivo da Tem~ do
Tombo. Dado .no Palacio d.e .Q uéi.u·z em 20 de Outubro de 1805. _:_Com
.a Assi'g~:}h~ra - da ~-~inha; e a do .Min·i slro.
~ !
r
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E porque não -obstante a1c'lara disposição po d)to Alvará, que he

.:muito conforme á antiga Legislação destes R-ei-Aos, e foi seguida np r~-

ragrafo primeiro _do Alvar:a de oito de Janeiro de mil setecen'! os noverHa
e cinco, se tem .excitado dúvidas para obrigar a ac_ceitaç~() da Moeda
Est.Pangejra, c0m o pre.textq :do. Eéli~al \la: 'lnte:nde·ncià Gert,l'l da Poliqia,
datada en) trinta de Nover~1bro de mil :(i)'ÍtCJcenlos ~ sete,' ê do oulro <Jo
Gener-al das ' Tropas -FrarJCezas, d:-, nd.o valor nomjnal :í dita Moed~,
ra pagame.nto da Contribuição ext1·aordinaria, os qua~s r:tão re-v ogárão,
nem podião revogar a dit..a begislação: Hei por beín suscitar a Observao:.
cia do mésmo A I vará de vinte de <Outubro de mil setecentos oitenta e c inco.: EJ)etermino, que .i nteiramente _se gu-arde, como nell~ se cont.é-~1';
~ão . co freAdo ~como w.LVJoeda . o: Di'í d1eird Estra·ng.-eir@ ti e O.uro; · PraIa, (\u
Cobre, qne só, poderá r~eg·oci~r-se; 'e receber-se como gen.ero ·a ·c(u~lé.h'~
,to d~s l>,art_e.s , ,pelo preço ·.:- em que'' co,n -cordarein,. 01.1 qtw a :Praç!i,' 'é ilí;i_gocio lbe esta6elecere'rn. ;: , . - - . ' · - ·
-.
·
.: ' · ' . . . , . Pelo que .: Maqdo· á 'Me,za do D~se.mb~rg·o · do :Paço; R~gedo:,; ·a·a
·casa ,da Suppüca.ç~o.;. G0venm-d(~r - 'tla • Relá_çã,o e Ca$1-i do P·o rto, oü _quem
J~e1-1s Çar;.gos ~-e.rvir ;--. Con:se·l hos dw minh1t R~al Fazenda, e do' Ultramàr;
.Méza da Consl!iencia~ e- Ordens; ·Real Erario; Jurilâ: do Cominer~ic-1 ,
Agricultura, .F ·a,b.ticas, e Naveglação destes R.einos, ,e ·seus 0Qininios ~ _e
-~ 19âiis '_ os .. M?gis-L_radós,_ -Justír:;-as, é rn~is P_
essoas.., ás quaes o' ·c?m _.pr~,_
mento deste_Alyará _haja de l;>tt.l't.e tic e r, qu0 ·o Chfn·priio," gtr:ir'd'enl-', ê.·:f:~'.;.
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~iio cumprir, e gua'rdar, como nell~ se contém, sem dúvida,

QU

em~

ban!:O alg•Ho, .qualquer que e!le seja-. E .!Vbndo ao Doutor Manoel Nicoláo Esteves NPgrao, do Meu Const::lho, Desemhargador do Paço, Chancelier Mór tlesles !{einos, e sel!S Dominius, que u f;H;a puhlicar naChancellaria, mandando ren.Íeltt>r os Exemplitres delle, debaixo do Meu St'l"'
lo, e seu Signal, a rodas as Cabeças da.; C"marc;~s, e r:eg-H>.fa!· e111 lo•
das as Hepartições, . e Lug:1r,Ps a que tm·;1r; e n~JIIP!ter .o Orici11al para
ser gu;1rdado no Meu Heal Arquivo da Torre du- Tou:bo. Dadu no P.da~
cio do Governo em 4 de· Outubro de I 808. = MarquPz das M lllliS. =
Ft·anciscn da Cunha e Menezes,= Dom Frauci:sco Xavier de Nuruuha .
=João Antonio Sal ler de Meml.unça.

Registado na Secr:etn'.a de Estado dos Neg.ocios áo Reino uo Liv. 1 o. dafo Cartas, Alvarás, e Patentes a
.a fol. 44, e impresso na impressão Regia.
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Tendo presentes os 6equerimentos' de alguns Donatarios, Com mentia•
tlores, .Proprietarios, e Rendeiros sohre os Embar~os, e Sequesúos, que
se fizerào pot Ordens das Juntas Provisionaes, eGener~es, como necessarios, ou conyenientes para auxiliar os meios da .feliz BestHlímção do
Governo ·du PHJNCIPE ~~ EGEl"TE nllSSO Si:>nh.or; e bavetJdo ceblsado
-os dil,os molivus: Mandamos,· que se lev;tnlern os mesmos End.>ar~:os;
Sequeslros, e mais Prol'euunentqs feitos p;lra o Jitu fim, pur· Ordt>ns tbs
mesmas Juntas, ou Je outra qua-lquer A ul ~~~;ridadt>; e qne 11s Bt• m;, ComIÚend~is, e tudó que lhes pertenper, SPjtlGl ellll't•gues, a q!lt'l{) dlfl'ÍI11 f11r,
pelos Juizes res_pectivos, por eslt;:J Decreto sómer)le. A Meza c..lo Dt·St>lllbargo do Paço o tenha as:sim entendido, e faça j·mprimir Psl Ot'cn· IO,
• rara que chef5Ue ~ noticia. dos Jnlel'eSbaÚos; e tenha prompla t>XI:'CUt;no.
V:a!a~io dó -Governo em 5 .de Outubro de lSOf\. = Çom tre11 Rubricas
.dos Gyvernaúores destes ReJnos.
·.
·

em

.

\

'

Publicado
Edital do Desembargo do Pa,ço, ~ Impresso
na lmpre8sáo Regia;.

_destes
T ~mando
ern C<JnsiJer~Ção o Patrio'tismo, com que os LMes V assallo8
Reinos querem concou:er, , na presente falta de meios; cc;m

todos

.

os esfl,)r.ços possíveis para a ·prompla.Orgnnização do Exercito, que os
Francezes 'ot>sfizt.•rlio, e an'niquilHrão, .e flUe nos hade defender da nova
inv-asão dQ. inimi:;o commum, que e.stá prepnr.ando toda·s as suas forças
par;\ nlacnr liS Hespanhas; e SPndo COOVI:'niente não COI1funtlir com a llléiS•
sa dos H~cebimentus do Real Erario os Donativos que se fizerem para
tão itnp•Jrtanle. o~~jeclo, de que depende a existencia e lfánquillidade destes Reino~; Mandamos -que o dinheiro dos mesmos Oonativos seja entregue na Thesou1·aria das Tropas do Districto dos Offerenlês, e que estes
mnndem averbar po Heal Enuio' os Conhecimentos, que Ihes deve dar o

'·

'.
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1
Thesoure·iro respectivo. <lo cp,.1~ receber, para constar a todo 0 temoo Q
{
hourado Nom~ de quem o deo. a q·~,Jantia
cada h uma dl\~ Offert~s, · e
.
a responS~lhilitlade do. mesmo Thesou reiro; havendo para este effeito Liv!o t!e Registo separado..o ~ecretario .d,) Governo enc;nregatlo do Real
l~rano com toda a J ur:sdtcçao de Pres1cknte delle, o lenha assim enlt'n- f
didu, e faça executar. esté Decreto, que mandará imprii.rlir. Pa!aclo dQ '
Governo em 6 de Outubro <.le l aos.= Com tres Rubrícas dos Governa-.

de

dores destes Reinos. ·

f

Impresso na Impressão Regia.

T
omnndo em con'sideração esta faustÍ '• sírna occasião da Restauraçãp do·
Fdiz Governo do PRINCIPE RgGENTE No!lso Senhor: e. desejanqo

corresponder cnm os effeilos da. R~~al Benignidade do Mesmo Senhor, 110
que póde ser compali vd com a Jt!sliça ao H mor, que todos os Vassallos
Purtuguf:'zes lc:tn manifestado ao H~al Serviço nas demonstraçtles, com
fjlle apphtuJír:1o o motivo da dita B.estauraçào: Havemos por bem p.e.rd"ar ·a todos os Oflieii\t'S Inferiores, Suldados, e T<Jmhores dos Hegiut~o"
t.os do Exer(:itll o crrme de primeir11 e segunda deserção simpks; &pre.;
sen!<tndo se, os que estiverem dentro cJo Hei no, no prefixo lermo d~ Ü!J~O
mez nus Corpus, em flUe ult1mamente tin!dío praça, e, os que estiverem
fóra dcllP, no prazo d19 dois mezf:!s,. conladys da publicação deste Decreto em diante. Eontro ~im Hav-émos por b~m perdo~ra todos .os lndivi-

tluos, que se acharem prezos, e mesmo sentenciados pelo referitlo crime;
Ordenando, que Sl-'jào soltos, e novamente incorporados ás suas Bandeiras O Conselho de Guerra o tenha a~sÍJ,n entendido, e fi1ça execulãr,
mandando puolicar o presente Decreto rai·a que chegue á noticia Je todos. Palacio do Governo em 7 de Outubro de I 808. =Com tl'es 1\u.·
bríüas dos Senhores Governadores deste~ . Reinos.

Impresso na lmpressáo Regia.

T
do Feliz

océa.si~o

nes{aura.çti~

om:mdo em consideraçfio esta fanstissima
da
Governo do PRJNCIPE HEGENT.ENossoSenhnr; e desejan.;Jo corresponder com os effeito~ da Real ~enignidHd~ do Mesnw Senlwr.,
no fj.lle pótle se1· cumpntivel com a Justiç:t, ao all)or que todos os Vassa,Ilus Purl ugtwzes t.em manif<:'s!ado , Ru Real Ser v iço, nas <lemonstr<Htões
çom que <~pplauJírào o motivo da diía Restauração: Determina-tpos cp1e
os ·Prezos, q t;e estiverem por Causas Crimt>~ rti;ls Qadêas públicas d:os
Districtos da Rel< ção de Lisboii, e da do PÇ>rlo, não lendo Parte ma.is
q .u e a .1 usli!;a, sendo per<,ln,açlos livre!nente por ~s~a vez, de todos e qua~s
quer Crimes, ,relos quaes assim e~tiverem r.re:ws, 8XSf~ )tu ando O§> segol.~
tes pela gravidade delles, t} . convir ao Se \'l.ÇO de -Dêos, e bem da Repuhlica, que se não jzen!em das Leis: . Blasfemias de Dens, e dos se~s
Santos: luconfidencia: Moeda falsa: Teslemunho falso: Matar, ou fenr
tõendo de proposito, sendo com Arcabuz, ou Espingarda: Dar peçonha,

I~

.1808
aind::t que morte se não siga: fvlorte commettidaafJ·air;oadamenfe: Quebrantar Prisões por força: Pôr fc·go accinternenle: Furç~tl' mulheres: ~ol
tnrem Prezes, ou Carcereiros por vontade, ou peifa: Ferimento de q11aiC} uer .Juiz, ou panc·1ôas, pus lo flUe Pedaneo, ou V en! e na rio seja, sendo
~)obre seu Officto: Ferir alguma l'c.,soa tom:1da :ls ndios: Furlu, que pa!-;se de hum Marco de pral<L: .Fer:da pelo rnsto com ten(;fío de a dar, se
com efieito se Jeo ern Carcereiro: .E o:ll ro sim Laddo li:>ruJigueiro a terceira vez, nem Condemnac~ões de a(;outes, sendo p"or furto: 'exeepto estes Cri rues aqui declarados, que ficar<lo nos termos orJinarios da J usliça, todos os mais ficar;l'o perdoados, e as pessoas, que por elles esiivPrem prezas, não tendo Parle mais que a Justiça: o que se entenJ~·r:\
tendo perdão deltas, ninda que as nào accusem; ou não apparecenuo,
por constar que as nfio ba para poderem accusar, ficando sempre o seu
Direito salvo as ditas Partes, neste segundo casf>, para accosarem I)S
B.éos perdoados, quando nppareç:lo, e o gneirãu f;1zer; porque siluwnte
se perdoa a satisfação da Justiça; e não se deve prejudicar ;ls di I as Partes nos Düeitos, que lhes pertencerem; e pnra serem os ditos Criminosos perdoados, serfío vistas as Culpas pelos .Juizes a qne tocar, para se
haver este Perdão por conlorme a ellas na fórma ordinaria. Peia Meza
t]o Oesembargo do Paço se darão as Ordens necessarws pnra e> te Decreto se publicar, e vir á noticia de lodos, e se executar como neile 1-e contém. Palacio do Governo em 7 de Outubro de 1808. =Com lres Rubrícas dos Governadores destes Reinos.

Publicado em Edital do Desembargo do Paço de
mez1 e lrr'.J.'O . na lmpressáo Regia.
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concor~

Sendo
esperar que os Leaes Vassa1los -deste Reino haji'íó le
rer, não só com os Fundos pecuniarios para a sua defeza, mas tnmbem
com Trigo, .Milho, Cevada, e tudo o mais qne c<?ncorra para o 8ustento, e Vestuario Jo Exercito, dando igualmente C'1Vallds para a remonta da Ca valiaria: Determinamos que os Donativo\, que se fizert?m em
'1\1antimenlos, sejão acceitos pelos Administradores \las Mwni<(Ões de hoca dos Districtos, em que se houverem de enlreg-al\; Qu~ o Vestuario,
ou seja em Panno de côr para Fardas, ou de Linho para Camizas, uu
outros quaesguer eiT'eilos, se acceite nos Arsenaes cornpelenles: E que
finalmente os Cavallos sejão entregues ás Pessoas destinadas pnra {'!>se effeito pelos Generae:! encarregados do Governo das Armns das Províncias,
dando aos Ofl'erentes Conhecimentos necessarios, p<•ra CJile <:ons~e; e f.'lzendo-se a Esc ri pturação competente nas di versas Ih• pari ições, em f! ue
as Offertas se receberem. O Secretario do Governo encarreg~do do Heal
Erario, com toda a Jurisllicçfio de Presidente delle, o IE>nha éiSSilll entendido, e faça executar este Dect·eto, que mandad imprimir. Pnlacio do
Governo em 8 de Outubro de 1808. =Com tres Rubrícas dos Governadores destes Reinos.

Impresso na Impressão Regia.
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Sendo prescn te ao Senado da 'Üa ma·w .·o dó lo to tu q oe fn ui tos Merca~
dores, e Proprietarios de Vinho estão vendendo publicamente nesta Cidade, e .seu T~rmo ·este Genero,. ainda em mosto, e outro misturado
com vinhos velhos; e que desfa irarisgressão te·m resultado, e se experirnentão muitas e consideraveis mol-esfias; que- vão grassando com grave risco, e sacrificio da saude puhlica: 'E .sendo esta h uma transgressão,
que de tempos antigos se tem acautellado pelos subsequentes damnos,
como melhor mostra a Postur:l do t.heor seguinte. ·:.
. •
POSTU RA.

A os dezeset-e .d~ as, do mez ·de Oritubt·6 de mi1 seis·centos •é ties a·r1nesaa Cida•cj•e ·de Li•s boa, na Carnar·a da Vetêação deHa, séildo presen-tes o~ IPreside~·t<e,
er~adore ~, e Proc·~radores .d.e sta Oidàde, . e Ph)curador~s cl~·s Misteres cleila, fol t-ratadíJ sobre o v1nho Jilovo ·etn lnosto,
que tem por informação que· se vende per si, e misturado con1 outro v'i•
nho velf.io, e ' h e. gra(lde prejuizo da saude, por o que assentárão, que da
publicaq;ão desta :em diant-e ne nhum Taberneira, nem outra pessoa da
qualquelr esta·do, -e condicção que seja, venda, nem ma·n de vender n.a
dita Cid ade vinho novo, nem misturado com ve lho, para o vender ..ao povo, nen~ os Taberneiras terão o, dito vinho novo na casa aonde venderem
o velho; -sob pena doe q uern o contrario fizer, ou lbe for achado, pagar
por cada vez cincoenta cruzados, e est-ará na cadêa dois mezes; ·e o dito vinho novo, e misturado !~e s~ rá arrombado, derramado pele cMo;
e esta~;se apregoará pelos lugares públicos da Cidade, para vir á noticia ,
de toqos; e que se registe na Casinha da Saude, da qua.l pena haverá
metade a Cidade, ·e outra quem accusar. = PedrÓ Vaz de Vilfas-Boas •
o fez escrever. _____:. O Presidente= Henrique da Silva= Francisco da
Silva~ Gaspar Fernandes Ferreira= Jeron_ylllo Vieira Pinto= Christovão Soares= Pedro Vaz de Villas·Boas = Antonio de Paiva = Pedro unes= GonÇallo, de O li veira · . Francisco Velho:
1 Esta Postura fo1 não só approvada, ma~ amphada a pena, pelo
Régio Alvará de dezesete de Agosto de mil se1scentos e cinco, no paragraf9 segundo, q_ue he do theor seguinte,
,
·
§. ~ .11. Quanto ao primei.ro apontamento em que se pede, que ps Tüber ~'eil'Os, que vendere-m vinho -novo, antes de terem licença da Camara, ou os que misturarem o novo com o velho, ou o bom, com o máo,
ou he lançarem agua na pipa, ou outras confei_ções, com en~·a~o dt) Povo/ e assim os Vinagreiros, que vend_erem vinagre com agua, ou .outra ·
corifeição, que seja engano <lo Povo: Hei por bem, que as pessoas, qoe
for~m comprehendidas nestas ·c0isa.s, que se poss~o em Ca1~ara co~ldt~ m
Jlar em pena de Açoutes e xecutivamente sem Appel ação, nem Ag-gra. o.
·
.
I Ordena ·o Senado, que a dita Postura se cumpra inteiramente,
s~e'1 alteração, e que os Pw-veclores Menó:res da Saude fiscalizem, e pr~<;
c ão cohtra os Transgressores com a activi~ad_e· e zelo, po~ benefici(l
d Saude pública, pena de serem responsa\'eis pelfJ seu co mp·rlmento. E
~ ra <'}ue a todos eonste asstrn na Cicl·a·de, como no· 'termo, mnrl la o· Se ·
.
·
_
·
I i ii
·
, ,

nos,
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1808 ·
naJo imprimir e affixar este Edital nos Lugares do -costume. Lisboa 8
de Outubro de 1808.=Manuel Cyprianno da C0sta, Official Maio1· o
fez.= Francisco de lVlendonca Arraes e Mello o fez escrever.= Com
tres Rubrícas dos M 1nistros Conselh eiros Vereadores= lVJello=Aiex~ul
dre José dos Reis= Thomaz J usé Marques= FraQCJsco Mouteiro Pinto= Francisco
de Mendonca Arraes e Mell0.
'

.

Impresso na Typograf!a Silvian.
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Eu O PRINCJPE REGENTE Faço saber aos que este Meu Alvará

com força de Lei virem: Que A ttendendo a não permütirem as acl uaes
circurnstancias do Estado, que o Meu Real Erario possa realizar os fundos, de que depende a manutenção da Monarquia, e o Bem colllllJum
dos Meus fieis Vassallos, sern as delongas, que ns d ifreren1es p<lrles,
em que se arh ~ o, fazem necessarias para a sua efTectiva entrada: A que
os Bilhetes dos Direi tos das Alfandeg.as tendo C t' l'IO;; prazos nos Jelfs pagamen'tos, ainda ·que sejào de hum crédito estabelecido, não sào proJ1rius
para o· paga111~nto de S uldos, Ordenados, J urL'S, e PeniiÕes, que cunstituem os alimentos do Corpo politlco do Estado, os quat-s· d t> vem .ser pagos nos seus vencimentos em moeda corrente: E a que os obslaculus,
que· a falta de giro dos signos represenlativos dos valures põem ao Cornmercio, devem quanto a!lles ser removidos, animando, e promovendo
as transacções mercantís dos Negociantes desta, e das majs Pral.(a·s dos
Meu~ Domínios, e Senhorios com as Estrangeiras: Sou Servido ·Orde1
nar, que nesta Capital se estabeleça hum Banco Público, que na fórma.
dos Estatutos, que com este baixào, assignados por Dom Ver:narrdo José de Portugnl, do Meu Conselho de Estado, Min~stro A ~ sisten e ao
Despacho do Gabinete, Presidente do Re,1~! Erario, e S t' ere'~ario de Estádo dos Negocias do Brazil, ponha em acção os compulos ~tagn;.1dus,
assim em. gener?s commerciaes, como e.m esp~cies Cl\nbadas ~ pro h1ova.
:~ lnduslna nocwnal pelo gno, e comb1na(;ão dos cap1taes Jso·!adqs, e.
facilite juntamente os meios, e os recursos, de que ns M ínhas .~;te:rdas
Reaes, e as públicas · ne~~ssitarem para occc:rrer ás\Despe.~\'s de) Esli)do.
.
E Querendo auxJiiar hum Eslabelecunento Mo ut16 e neces~ano
ao Bem commum, e particular dos Povos, que o 'Omnipolenle confiuu
do Meu Zelo, ~ Paternal Cuidado; Determino, que os saques dos fundos Jo Meu Real Erario, e .as vendas dos geoeros pt-ivativos dos don, tractos, e Administraçõ~s da Minh~ Real Fazenda, como sitv os Diamantes, . Páo Brazil. o Marfim, e a U rzella, se fação pela interven ~ão
do refe rido Banco Nacional vencendo sobre o seu licp1ido produclo\. a
c.o111missão de dois por cento, além do premio do rebate d<{s Escritos :da
Alfande~·a, que em virtude do Meu Rea1 Decrelo de cinco de Setembro do ~orrente aono Eui Servido Mandar praticar pelo Erario R :1g1io,
para occorrer ao eilectivo pag amento das Despezas de traclo successivo
da Minha Coro1l, que devem ser feitas em especies metallicas.
~
. E A tle nde ndo á utilidade, que fÍ!ovêm ao Estaria, e ao Commer ~.
cici. do man ejo seg uro dos capedaes, e fllndos . do referido Banco; Orueno, que Jog o que elle principiar as suas operações, f>e haja por extinc {}
1
o Cofre d~ Deposüoi •. que havia pesla. Cidade a carg(J d,~ Camara della ~

•

•'

•
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e Determinq, que no -süoredito Baneo se faça todo, c qualquer deposi to judicial, ou extrajudicial de Prata, Ouro, Juías, e Dinheiro; e <tu~
o com retente conhecimento de Heceita passado p·ela Secretaria da j unta do Banco, e nssignado pelo Adminis! rador' da competente caixa, te nha ~-'lll J.o;z·o, . e fóra delle tudo o; valor; e crédil·o de e(fectivo, e real
dt·pqsi1tn, para f:ie seguirem os termos ~ q1:1e por .Minhas Leis se não deve~<u pral 1ear sem aquella clausuiH, sul'emoidade; ou certeza; re ceb'; o do
o sobt·edito g ,,nco o mesmo premio, que no referido Deposito d,a Ci·JaJe se descontava ás parles. E Ol)lrosim Sou Servjclo Mandar* qu·e ' os em..,
prestimos a juro da .bei, que pelo Cofre. do·s Orfàos, e A<.hnioistraçõ·e s
de Odens Terceiras, ·e Irmandades se fazião até agora a pes,o;1 8 pari iculares, de publica<;ão deste Mél! Alvai'á ~rif diante se fação ur'íieamente ao l'l"ferid0 Banco ~ que deverá pa·gar á vista nos prazos conv~nci&nà
dos os capi1aes, é nas Epocas costumadas os juros competentes, debrl.i:xo de hypotheca dos fundos da Stla Caixa de reserva; distratando desdo
logo aCJ ue)les Cofres .as som mas, que LI verem em· B.lãos pari iculares
referido juro, para entrarem imrtleditamente corn ellas no sobredi_lo Banco Público debaüo das mesmas Condicõ es.
Em todos os ragamentos; que' se fizerem á Minha ·Real Fazenda, serão contemplados, e recebiJos como dinheir'o os Bilhetes
JitG
·Banco Público pagaveis ao ·portador, ou mostrador á vista; e ·dá ínesma
fórmo se distribuirão pelo Enli'io Regio o0s pagamentos das Despezas do
EsL"tdo: -E Ordeno, que os Mt~ mbros da Junta do Banco, e os Directo.:o
res delle Sf•jàp contem piados pelos s,:us sâviços enm . as remunerações estabel ec idas para _os Ministros, e Officiaes da Minha Real F<~:zentla ., ~
AdministraÇ?d da Jystiça, e gozeQ'l de todos ·OS privilegias c6ncedidoà
aos Deputados da Real Junta do Cotntnercio,
·,
.E este se cun•prirá; corno ne.Ile se corHém. Pelo que: Mando :i
Meza do Desen:b-1\rgó do Paço, e da Consciencia e Orden·s; Ptesidento'
do Meu Real Erario j ~Conselho da Fazenda; Regedor da Casa da Supi'
plic:1çfí,o do Brazil; Governador da Relaç:'lo da Bahia; Governatl'bres e
Capilfles Generaes, e mais Governadores do Brazil, e dos .Meus Dom!nios UltramarinoH; ' e a todos os Ministros de JustjÇa:, e ma~s Pessoas,
a quem pertencer o · conheeimento; e exe~uÇão deste Alvará, qúe o
. CUill prào, e guardé-m, e fação inteiramente cumprir! e. guardar, como
nelle se contém, não · obstan'te quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos'
Deerelos, ou Ordens em· contrario; porque todos, e todas Hei por déro ~
gaJas, par.1 este effeito sómente, como se dellas fizesse expressa, e indi.,;
'·idual menção; · ficando aliAs sempre em seo vigor. E este valérá como'
Carl-a, passada pela Chancellaria, a'i nda que por ella não hade pássar; ê
que o seu etleilo haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenação em. contrario: R((g'istando-sé em todos os !ligares, oníle se costumào reiYiS"tar
similhaotes
Alv.arás.
Dado no Palacio do Rio tle Janeir6'
o
'
.
'
'
em 12 de Outubro de iB08. =Coiil a Assignatura do Príncipe Regente;~ e a do .Mitústro:
·
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~ .
-\

Re!Jisiado 'iia Seàil.
li@

a·;Éstado dos

Negocias do Brazii

Li1J. 1." de Decretas, Leis, Al1Jaràs, e..Cartas Re-

gias ·sobre Fazendas afaZ .. 28; e irripr. na Impress'âo
Regia.
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1808
ESTA 'TUTOS

F ara o Banco Público, estabelecido em virtude do Alvará de 12
de Outubro ele 1808. -

ÀRT. Í.
Estabelec~r-se-ha hum flanco nesta Cidnde do Rio de Jam•iro, debaixo da Jenominação de Banco do Brazil, cuj~>s fundLs ~crãu fur~
mados pot· Acções; e o R1nco poderei principiar o ·s eu giro, Jugo fl'Je haja em Caixa cem Acções.
· Jl. A duração dós p;ivilegios do rçferido Banco será por tempo de
vinte annos; e findos estes, se poderá dissolver, ou constituir nuvameu~
te a<juellc corp~, havendo Sua A Jteza Heal ass1m por bem.
lli. Cada hum dos Accionislas du Banco, assim co1Uo não póde ter
utilida~e alguma, que seja na razão da sua entrada, lambem não res~
ponderá por ma1s coúsa alguma acima do valor della.
IV. O fundo Cilpital"do Banco será de mde duzentos contos deréis,
divididos em mil e duzentas Acções, de hum conto de réis cada burua.
Porém este fundo capital poder se-ha augmentar para o futuru por via de
novas A ecões.
·
V. He. indifferen1e serem, ou não os- Accionisfas Nacionaes, ou Estrangeiros; e por tanto topa, e q11alquet· JWssua, fJUe quizer entrar pa~
l'a a formaçao deste Corpo moral, o poderá fazer sem exclusão alguuw,
ficando unicamente obrigada a responJer pela sua entrada. .
V I. Toda a penhora, bu execução assim Fiscal, cumo Civil, sobre
Acçi)es do Banco será nu!ln, e prohibida.
V i I. As operações do Banco consistirão; a silher:
1." No desconto mercaltil de Letras de Cambio ·sacadas, ou accer~
iadas por Negociantes de cr~tlito Nacionaes, ou Estrapgt>ir<•s.
·Na commissãó dos computos, que por conta de particulnres, ou
dos estabelecimentos púbiicos, arrecadar, çu adí;intar debaixo dtl segu~
ras hypothec<IS.
.
·
3." No deposito geral de toda, e qualquer çousa ' de Praia, Ouro,
Diamantes, . ou Dinheiro; recebendo, segundo o valor\ do deposito, ao
tempo da entrega o competente premio.
1
· 4." · Na emissão de Letras, ou Bilhetes pagaveis no portador á vista,
on a hum certo prazo de tempo, com a necessaria autélli: para que jamais estas Letras, ou Bilhetes deixem de ser pago,s no acto tla aprest>n~
taçào; sendo a menor CjUnnliil, porque o Banco poderá emittir h uma Letra, ou Bilhete,, -a de triota mil reis.
.
5.
N~ commissâo Jos saques por conta dos particulares, ou do RPal
Erario, a fim de realizarem os fundos, que tenh~o em Paiz Estrangeiro,
ou Nacional, remoto.
0
6.
Em receber toda a sommr~, que se lhe offerecer a juro da Lei,
pagavel a cerlo prazo. em. Bi-lhetes á vista, ou á ordem do portador, ou
most 'r.ador.
·
··
·
0
Na commissão da venda dos generos privativos dos Contratos, e '
7.
Administr:1ções Heaes, quaes são os Diamunles, Páo Brazil, M~Hfim 1 e

2:

0

U rzcl!a.

No Commercio das especies de Ouro, e Prata, <]Ue o Banco ~nsfazer, sem que se intrometia em outro algtim ramo de Commercio,
ou de lndustria conhecido, ou desconhecido, directo, uu indirecto/ es8.

0

8:\

.

{

l
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tabeJecido , oÚ por estabelecer; ' gue não esteja comprehimdi<lo no deta~
Jhe das opemr;ties, que ilcão referidas IH'sles Artigos.
V 111. 1.\'{ío poderá o Banco dt.rscontar, ou rec'eber por com missão, ou
premio os effeilos, q tte provit!rem de operações, que se poss;h/ju_lgar cor, ..
trarias á segurança do .Est;~do; <~ssim como os de rigoroso \'oillrabando,
ou suppo:stus de ~ransact~Õt·S fantaslicas, e >simuladas, sem valor real," ·
ou mullvo entre a,:;; panes trans acluras.
.
. JX. A Assemhléa geral do .Banco será composta degnarenl _fl. dos seus
maiot'es (~apilalistas: a Junta delle de dez; e a Directoria de qtptro d~JS
Jll;IÍs bab"'is dentre tod-us. Em cada anno. elegerá a mesma Asserublêa cin-"
co novws Deputados da Ju.nta, e . dois Directores; e os que sahirem destes E111pregos, poderão ser reeleitos. _
X. Us guarenta dos maiores Capitalistas, que hão de form!;lr à Assembléa geral do Baoc(J, devem ser Portuguezes; mas qrialquer Porlúguez, íjlle uwslrar a necessaria Procuração de huni Estrangeiro, que seja du número d<ís maiol·es Çapitalistas, pode r epresentallo, e entrar o.a
Assembléa ger<d; e no caso de -havere.m Capilali:.tas de igual número de
Acçôes . preferirão aquelles, O(l aqnelle , que pelos Livros do Banco mos-.
trar lllaiut· antiguiJade na subscrip <~fio.
·
·
Xf., l'<H4 ·que .hum Acciooistà tenha voto deliberativo .nas Sessqes do
Bauco~ h a · pelo menus de ·ter nelle o fundo capital de cinco AcÇões; .
e quantas veze-s tivet· o dilo computo, lanlos votos terá na As~e1nhléa
geral,. bem enten·diJo, que· nunca o mesmo sujeito por qualquer mo ~.i vo
que seja , poderá ler mais de _qu~lro votos; comprehendendo-se com
ht.m v;Jio na dita .Assembléa càda Gin'co Acciünistas de h uma só Ací;ão,
á v ista d a ·_competente Pro{;ura<;~o.feita. ,a humde-,nt~e elles; ~~ sorte'qt,~t;
se do1s unicamente forwarem o (!Jtq' numero de c1nco Acço·e s, podera
hurÍI de lles ter voto, ar~esentando a devi~ a Pn)curação. .
.
Xl I. A J 11nta do 'Banco t erá a · seu cargo a A dmímstraç'i'lo dos ft1ndqs,
qut' o cunsliluem. Os qualro Dit·eclot es s'1n1o c.s F:iscaes: uas transac·~Ões;
e o;)erações do R~nco em geral: votarao ' em último lugar na Jonla ;· e
todas as decisões sé fa.rào pela pluralidade dos votos , os quaes QO caso
1
de e111 pa.te serão (k~cididos pe·l a Assem bléa g·e ral;
. '
X! li. A' excepção da primeira nominnta dos Membros da Junta, e
Directoria do Bilnco, que será feita pelo PHINClPE BEGENT&
Nusso Senhor, todos os Deputados da Junta do Banco, e seus DirecHtres ser:\o depois nomeados pela · Assemblé'a geral, e confirmados por Di.phima Régio, nollle<~ndo - se sempre para os ditos lugares aquelles, q _u e
forem sendu us Propr_ietariós de maior número ·d e A: ~çôes, e excluindo-se
os Cfue ' t iverem menor enlrnda par11 0 fundo, que constitue o Banco. ·
):(I V . A Ass~n1bléa geral se fará t.udvs o~ annos no mez de Janeir9 1
a tim de se corihecer das operações do Bélnco no armo antecedente, e
p rov.er subre .a nomeação dos l\1eii1bn)s' da ~Junta, e Directoria, segundo
inst i luto for, e razão houver_."
XV. A Assemi.Héa geral -do Banco poderá ser convocada e:xtraordinariamenle pela Junta deile; quando ella tiver que pro'pôr sohre quaésquel"
mocldiea<(Ões, ou correjçôes,_ que se devào faze1· .nos seus · Eslatutos para
uli lidade dos Aceionistas; ou quando a dita convocação lhe for prp}wsta
forma.lilleote pelos DirectOres. ' · · .
, .
XVI. CaJa hum Jos Deputados ·.da J~nta terá a Adminjstração d.e
· hum, ou mais ramos das t'rans:i.cções, e OflCI'i:\ÇÕes do Banco, de que da; ·
rá conta na J tHl\a; a fJUal sempre servhá de .Presidente por turno hum dos
Du·eclores, sendo H elaLor geral c\as tra.osacções5 _e negocios do Ba·nco 0

" na
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Direclor, que hóuver servido Je Presidente . na antecedente Sessão, e
assim successi .-a lllent e.
XV H. ·Os Directores terão a seu cargo rrovêr sobre a exacta ohgervancia dos Estatutos do Banco; sobre a Escritura.ç<1u, e cunlabdiJada
Jus assumptos das sut1s úan:;acções, e operaçõPs; o sobre o EstaJo Ja:~
Caixas, e Hegislos das emmi·s&Õos; e vencimentos das Letras a pagar,
e receber; sem com tudo terem voto delib .. riltlvo nas A.dmlnÍstraç(l\~s pat·" ·
ticulares de cada hu ru dos ramos das especulaçtks do Banco; havendo-o
tão sómenle em Junta, qua·ndo não servirem de PresiJen~e; pois fJUe egt;1o neste lugar só o tento para o desempate dos vutos, nãu sendo es l es
uos Directores; porque neste cas-o a mçsma decisão pertencerá á Assembléa geral.
XV11f.. O dividendo uasAcções se pagará em carJa semestre á visla
pela Junta. do Banco, . e pelos Correspondentes de lia aos Accionislas das
J>rovinçias, ou aos residentes nas Praças dos Heinos Estrangeiros.
XIX. Do mesmo dividendo ficará sempre em hum Cofre de res·e rva a
Eexta parte do que tocar a cnda Acçào para o preciso cummulado de fundos do qual receberão annualmente os Accionistas ciuco pu1' ce~lo consolitlat!os.
_ XX. Os Ordenados dos empregados na Administração, e Directoria do
Banco, assim como os diviciendos annuaes das Acções, segundo o Balanço
demonstrativo dell<~, serão estabelecidos pela Assembléa geral; e as despe ..
zas do exped iente, e laboratorio do Banco serão feitas em consequencia das
determinações da Junta, sujeitas á approvaçno da mesma Assen1bléa, que .
as poderá diminuir, ou augmentar, como lhe p;-necer mais conveniente.
XXI. A Junta organil1ará o Plano do expediente, e Escrituração in•
terior,. e exterior dos negocios do Banco, que apresentará á Ass0.mbléa
geral para ser approvada.
XX I I. Os aclos judiciaes, e extrajudiciaes, nctivos, ou passi,·os concernentes ao Banco, serào feitos, e exercitados debaixo do nome gen~ri•
c.:o. da Assembléa geral tio Banco pela Junta delle.
\
XXIII. . Os Falsi~ca~lores d~ Letras, ~lhetes, ~edulas, l ir·mas, oti
Mandatos do Banco serao castigados como, os dellnquentes de Moda
falsa.
1
XXIV. Os presentes Estai u(os, servirão de &c to d'e união, e socre ..
tlade eptre os Accionislns do Banco, e. formarão a\ base ·1dos seus ' eslabe. .
lecirnentos, e responsabilidade para com o Público.
P;:llacio do Rio de Janeiro em 8 de Üulubt·o de 18.08.=D. FerJJando José de Po1·tugal.
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Sendo o restabelecimento, e reorganisação. do Exercito o objeclo
digno. da nossa A ttenção, e exigindo as actuaes circumstarrcias que elle se augrnente, compondo-se 11s differentes armas de hum~ número de
C8rpos, que . tenhã9 entre si h uma justa proporção analoga ~ qualidade
Eles te.rrenos, que formão as fi'rM1Leiras deste Heino: Detenninamos que
se criem de novo seis Batalhões de Caçadores de seiscen'uls vinte e oito
prattas cada hum; <')'\H~'· OS \•inte e quéltro Regi·mentos de Jnfanteda de Litlha-, q,ue actualmente existem, sejão lev·ados ao pé de mil quinhe~tas e
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cincoenfa praças; que os floze Regimeu(os de Cavallaria e islentes s.e .
componhào . cada hum d~ .qui~henla~ no~enta e qualro parç\ s; que os
quatro Reg11nentos de ArtilheJ.ra, que ex1stem, se conservem p:~r 9ra nq
lTWSlDO
em, qu-e se nch:'i ?, conforme o Plano do primeir.o ~e J\góst.o de
· wil selece ntos noventa ~e seJS 1 ' fJUà os q ·.uar~nta e oito Re&·ill_lentGs\ ~e ~~1i
]!cl.as, que <.levem haver ern to do Q Remo, corno determma o 'Aiv.ara de
vin te e hum de Outuhro J~ ml'l oitocentps e sere, sejào comp~~\os de
mil centO e huma praças OOSf'U estado cornplet'o; e que todus e~t.e,s tjor•
pos s'e jão organisados na fôrma declarada nos Planos, que 'baixào ~qm
este, assignados por D. Miguel Pereir~ Forja'Z Coutinho, Secretar-io d.o
Governo, Encarregado da Reparlição da Guerr~ e da Marinha. O Con~
selho de 'Guerra o t:nha assim entendido, e o f~ça executar ~ela fl~trle 'i\
que lhe toca. PalacJO .do Govt.'rno, em 11 de Outubro de 1808. =Com .- ·
tres H.ubrícas d_os Senhores Govel'!ladores dp Reino.
, .,
·
· ,; · \

re

PLANO
De Organisaçáo de hnm Batalháo de Caçadores, compo_sto de hurn
Estado JJlaior, e de cinco Companhias, das quaes huma
será de At irádores. ·

ESTADO MAIDR . .
1

..,

1'
I
I ·~ ·
1
1
2. I
I
I
..

2

-

-

--

•

-

-

-

-

-

-

-

-

.

- -· -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Coronel.
Major.
Ajudante.
uartel-Mestre
Capellão.
Cirurgião-Mór
Ajudantes do dito.
Coronheiro. ·
Espingardeiro.
Tambor-Mór.

Pifanos.

13

Camposiçao de huma Companhia de' CaÇadores,
I

1

2
I

2

]

8
8
2
I
96
,f

.
-

-

-

~ .

-

~

.. .. ..

...

- -

...

-..

- ....
...

~

...

--

- - ...

...

..

...

~

- - -

..;

-

-

- - .-. - - .. - -

--

-

-

'

-

ou Ati~adores':

Capitão.
Tenente.
Alfetes.
Primeiro Sargento,
Segundos SargentoS•
Furriel:
Cabos.
Anspeqadas .
Tambores.
Corneta.
Soldados.

123
I'

}; .I!'

:.

'.1.

624
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.RECAPITULACÃO.

. ,

"

..Estado Maior - - - . :. 4 •Companhias de Caçadores 1 Companhia de Atiradores-

-

13
492
123

Tot:il ~ - 628
Palaoio do Governo, em I4 de Outubro de l 808 . ~ D. Miguel
Pereil!'a Forjaz.

PLANa
De Org.anisaçáo de hum Regimento de Infanteria de Linh.a, composto
de hum Estado Maior, e de dois Batalhões, cada hum de cincq .
Companhias, huma de Granadeiros, e quatro de Fuzileiros .

ESTADO M A I O R.
1

1

2
2
1
2
1
1
4
1
1
1
8
l
1
2

-

-

-

-

-

..

-

-

~

-

-

-

-

-

·
-

-

-

-

-

-

.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

-

-

-

-

-

-

""

-

-.

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L -

-

Coronel.

- . Tenente Coronel.

Majores.
Ajudantes.
Quartel-Mestre
Porta-Bandeiras.
Capellão.
Cirurg}ão-Mór
Ajudantes do dito.
Coranheire.
Espingardeiro . .
Mestre de M11siea.
M usicos.
', Tambor-Mór.
Cabo de Tambores.
Pifanos-. \
\

30

Compmi§âo de huma ·Câmpanhia de Granadei.rós, o.u Fuzileiros.
1

1

-

-

-

-

-

-

~

-

}·

-

-

8

-

-

2
1
2

8
2

12&

152

-

•,

-

- .- - -

Capitãa.
Tenente.
Alferes.
Primeiro Sarg·ento.
Segun_dos Sargentos.
Forr-ieJ.
Cabos.
Ans·p eç·adas.
Tambores-.
Soldadas.

•
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Estado Maior - ,.. . • - - ....
1. 0 Batalhão - •
,.. - - 2. 0 ,Batalhão- - · !. - . - · -

•

~

30
760
760

Total- -

1550

·~

·t

Palacio do Governo, . em 14 cle Out.ubro de
reteira Forjaz.

PLANO

tsos. = b.

Miguel

.,

De Organzsaç{iq de hum Reg.imento de CavCJ>tl~ria,. compos-tO, de hmn Es•
tado Maior, e de .oito Companhias; para. j'orma;r q'lf;atro Esquadz•óes
de 'duas Çompanlâas cada httm.
·
ESTADO ' MAJOR.·
1

1
1

I
I
1
2
J,
1

...

-.:.-

1

.

.. -

-

-

-

..r

--

-

--·-

f

-

CoroneL

-,- - ... ·.. - -

AJudantes do dito.;.
. Pic(\d,Qr•
Trombeta-Mór.
'•Selleiro.
Coronheíro.
Espingardeíro.

;.

1

1

J'

(

~

-

1

1
I
4
4

-

-

J.

-

- -.

- ..

~

57
T-

12

-

Alferes.

"'

i"'

o-

,

.

Capitão.
Tenente.

....

1
l

.

•·
Composição de huma Companhia.

}4

1
I

Tenente Coro.neL
M~jor. •
Ajudante.
.
Quartel.. Mestr.e ,
Capellão.
Cirurgião-Mór
.

..
-

...

-

-

..:.

....

-

- -

Sargento ..

.

Furri~l.

Cabos.
Anspeçadas .
Trombeta. ·
Ferrador.

SóJdados.

'

. "''

•. '

As primeira~ ; q.uatro Cqp1panhia.s; ea<fa buma ter~ hum Porta-Es.
·
ta rulatte ~ - - - 4
•r-;

..

.

•
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R E CAPITULÁ CÃO.
"'

Esiado Maior
Oito Companhias
· Porta-Estap.darle

- • 14

b76

-. -

4

Total- -

594

•

Palacio do Governo, em 14 de Outubro de 1808. = D. Miguel
Pereira F01jaz.

PLANO

De Organzsaçáo de hum Regimento de Milicias, composto de hum Estado.
Maior, de dois Batalhões de quatro Companhias cada hum, e de
lmma Companhia de Granadeiros.

E S TA D O M A I O R.
I
2
1
2
I
2
I
2

•,

-

-

-

-

-

-

Coronel.
Tt:nentes Coro.neis.
.Major.
Ajudantes.
Quartel-Mestre'
Porta-Bandeiras
Tambor-M&r.
Pifanos.

12

Composição de huma Companhia de Granadeiros, ou FuzileiTos.
I
1
2

1
2
.1

-

-

-

-

-

8
8

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

·.
·,

- ·- - •

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

Anspe<(~das. ~

Tambor.
Soldados.

121

..R EC A P ITU LAÇÃ O.
Estado Maior
- •12
L Bata Ih ão 0
2. Batalhão-

- - - - - - - - -· - - - Huma Companhia de Granadeiro~0

•

'

-

Capitão.
Tenente.
1
Alferes.
- Primeiro Sargento.
Setu,ndos ~argentos .
Funittl. .
.
- Cabos.\
'

-

Total-

.

4 84
484

121

- 1101

P~lacio do Governo, em 14 de Olllubro de 1808. = D. Miguel .
Pereirn Fo~az
•
.
ln~presso na Offic~"na de Antom·o Rodrigues Galha'rdo.

·.
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'I\ndo most,taJÕ _ã e~périencia, que õ diminuto Soldo, que actuálment~
percebem ~s Officiaes Inferiores, e Soldados das differ-ehtes Armas .do
Exerci'to, por não s~r súffiéiente pata a sua subsístencia, he ht:~m grand·e obstaculo, que se oppõe á Co'n servação da Disciplina e boa o.r.dem dos
Córpos do mesmo Exeréito: Determinamos provisoriamente~ e em quanto S. A. R. não· der as Suâs Ordens a estê respeito, qn'e o~ Officiaes I,nferiores, Tambores, e Soldados. dos vitlte e quatro Regirnéntos dé lnfanteria de Linha, dos doze Regimenl?s de Cavallaria, dos qúàtrd. de Artilharia que act~almente existem, e· dos seis Batalhões dé Caçadores,
que se mandão crear, sejão .pagos desde o primeiro de .NoM1fibro des-;
te anno em diante, na conformidade da Regulação~ que baí:xà com este, assignada por D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho, Secretario do Govemo,. ~ncarregado da Repartiçãd da Guerra e da Marinha. O Conselho de Guerra .o tenha assim entendido, e faça executar pela parte que
lhe toca. PalacJO do Governo, em 14 de Outubro de 1808. (1) Com tres
Rubricas dos Senhores Governadores ·do Reino. ·
'!.'

'

R E GULA Ç Ã O

I)

OS SOL DOS,

Dos Officíaes Inferiores, Tambores; e Soldados dos Córpos das diffe·
.
rentes Armas do Exercito. ·

lNFANTERIA DE LINHA, E CAÇAOOI{ES.
SOLDOS

DIAR .I OS.

Na

Em tempo
de Guerra

Paz

.J

,-

1.

6

Sargento -

2: Sargento -~ - - Port~-Bandeir - - Furnel- - iil' - - Tambor Mór:- - - -

J

·~

\:~

Cabo de Ta~boresCabo de Esq uad·ra Anspeçada- - - ..
Tambores, e Pifanos
SoldadoMusicos
-

- -

-

-

-.

160
,120
160
'100
120
100
80
65
80

60·

-----

- ..

----

- -

- -1

-

-

- - -

-

-

- - - -

180
140
180
120
1'40
120
100
8ó

''

li

J·OO

80

como actualmente.

· ·-:~~----~·~~··~·-----------------------------~·--------~~~~
,.. , (l} ·Ampliado ·pela. Portaria de 30 de Abril de 1814 .
. ·
Kkkk 2
,,

1808
CA V ALLAIÜA.

Em tempo
de Guerra·
'·'_~ · ·. 'Sargento ~ - Porta-Estandarte
· ·Furriel- - Cabo - ,_
Anspeçada
Soldado
SelleiroCoronheiro Espingardeiro- Ferrador
-

-

I,

--. -

--r---:----

170
170

-

- -

110

90
75

1

},o

- -

.- -- --

-

-

190}
... .
J
vencen dÇ)' pao,
90
e
fardamento,
130
ll0-

95

p

90

- - I
)

ARTILHERIA.
Sargento - - Artífice de fogo - Furriel- - - - Tambor Mór- - Cabo de Esquadra Tambores, e Pifanos
Soldado- - - .l,VI.usioos - - - -

180

.. 170
- 120
- 120
•
-

JOO
80

70

-

-

•

•

-

•

-

-

-

-

-

-

8

•

210
200
150
150
130
JIO
100

como actualmente.

Os actuaes Porta-Estandartes, e os Furriéis de Cavallaria continuarão a receber o mesmo Soldo., que até agora recebião, em quanto se
não organisarem os seus Regimentos, conforme o novo Plan~Os Officiaes Iofe~res, e Artifice<J dos Regimentos de Artilheria,
a quem compelirem mai~res sd1dos do que áquelles, que agor~\ se Deterroi não para os da sua classe, continuarão a perceber o\ excesso até passarem a outro po's to, em que possão, sem perda do qu'e já tem, ser regulados na conformidade do que acima se Dete~fuina; mas, os que de
novo forem promovidos, vencerão unicamente o qi\Jf\pela ~resente -Se Determina. ,
1
•
Quando as Tropas sahirem dos seus Quarleis habituaes, para entrarem em Campanha; se lhes abonará, 'alem dissd, a sua etape.
Palacio do Governo, em 14 de Outubro de 1808. = D. Miguel
Pereira Forjaz.

-

Impresso na O.fficina de Antonio Rodrigues Galhardo.

E~~ PRINCIPE REGENTE Faço saber. aos que este Meu Alvará

virem: Que sendo-Me presente as justas Co,nsiderações da difficuldade;
que se experimenta nesta Capital, e Reino no Curso das Patacas Hespanhohs, qu~ nelle se tem introduzido, parliculMmente por parte dos
ExeTcit os do Meu Bom Ani'igo, e·All'ifâõ El,:REf de Inglaterra_, e da .
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urgentissima providencia, que se faz n€cessaria, para gue a mesma !'ataca h-aja de ser acreditada e corrente por ser Moeda eom que efiecli~
vamente· são pagos os Exercitas· Britannícos actualmen~e eín Portuga l,
que se achào .empregados no importantíssimo, e essencial au xilio, segorança, e preservação desta Monarquia, e Defeza co.mbi11 ada contra o.·
commum h1irúigo: E sendo-Me presente igqalmente, q'o e· I) valor relativo da dita Pataca corresponde a óÜocertlos· çéis, por En saios feitos na ·
Minha Casa da , Moeda: Sou Servido, em attenção aos sobred·ít.os moti- '
vos, e ao muito attendivel d-o augmel,{ó da circulação de Moeda Metallí ca, de Deroga1·, como por est.e Derogo, o .IYJeu Alvará · de •quatt·o de
Outubro do presente ahno, sómenle -porém p~lo que toca, e re_s peila ás
Patacas Hespanholas de prata:. K ordeno ·que da datll' este em qiante
devão estas ter ·curso, e ser recebidas em todos os pR g1im~nto~, e Tran:..
sacçõ-e s, e em todas as Repartit;ões da Minha Real Fa~e nda, pel,o valor
de oitocentos réis: Ficando ao mesmo tempo em todo' o seu 'devido, ·e
necessario vigor e força ~s Mmhas Reles Determinações do Alvará de
quatro de Outubro do corrento anno, peJo que dizem respeito, e se devem entender,, relativamente a todas e quaesquer outras Moedas Estran- •
geíras de Ouro, Prata, e Cobre; pois que estas poderão sómente nego·cear-se, ter curso, e ser re
·das como genero de Commulação e Commareio ao aprazimento das Partes: .E isto debaiX:o das Pe'nas, que pelas
Minhas . Leis se achào estabelecidas.
Pelo qrie: Mando 'á Meza do Desembargo do Paço~ Regedor da
Casa da Supplicação; Governador da Relação e Casa do Porto, ou qúem
seus- Lugares servirem; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ult ramar; Meza da Consciencia e Ordens; Real Erario; Real Junta doC.om mercio, Agricultura, Fáb1·icae, e Navegação destes Reinos, e set.Js Domínios; Senado da Camara; e aos mais Tribunaeey, Ministros, e mais
Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará pertencer,_ que o cum'prão,
guardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se con..,.
tem, sem dúvida, ou embargo algum, qualquer que elle seja; e não
obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Resoluções, Disposições, ou Ordens em contrario, que todos, e todas He-i por Derogadas, e Cassadas,
como se . de to.das, e de cada huma dellas fizesse especial, e expressa
menção, sem emb;<! rgo das Ordênações em contrario para este effeitQ _só:IlJente, ficando . aliás sempre ·!'!In seú vigor: E valerá como Carta-·passad1[i pela Cha'ncellaria,, posto que por el1a ' não hade passar, le ainda que ··
o 1seu efl'eit0 haja de dur·a r mais 1:le hu,m, e muitos annos, não obstantes
~s Ordenações em contrario; Regístando-se em todos os Lugares, onde
se costumão registar similhante~ Alvarás, e mandando-~e o .Original paI ra o Meu Real Arquivo da Torre do Tombo. Dad0 no Palac10 do Goverl no em 17 de Outubro de 1808. (I)=Marquez das Minas.=Franci sco
da Cunha e Menezes.= D. Francisco Xflvier de Noronha \ = João Au 7,.
. tonio Salter de Mendon ç~.
·
· ·-.·
· ·
·_
·
',

R egistado .na Sec1·etn'a de Estado dos Negocias do Rei- .
, no no Liv. 10 : das Carta$, Alvarás, e Patentes a
fol. 45, vers., e:impresso na Impressão R egia.
,
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(1) Pela Portaria de 3 de Dezembro de 1812 se mandárão correr os Guinés, e meios Guinés, · detern1lnando-se-th~ o se\t valor ~ · · · .. : · ,
.. · · <·
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Te~do
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consideração ;w m•Jito, que coriVém animar a Agricultura,
·. Indu~tria. Nacional: Hei por bem Ordenar, que os GE'neros denominados Molhados, que forem da producçào de Portugal, e Ilhas, paguem
por ,enüada nas Alfandegas deste Estado do Brazil os mesmos Direitos,
- que pagav-;'l'o em confimuidade das Minhas ReaesOrdens antes da publica<i:'io da Carla Regia de vinte e oito de Janeiro, e Decreto de onze de
Junho do corrente a.nno, que Hei por derogados, e ·declarados para este
€ffeito- sómente. O Presidente do .Meu Real Erario o lenha assim entendido, e mande passar os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1808.=Com a Rubrica do Prin~ipe Regente.

Impresso na Irnpressâo Re9ia.

·--··Q·*
*Attendendo a que muitos Officiaes do meu Exercito, por hum principio de patriotismo e fidelidade ao seu Jegiti mo Governo, recusádio con•
tint_1ar o serviço miJitnr. ~epo~s que a~ Tropas Francezas se ariedcrárão
;det vosamente deste He1no: ~ou Servido Ordenar que todos aquelles Officiaes que, por effe1lo de tão louvaveis sentimentos, sollicilárão e obli·
ver<'io as demissões dos Póstos, que uccupavào em ~irtude de Patentes
firmadas do Meu Heal Punho, e que agora se apresentarem de novo nos
seus respecliv.os Córpos, sejão logo restituídos ao exerciciq dos mesmos
Póstos, que eu lhes havia conferido. E outrosim Hei por annullados e
éassaJos todos e quaesquer Despachos ou Promoções militare feitas pelo intruso Governo Francez, desde a entrada das suas Tropas em PorlU"'
gal, até que felizmente se conseguio expulsalJas deste \ Reino. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e o faç,a exe\c~tar. Palacio do
Governo em 22 de Outubro de 1808.=Com tre's Rubncas dos Senho·
res Governadores do Reino.
\
·
j

Impresso na fmpres áo Regia.

Eu 'o

'

·-·.q.·--·

PRINCfPE REGENTE Faço saber aos' que este Alvará vi- I
rem, ·que tendo Eu attendido ao importantíssimo objecto da saude de; ·
Meus liei·s Vassallus, e lendo sidu publicado pelo Alvárá de sete de Janeil~íl d·e mil s_
e tecentos no~e.nta e quatr? a .Farmacopea Geral, pat•a qu_e
nos Meus He10os, e Domtnlos fosse uruforme a preparação, e composição dos M~J ~ camenlos, e deste modo se prevenissem~ e evitassem
descuid()s, e enganos, e faltas da necessaria cautéla em tão interessaJi:.
te artig(): hnvtmdo já decorrido longo tempo, sem que se regulassem ps
J~reços dos Medicamentos nestes Estados do Brazi.l, · e ha·v endo ri Favmacopea Geral do Reino huma regra fixa, e já a.utborisada, a fim de ~e

o.t
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fazer com toda a sêgurança· hum -similhante regulamento para'obviar osprejuízos~ e darnnos, que da. falta de B_egimenlo de preços dós He111e•
dios resul'tão á Minhil Fazenda, e á do~ Meus Vassallns, Houve por bem
do Meu Heal Serviço encarregar ao Oout0r Manoel Vieira da Silva,
Meu Conselho, e Fysico Mór do He10o, quê conferindo com dojs Boli- ·
carios dos mais inte1'11~entes, "e pr·oprios •quaes eJI~- riome~sse, prqcedesse a .taxar o pí·eço dos Medicarnen.tos', e Drogas para regra dCJs Boticarios. E sendo-Me presente o·· dito H.egimén(o por elle ordenado, e
achando que é segundo as Minhas Reaes Inlen·<:ões, e Delel'minações,
Sou Servido Mandar a este respeito o seguinte.
·
I. Que toJos os Boticarios de Meus Reinos sejào obrigados a vender
seus Medicamentos pelas taxas no Regimento clelerminadas, s~m abatimento da terça parte, ou d'arnetade da somma das Receitas, .·que o
. cof31 uwe tem introduzido por circumstancias, que presentemente nãuoccorrem: E' por quanto d~sla qu:tsi neceHsidasle de fazer sirni-lhantes aba_;
tirnenf'os podem f{lcilrnente Ol'igin,rr-se 'abusos de substi{uições dolozas, :
e damnozas á saude de Meus Vassallos, e commelter"se faltas 'essenéíàes ·
nas com posições dos Remedios: Hei por abolido este ·cosltrnte, e '·M~ndó
aos Julgr~dores,.e Justiças de Meus Reinos, que nos casos .da sua CO'lltpeteocia assim mesmo julguem, e fação executar da publicação deste
Alvar·Ú em diante, conforme o tempo, e Era decla1·ada no Regimento;
condernoando aos Bolicarios, que taes abatirnentüs tizerem, no dobro dà
importancia dos ditos abatimentos., ametaJe· para o accusadur, e a outra amelade para o Hospital mais vJsinho, ·em, razão da'-má fé, quedestes ahat1mentos de somma se deve presumir sendo, como são, os pre:ços raciooav·elrnent.e taxados.
.
1I.· Que em att.enção á• variedade dos Preços das Drogas Medicinaes,
segundo a allernativa dos tempos, . e do Cornmercio, o dito Fysico M0r
proceda á ••efórma, em cada hum 'dos annos, do dito Regimento, alterandq os preços nesta conformid()de, e· da mesma nJaneira, f]Ue lhe foi
determinado, em quanto Eu nfio .For servido Mandar o contrario; e nào
publicando por~m a ,reforma sem prévia li~ença Minha.
ill. Que cada hum dos Boticarios tenha hum Exemplar do di(o Regimento dos preços dos Medicamentos para seu. governo, assigoado pelo
sobredito F.x,sico Mór, e pe'lo Boticario da Minha Heal Cilsa, Ôa mesma
f6rma, ' e com as mesm:-'s declai·ações, que já se mandou, e se 'tem praticado na. Farmacopea Geral, 'para que ~enha o d·evido vigor: Que rio ·
frontispício deiJe se declare a Era, a que pertence, para regular as s~m
Jllas das Receitas do tempo, que. lhe . for correspondente! E _que nas vi··
sitas das Hotieas se inquira q·uanto sobre este parlicular se julgar necessario; e das faltas se tome cbnhecimento, para se imrôrern aos dolinquentes ns p~nas, que em outro lugat· estilo determin .adi~s.
•
IV. Que as. Advertencias relativas ào modo de alguJnas sommas de
Medicamentos, que no mesmo Regimeptó não vão declaradas, se obset·vem, como· nellas se contém; e que este Alvará e ditas Ad vertencias
se reimprimão nos Exemplares do Regimento, que Mando for,mar em
cªITa h-um anno.
··· .
·
.• tf
1
· V. Que ·os Botlcarios do ~nteriot destes Estados, por isso q ue ficão •
em gt·andes distancias dos Pórtos dó M<~r, e em razão de transportar pol."
terra os Medicamehtos, lhes chegão muito mn]s caros; serão ohrigl'ldos
a pedir pelos Medicamentos mais huma q.uinta p:ut~ dos preço.s determinados neste Hegimenlo, ficando sujeitos ás mesmas penas já deter

uo

.,

4

minadas.

·
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• V L · Serão. os Boticarivs vbrigados a mostrar no Regimento a taxa elos
1\1edican-tent.o$, que venderem, a todas a~ pessvas, que o quizem vêr:,
~ assim lho requererem.
Pelo q1~e; iVJnnúo á Meza do De!<embargq do Paço, e da Cons . ·cí.e ucia e Orden~; Presidente do Meu Real Erario; Regedor da Casa da
Suppl~e a ç:io do Brazil; Governador da Relação da Bahia; Governadores ·e Capllães GenNaes, e mais _Governadores do Brazil, ~ elos Meus.
Domínios Vltramarinos; e ·a todos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem per(encer o conhecimento; e execução deste Alvará, que
o cumprão, e guardem e fação inteiramente ·cumprir, e guardar, como
nelle se contém, não obstante quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos,
Decretos, ou Ordens, em contrario, porque todos, e todas hei por derogadas p"ara este effeito sómente, como se delles fizesse expressa, e individual mençfío; ficando aliás sempre em seu vigor: E este valerá como .
Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ba de passar, ~
• que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embrago da OrdenaÇão em contrario; Registando-se em· todos os lugares, onde se costumão registar similhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro
em ,5 de Novembre de 18Q8. =Com a Assignatura do Principe Regente, e a do Ministro.
•

ll.egistado •na Secret. d' Estado dos Negocias do Bra.zil
no Liv. l. 0 de Leis, 4lvarás, e Cartqs }legias, a Jol.
ti6 e irnpr. na ImpTessão Regia.,

Ántonio ~Jqsé da França e Horta, do Meu Conselho, Governador, e
Capitão Ge.neral da Cap•tania de São aula, Amigo. EU o PRINCIPE
REGENTE vos Envio muit:o saudar. SeA~do-Me presente Ó quasi total
abandono, em que se achão os Campos geraes da Coritiba, e os de Guarap~ava, assim como todos ?S terrenos que d~sagoà~ no Paran.~, e for.
mão do outro lado as cab.ece1ras do Uraguay, te dos coptprehenqJdos no$
limites dessa Capitania e infestados pelos, Indio't denominados' Bugres,
que matão cruelmente todos os Fazer.1d~iros, e 1\(oprietarios, que no~
mesmos Paízes. ~em procurado ~omar Sesmarias, e ~ultiv~llas e.m beneficio do Eí!tado, de m3ne.ira tal, que em todo o terreuo, que fica ao Oeste da Estrada Real, desde Villa da Faxina até' á Villa das Lages, a
:maior parte das Fazendas, que estão na dita Estrada, se v-ão de~povoan
db, h umas por terem os InJios Bugres morto os s.e us rnnradores, e ou·
tras com o tem~i-, "que sejão igualmente victimas, e. que até . a mesma
Estrada chega a não ser vadeavel, se não para viajores, que vão reunidos em grande nume.ro., e bem armados, quando antes oã,o havja memo..
ria, que os lndios atravessa.~sem a Es~rada para a parte da Serra, e que
as Fazendas a l:estê da Estrada se consideravão seguras, e liv. res~ c'h~.,.
gando agora até ata.car 0 Registo, qoe ·está em cima da Serra no camJnho, que vai da YiHa das Lages para Saola Catharina, e mostrando se
dispostos a quere.rem atacar a mesma Vdla, em cujas visinhaoças tem
chegado a matar povoadpres; e constando-Me que os sobreditos campos:r
~3 terrenos regados por infiuilos Rios são suscf'pliveis não SQ da cultura
de Trigos, Cevadas, Milhos~ e çle todas as plantas cereaes", e de P<\Stt;~
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pa~a gados, m:1s d_e Linhos Canha.mos, - e de toda a CJllalidaJe de linho,
· asslln como de nn.11tas outras preciosas culturas, além de que se achão>
no mesmo Territorio Terras-Nitrogeneas, e muitas Minas de metacs. preciosos, e de outros não menos interessantes; sendo-Me lambem igualJnente presentes os louvaveis fruto's, que tem resultado das prü\'idencias
tJ.adas cont(a os Botect1dos, fazendo-se cada dia mais evidente, guc
não ha meio algum de civilizar Póvos'Barbarus, senão ligando-os a h uma
escÓJa sevéra que por alguns anoos OS force a deixar, e eSf]Uecer-se de
sua natural rudeza, e lhes faça cü'nhecer
be'ns ua Sociedade, e av~diar
o maior, e mais solido bem, que r·e suJta do exercicio das facaldndesmoraes do espírito, muito superiores ás fysiroas, e corporaes: Tendo~
se verificado na Minha Real Presença a iauliliclade de todos as meios
humanos, pelos qnaes tenho mandado, q.ue se- tenle a sua civilizaçãO',
e o reduzillos a aldear-se; e gozarem dtos bens permanentes de hlHll<l sociedade pacificica, e doce debaixo das justas e luunanas Lei1s, que regetn
os Meus Póvos, e até mostrando· a experienoia qmar.Jto inuüt he o systcma de Guerra defensivo: Sou Se.rvido por estes, e outros justos motiw»s 1;
que ora fazem suspender os effe1tos de Humanidade, q·ue com e'Hes Tinha mandado praticar, Ordenar-vos em pr.imei.ro lugar,: Qt,te l-ogo desde
o momento-, enl que receberdes esta Mil'i•ma Carta Regia, deve·is considerar como prrineipiada a Guerra contra estes Barbaros Indios: Que deveis organizar em Córpos ~quelle-s Milticiaul'ls de Cori.tiba, e ào re-sto : dru
Capitanía de S. Paulo, que volunla.t·irumente quizer-em armar-se contra.
elles, e com a menor despeza possível ela- Minha Real Fazenda perseguir
os mesmos I ndios infesta dores do lVIe:m Terri to rio·; procedendo a ·declarM,.
que tedo o Miliciano, ou qualquer .1\.lloracle>r, que seguraT a,Jguns destes'
lndios, poderá considerallos por quinze anrms el'>rno ·prizi.onei~oS: de Gute rra, destinando-os ao serVÍí(0, q.ue mai,s lhe con v rer 1 tendo p0rém. vós tiodo o cuidado ern• fazer declarar, e conhee-e'r entre os mesmos lndios, qn'e
aquelles, que se q uizerem aldear, e viver debaixo do suave jugo das.M inhas
Leis, cultivando as terras, q·ue se lhe approximarem, já não só não . p~aTão
sujeitos a . serena feitos prizio1neiros d·e Guerra, ma-s serão a•te considera-d·0s
como Cidadãos livres, e Vassal!os especialmente proteg-idos por .Mim, e por ,
_M inhas Leis; e fazendo praticar isto mesmo religiosamente com todos
aquelles, que vier'em .offerecer-se a reconhecer a M1nhr~ Authoridade, e
.se sujeitarem a vivet· em pacifica sociedade debaixo dç1s Minhas Leis pro- ·
tectoras de sua seguran~a individc~al, e. de su_a propriedade. Em segundo
lugar Sou Servido, que á proporção. que for.des liberlando nã-o só as e:,ltradas pa Coritib;;1, mas os Campos de Guarapuava, possais alli dar Sesmarias proporcionaes ás fort?as, e cabedaes dos que assim as. qU<izerem l0m_ar eom o simples onus de as reduúc a cu.ltura, part.iél'ltarmeille d-e Trigo, e mais planta-s Cereaes, de pastos pa-ra os gados, e da essencial c.u!t.ura dos linhos Ganhamos, e outras especies de linhos. Em tereeiro lugar Ordeno~vos, que assislais com o competente ordenado a Joi'ío Floria-no Gla Silva, que Me tem servido como- P~ofessor Pu·blico, que Fui Servido Nor.near JnL€ndenLe da cultut:a dos Ca.r.npos de Guarapuava. por Decreto <lesla mesma data, e a <l~Hlm -EQvarrego o exame dos• mesmos feliren0s; o pnopôr tudo o que julgar conveni·eole par;l .o a-dian ,(;~meB-te da
sua boa culter<:~; a conserva<~<'íl~ da Etit.rada, (tjUe vai da .Fax;ina a Lages;
e aquelle eam<~r1ho, que dev,e existir. no m.eJh(Jr esl:Hlo para a comm-unicaçào cla CoriLiba- e0m algum Porto de Mar á Serrar, pe:treeendro- qu.e o
1nais prop1~io sercí o d·e Pernagu{t; e a-ssim a elle, co_mo. a s·e u lrmtl~tJozé
Telles da Silva: ao Tenen·te CoJ•onc! lVJ;uwel Gonçalv-es GtiÍma.r:'íe !' , e
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ao Tenente Coronel J7rancisco José de Sampaio Peixoto dareis asSesmarias, que poderem cultivar; e esle 1utendente, poderá com o seu e:Pmplo juslifcar a bondade dos princípios, que propuzer para mellwrarr:ento da cultura dos mesmos Campus de Gu:1rapuava; devenuu vós ouvi! lo
em tudo o que ordenardes; mas uàu lhe sendo pern11l11do 0brar por vi:1s
ele facto; scniio fjUando vós o alllhorizarues para o ruesmo fiol. Elll quarto lugar; Determino que, ~endo possível que nos terrenos, que ora se
manuão abrir, appareçào ÜJamantes, e que possa assim suílrer a Mtnha
Real Fazenda, laçais publicar, que todo o Diamante, que casu;·dmente
apparecer, deve ser lu~o ~ntregue na Junla dal\'linha H'eal Fi1ZenJa, onde sempre receberá alguma recompensa o que o npreseotar; que toda a
lavagem de ~erras para tirar Diamantes fôra prohibida; e que os que assim obrarem, ficão expostos á maior severidHde elas Leis ja estabelecidas
para conservar este Direito privativo da Minha Coroa; e que oOuviJur
de Pernagu;i deverá annualmente tirar huma rigorosa Devas·sa contra todo e qualquer individuo, que conlravíel' a e~tas Minhas Reaes Ordens.
Finalrnenle Ordeno-vos, que dislineis o Engenheiro João da Costa
Ferreira, e para o futuro, o que seu Lugar exercer, a f)Ue proceda a
levantar successivamente o J>lano dus mesmo Campos; e que sendo sempre ouvido nas Sesmarias, que 'derdes j11ntamenle com o nuvo lnteudt>nte, que Fui Servido Crear, e alg·uns Oiliciaes, qt!e nonlf'nreis para esse
fim, .Me dem por vosso meio annu::~Jmente conta de toJo o progresso,
que resultar desta M1nha Patrenal Providencia em beneficio da waiur
cultura, e augmento de Povoação, ficando muito a vosso cargo, e dando-vos toda a respoosabiliclade sobre a obrigação, de q-ue vus Jucun1hó,.
de fazer subir todos os ao nos á Minha Real Presença esta conta rwla He-·
partição de Guerra, e pela da Fazenda, .com todas aguellas reflexões,
que a vossa inleligencia, e zelo pelo Meu Real Serviço poder sugerit·vos. O que assim tereis entendido, e fareis executar, CO\TIO nesta vos·
Ordeno. Escripta no . palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Novembro de
1808. = PR1NClPE. =Para Antonio Jozé1 da Fl'aoca e HorLa.

Impresso n• 1mp~\ssáo R~gia.

Eu

O PRJNCIPE REGENTE Faço saber aos que 'este Alvará virem: Que Havendo dado pelo Alvará do primeiro ·de Sete.mbro do presente anno as Providencias, que Julguei necessarias a bem dos .Meus

Povos, de seus interesses, e dos da Minha Fazenda, Vedando a circulação do ·Ouw em pó em todas as transacções mercantis, Estabelecendo
o melhodo, que se deveria seguit· no seu troco, e Permitindo o giro de
todas as moedas de ouró, até eolão prohibido nas Capitanías Mmer;1es:
Para que de.tão snudaveis providencias haj:-'lo de dim:lnar os buns eO'eitos, que Tive em vista, e Me Propuz: Querendo atalhar todos os obs·
1aculos, que se poss:'lo o!Te reeer á sua pr•Hnpla, e facil execução, já re~
]as grandes distanciaR em que se achão os Intendentes das quatro Ca~
sas de Fundição do Ouro da Capil.anía de Minas Ger::~es relatlvamente
á residencia do intendente Ger11l das Minas ; sendo por isso assaz d1ffi-
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c~J, que Se rfos,;ào l'êUtlÍJ'i para de· acôrJo pro_cederem nà eSê'Óf'tiá: das
Pesaoas, que nas ViHaM, A rrai.tPs, e Povoitções devem ~ér· ;~~~f-r·égn
Jas da Permuta do Ourt> em pó (lt! faisqyeira; já pela . fa.](a de moeda de
pequeno vàlor, qutr se aj ü:sie, e ~irva àôs troc-os de mo-di·eas quanti·a s,
corresfiundeni:lô eX:lc·~;HJ.It«~n-te ao. a~toal v·alur do Ouro em pó, que era re- .
cehidió no Coq:Hnercio, e conlinflàrâ <L ger unfMmenfe nas Casas de Fundição, e nas de Permuta a razão de trihl'::l e sétff réis é meio cada v intem de Ouro em pó, ou de mil e duzentos réis· por oitava: Querendo
outrosim precaver l1S males, que desgraçadamE>nte a cobiça humana possa causar com a intrcfdacção de moeda fat&a: Sem Servido Determinar o
seguinte.
L Cada hum dos Tntendenles das quatro Casas de Fundição do Ouro da Ca·JiÍt<i'nia de Minas Geraes poderá na sua Comarca fa-zer escolha
das Pessoas, a quem nas Vl.Uas, Anaiaes~ e Povoações se deve confiar
o troco do Ouro em pó de faisqueira, sem dependénçia, e acordo do Intend~rHa Geral das Minas; não 0bstant.e e disposto no· paragrafo ·nuno
do u:iencionado Alvará do primeira ·d'e 8etembr<r do corrente anno, q'ne
Ht31i pót derogadó ries(a ,parte s6mer1le.
• · ·
,
11. O troco do Outo ém pó de faisqueira será feito não sómente, com
a nweda, qué para esse fim Fui Servi·do Destinar, mas tão bem cetn Bi·
Jhetes itnpres~os, e do valor de hum, dois, quatro, oito, do'Ze, e de~e
seis virttetls de Ouru, na fórma do Regu~a'mento Pwvisionat, qÚe com
esté baixá assignado por Dom .Fewando José de Portugal, Pr.-esidente
do Meu Real Etário.
III. Na CapitatlÍa dê Mín~s Getàes não poderão b·irar os Pt)z:osHespanhoes, ainda rnesõ.10 como geneto de Commercio, nem ser cfinservadós etri tnãos particulares; incorrendo nas penas impt'istas aos fal·sificadores de tnoedà torlos, os que retiverem os dilos Pezos Hespànhaes dépois
do prazó do ten1po arbitrado para . finülizar- a circulação do Ouro e1p pó,
podendd todas as Pessoas, que taes Pezos ~i\'erem, trocallos del)tra do
tef~i· ido len1po nás Casas das Intendencias pelo valor, que tinhão antes
destà ptohibição.
lV. Nm; Registos da Cápitaníá de Minas Geraes se não dará entrada, ou sabida aos ditos Pezos, ·nem aos marcados eorn, o Cunho de· Mi•tiHás Reàés Arnlas, q.ue sÓàlehte de,·em cot"ret' como moeda Provincial
na dita Capilanía, e dentro do espaço de(Nminado pelos' Hegistos; .fi,c ân'do inctll'so l1ú cricrle de moeda Ü\lsa toda a Pessoa, que perlender, passar lái:!s pezos pelos ditos R(;>gistos.
E ésté se cumpril·á, como nelle se contém. Pelo que: Mando á
Meza dó Desel'l'lbargo do Pa~ó, e da Consciencia e Ordens; Presidente
do Meu Real E1·ario;; Regedor dil Casa da Supplicação do Braúl; Go'Vernadot da Relação da Bahia; Governt:~dores e Capitães Geoneraes, e
mais Govér'r.adores dos Meus Domínios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Jusliça, e mais Pessuas, a que111 pertencer o conhecimen~o,
1:! execução d~sle Alvar.;í, que o cumprão, e guardénJ, e fação cumpnr,
e guatdàr tão inreil·amei1te, corno nelle se contéln, t1ão obstante quaes. quer Leis, AlvHds,, ffegirtu:! r\tos, Decretos, oU Otdens eli1 contrario;
pot·que todus, e todas Htli por llerogadas par,\ esté effeito sómente, co_mQ se dellas fizesse expressa, e individual mençêlo; :ficando aliás sempre
em seu vigor. Este va!eni como Cat'la passada pela Chancellaria, ainda
flUe por ella não hade passar, e que Q .seu etleilo haja -d~ durar mais de
.hum anno, sem embargo da OrdenaçJo ·em contrario: Regislando-s~ éi'n
todos os lugares, onde. se cosluru:io regislar similhantes Atvar;is. Dado
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no Palacio .do Rio de Janeiro em 8 de No•:embro de 1808. (I) =Com
a Assignatura do Príncipe Regente, e ., do Ministro ..

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Brazil no Liv. 1. 0 de Dec1·etos, Leis, Alvarás, e Cartas R~gias sobre JJ'a>tenda a fol. 33, e impresso na
/rnpdssdo Reg!·a.
REGULAMENTO PROVISIONAL.

Para o troco do Ou.ro em pó na Capz:tan·ía de Minas Geraes.
Da Junta da Fazenda.
I. A Junta da Fazenda da Capitanía de Minas Geraes, logo ·q uereceber os Cabedaes, que se remettem para o troco do Ouro em pó, os
fàrá distribuir pelas quatro Casas da Fundição, para nell~s serem immediatamente marcados os Pezos Hespanhoes com o Cunho das Armas
Reaes, para o que se remeltem vinte e quatro Cunhos. Igualmente distribuirá os Bilhetes impressos, que tambem receber do Real Erario, a
fim de sereo1 assignados com os appellidos do Intendente, e Thesoureiro de cada huma das Casas de Fundição, seguindo nesta partilha a proporção, que julgar mais conveniente, tendo-se em 1vista o maior, ou
menor producto de Ouro de faisqueira, que em cada huma das Comarcas possa haver, orçado por estimativa.
I I. Mandará em Livros separados lançar em debito as remessas, que
fizer para cada huma das Intendencias, com declaração do valor total
de moeda cunhada, e dos Bilhetes, feita a conta de cada Pezo Hespanhol no valor de novecentos e sessenta réis, por ser este "\que deve ter,
Jogo que for marcado -com o Cunho das A r mas Reaes em cada hum a das
Intendencias; e a dos Bilhetes pelo valor 11elles declarado, que he o com
que deverão ser erniltidos, depois de assignados pelo Intendente, e Thesoureiro.
,·
lll. Os Bilhetes sobreditos serão recebidos E!m tod'çs os pagamentos
da Real Fazenda como moeda corrente. ~
·
IV. As quantias remetlidas para cada huma d~s Intenden~ias serão
consideradas como fundos, que nellas devem existi\· para a Permuta do
Ouro em pó, e mostrando a experiencia, que sobrao, ou faltãv os ditos
fundos, a Junta da Fazenda fai·á recolher o super'fluo aos Cofres da Thesouraria Geral, ou enviará as quantias, que mais forem necessarias; exigindo dos respectivos Intendentes contas circumstanciad s de seis e~
seis mezes, para occorrer cont as providencias, que fort;m convenientes.
V. Como na CapÍlánÍa de lVIinas Geraes ha alguns terrenos, de que
se extrabe Ouro de muito Inferior quilate, bem como o de Paracatu, e
o Jo Morro Velho do t.e rmo de Sabará, tomar-se-hão 1odas as medidas;
que a Junta julgar proprias a evittlr o prejuízo, que a Real Fazenda pó(1) Este mesmo Alvará impresso na Impressão Regia do ·Rio de Janeiro apparece
com a data de 12 de Outubro, que parece sr.r engano combinando com a data d~ Regulamento junto.
·
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de ter em permutar grandes qúaotidades de )uro em pó de süni lhante
quilate, fazendo que sÓIIienle s·e troy•Je aos f('aiscadores hum tal Ouro,
além de dever ser bem Jiwpo, com,o geral· m~nte todo, o que se trocar
nas Casas de PermuUt.
VI. A Junta da Fazenda rernetterá aos Intendentes do Ouro copia
do Regulamento Provisional~ que deve observar-se na Perm!]ta do Ouro: vigiará sobre a 'Sua exeeução, e dará pàrte a Sua A.lleza Real pelo
Seu Real Erario de tudo, o que julgar conveniente aos interesses da
Real Fazenda 1 e dQs Povos,

Das Intendencias.
I. Logo t}ue nas intendencias se Teceber â moeda de Prata Hespa.::
nhola, que remetter a Junta da Fazenda, se pr0ceded sem petda d'e
tempo a marcar cada Pezo Hespanlwl com o Cunho das Armas Heaes,
sem. o que não poderão correr com o valor· de novecentos e sessenta réis;
devendo todo o Pezo HespanhoJ, que não tur assim ·marcado, reputar-se
falso na ·Capitanía de Minas Geraes, procedendo-se contra os que os tiverem, segundo as Leis, e Regimentos.
II. Os Bilhetes impressos com o valor de hum, dbis, quatro, o'Üo;
doze, e dezesseis vintens de Ouro em pó, que tambem remelter á Jun•
ta da Fazenda, deverão ser assignados pelo Intenden te , e Thesoureiro
com os seus appellidos, sem o que não se repularà@ verda.deiros; não poderão correr no Commercio como moeda; nem ser resgatados por moeda
de Ouro, Prata, Cobre, ou Barras, como devem ser com toda a promtidão, logo que forem apresentados em qualquer das Casas de Fundição; nem receberem-se em pagamentos da Real Fazendà; esta ass ignatura se fará immediatamente, a fim de que se possa com maior brevidade fazer a distribuição necessaria pelas Casas de Permuta; de que de•
pende a execu<,ào do Alvará elo. primeiro de Setembro doi corrente anno,
que muilo se recommenda.
·
III. Cada hum dos Intendentes do Ouro na sua Com~•rca procederá
immediatamente a fazer escolha das pessoas, que 9as Vil·las., Arraiaes,
e Povoações deverão fazer a permuta do Ouro em fJÓ de farsqueira pela
fórrna declarada no dito Alvará, e no de oito de Noveil)bro do corten_te anno; o que feito, passará a Femetter pa1··a cada Casa de Permuta a
quantidade de moeda cunhada, e de Bilhetes, que julgar necessaria,
conforme a distancia da dita Casa, e a quantidade de Ouro de faisqueira, que por orçamento avaliar que se possa extrahir durante ó tempo
arbitrado para as remessas; que poderão ser todilsas Segund fl s feiras de
cada ~emana~ sendo as Casns de Permuta proxitnas ás lntendencins,
de quinze em quinze dias; e de mez em mez, se.ndo mais distantes.
IV . As remessas do Ouro de faisqueira recebido nas Casas de Permula se t'arão para a Casa da Intendencia respectiva. por Su!Jados da
Tropa de Linha, que devem· estar á disposição dos Intendentes~ acompanhada cada remessa de huma conta do que fica na Casa de Permuta
tanto em moeda cunhada, como em Bilhetes, a fim de ·que na Intendencia se possa' balancear a conta do respectÍvl.• Thesoureiro, e recunhect:r
a quantidade de moeda, e de .Bilhetes,' que ouvamente se lhe deve J'tj·
metter para continuar o trocu com prompta expedição dos Faisc uore's,
que á dita Casa de Permuta eoneorrerem.
·
V. Oe todo o Ouro em pó, que se permutar, logo que for entregue
na Casa da Fundição, se deduzirá o Quinto; e í!e passará a fundir u fl.,; ,..
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tante em Barras pequenas, e de valor determinado por toque, cujas Bar·
ras deverão ficar oa re&pecti,·a lntendent.;a para com ellas se regata·J·~m os- Bdheles, <] .ll'e ·se lhe apresenl<tr<:;m, :sem demora algllu1a por pequena que seja, e sem altenção á qualidade da pessoa, .que os, apresentar; e para igualmente !>lB lwear ~oda a moeda Provincial de Prala, fllle
á Casa da FurJdiçào conconer a esse fim, sem tle::;eorito algun), e co.tíf
toda a promptidiTo 1 como muitocenvém ao grilo doCommercio, e oredi·
to público.
·
,
V I. Os [ntendenles deverão ler cQnstantemente Devassa aberta sobre
os transgressores do sobredito Alvará, a fim de que se conheça logo qualquer falsificação ou nos Pezos Hespanhoes, ou nos Bilhetes impressos,
e por elles assignados, ou no_ Ouro em pó: Occorrendo a ludo como determinão as Leis, e l{egimentos, procurarão evilar todo o Comnlercio a
troco de Ouro em pó; Com mercio 1 que h a vendo aclividade. e v ig ilabcia
não se poderá fazer sem ser l()go conhecido, pelo grande número de pessoas dé ,todas as q oalidades, com que será necessario fazer•se, para que
possa delle tirar-se, bem que indevidamente, alguma vantagem nó extravio das sommas adquiridas.
VII. Os Intendentes farão publicar por Editaes êada hum na sua Comarca o dia, em que deve ficar prohibido todo o Commercio, e giró de
Ouro em pó, e começar nas Casas de Permuta o troco do Ouro de [aisqueira; sendo obrigados osMineiros, e todas aspesso::~s, que otiverem~
a apresenta-lo nas Casas de Fundição dentro de hum tempo determinado, para ser fundido em Barras.
·
VIII. Os lnlendent.es de Sabará, São João, e Villa do Príncipe remellerão nos oilo primeirlos dias de cada trimestre todo o Quinto, que
se tiver arrecadado Qas respectivas 1ntendencias, e bem assim quaesquer
outros Cabedaes Regios, á Thesouraria Geral da Junta da Fazenda, dan·
do a esta huma conta espeficificada do que se trocou nas differentes Càsas de Permuta de sua jurisdicção, e da quebra, que hou~e na fundição
do Ouro de cada huma das Casas de Permuta; para o que se deverá fundir separadamente o Ouro perrbulado ecq cada hurua das ditas Oásas,
Jogo que se receber na Casa da Fundição em os tempos prefixos; como
determina o paragrafo decimo do sob11edito Alv~á. O Intendente de Villa Rica fará similhantes entradas na Thesoural'ia Geral, nos primeiros oi•
to dias de cada mez.
IX. Os .Livros, que deverh servir nas Casas d Perlbuta, e tambem
os das ~antas dos Fieis, e Contagens, serão rubrícados 11elo respectivo
Intendente, e no seu impedimento pelo Thesourefro, ou por qualquer
dos Escriv.ães das Intendenciasl sem que a titulo' de rubrícas de LivJ·os
das Casas de Permuta, ou de oulras quaesquer de arreçadação da Real
Fazenda, se possa exigir quantia alguma; devehdo ser feitas gratuit.amenle, e ex-Officio. Os Livros porém de Receita, e Oespeza das Intendencias deverão ser rubricados por 'lllgum dos Ministros Deputados da
Junta da Fazenda; podendo ser os A Yxiliares das mesmas Intendencias
rubricados pelo lntendenle, ou pelo Thesoureiro; e Escrivão, huns nas
Repatições dos outros. ·
X. A Escrituração devwá fazer-se nas Oasas de Permuta por methodo si~ples, e claro: Haverá hum Livro de Receita e Despeza, e hum
.DiarilL Neste se lançarão seguidamente <lS trocos, que se fizerem diariamente. sem declaração de nomes, div1dida cada pagina em differentes
columnas de largura sufficiente para se escreverem a·squanti::~s permúlade~s, sommanqo-!:;e no. fim de cada dia, e assi g nando com o seu appellitlo
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corhpetente Thesonreiro: Estas sommas di:Hias ·se reduzidio a hmna

só n*> dia em quD se.lizer a reuwssa para a re::;pccliva Int.endencia. ;' e ne sse mesmo acto se lançàrá e.ru Despeza no Livro della, ·assignado a pes ..

sua, que receber o Ouro crn ró para o conduzir á Intendencia. Neste.
mesmo Livro de Raceit<.l e Despeza he q'ue se devem lançar em Receita
· ao Thesouro Ja l'en;;uta as quantias, f]Ue para ella· receber, tanto
de mueda de Prata, e Cobre, como em Bilhetes, sahindo Joni por algarismos com a som ma total do recebimento; pois que as declar<~ções das especies deverão fazer se por exfienso no lançamento; o que. lu dos~ entenderA feito na pagina esquerda d.o dito .Livl'o,· ficando a direita pa-ra se
lan<(ê\rem em Despeza as entregas do Ouro em pó, que se fize1 em. Para
maior clareza se remette hum furmülario assign aJo pelo Contadt1r Geral
da SPgurtda !üpartição do Real En11·io, que deve'rá segnir-se invio!avelmenle em todas as Cazas de Permuta. Haverá lambem hum l,.. ivro para
o Hegrslo Jas Guias, que se devem dár ás pessoas, que conduzirem o
seu Ouro para as Casas de Fundiçàb: e pará o Registo das ordens 7 que
se r<"cebem, e dos Officios, que se fizerem aos Intendentes.
XI. As remessas das Casas de Permuta para as Casas das Intendencias ser<1o acompanhadas de bu,ma conta exlrahida fielrne~<~te do Livro de
Heceita e Despeza ' desde o dia da remessa ante'c edente até ao ditl da.
nova remessa; por exeroplo no formulaáo, que se envia, a remessa do
troco feito de dez a vinte de Janeiro: a fim cle.que na lntendencia res-p ectiva, onde deve haver conta aberta com cada hum dos Thesoureiros
da Penuuta, se possa conhecer claramente o Saldo existente no dia vinte, e a soa natul'eza, para se regular a nova reméssa, que convém fazer: esta _conta deve ser assignada pelo 'fhesoureiro, pelo Es?r·Í vãol e
pelo Condutor, a quem tic<~rá servindo de titulo para a entrega Jo Oul'O em pó na respectiva Intendencia: o mesmo se praticará em tudas áS
remessas.
XII. Em cada huma das Cgsas de Permnta deverá haver duaS, balanças; huma de meia quarta para os pezos miudos, e outra de libra,
para se fazerem por ella as entregas do Ouro permútado. D~tr-se-hão es~
tas balanças po1· con.ta da Real Fa~er~da i hem como · os ,Livro:s prtra o
lançamento da Heceit'a e. Oespcza e o papel necessario para as Guias,
e para os Diarios, cujos Diarios, e Livros de Receita e Despczá deverão set· rücolhidos ás Intendenci;~s no fim de cada anno, e dellas remettidos ü Contado~ia da Junta da Fazenda, para serém exam 'i nadas as captas dos encarregados da Permuta. Dar-se-ba tambem hum'Livro panlos
Registos das Ordens, Oilicios, e Guias.
XI !L Nestas Devassas, qn~ devem tirar os Inten~entes, se· perguntará positivameute pelo compo1·tameoto dos emprL•gados nas Cazas de Perllltlla, a fim de que se possa conhecer se cumpre, ou não cóm as suas
obrigações com honra, vigilà.ncia, bom acolhimento, e expedição das
partes.
,
XIV. O Thesoureiro, e o Escrivão das Casas de' Permuta terão todo
o Ct~idado, e vi~ilancia necessaria, para que tão sómeote
troque Ou,
ro e1ü , pó . aos Fa,iscadores, que si'í.o bem eonhecidos; e de nehum modo a pes!'ons, que o não forem, e que possão, e deverão levar Ouro coin
Gr1ia do E,;crivão da Permuta á Casa da Fundição dentro de certo tempo; dando immedialameflte parte de tudo ao Intendente r~speclivo para
providenciar, como julgar conveniente: Terão a · maior vigilanci·a sobre
o Ouco falso, dando logo parte ao Magislrado mais visinho para se pro-
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ceder sem perda de tempo contra os falsificadores, e serem estes envia.
dos coin as suas culpas ao Intendente do Ouro. Nos tempos, em q1,1e se
fizerem as remessas do- Ouro em pó, mandarão ao Intendente hun1a lis-:ta das pessoas, a quem guiárão Ouro, com declaração da quantia guiada, do -dia em que se despachou, e do tempo, que se lhes arbitrou
para a sua apresentação na Casa da Fundição: ~stas G~ias serão gratuitamente dadas ás p~rtes.
· XV. Os Intendentes serão responsaveis pela execução de todas as
Reaes Ordens dadas neste Regulamento: E occorrendo algumas dúvidas, ou embaraços, poderão interinamente dar as providencias, quejulgarem convenientes ao Real Serviço, participando logo á junta da. Fazenda, para que esta com conhecimento de causa possa tudo levar á
Real Presença pela Repartição do Real Era ri o.
Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Novembro de l808. = D. Fernando .José de Portugal.
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DI AR IO
Da Permuta do Ouro em pó de Faisq!Jeira feita,.
na Casa da Permuta . de
.... ; . . de que' he
Thesoureiro
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1809.

1809.

Ouro em pó.

Ouro em

Janeiro.

Janeiro.

Oit . Q.

.Dias.
1

(A ssignado
o 1'hesoureiocomoAppellido.)

v.

SommaDiaria.

2
3 Oit.
2
6

-----1

~

2

Q.

v.

1

!)

.

.Dias.

Oít. ·Q• V. Somma diaria.
Oit. Q. V.
Transporte.
Ul 2
7
4
6
õ

li

4

1

3

(A~P.ellido
do 111esoureiro.)

2

2

. 3

2
4
õ

3

4

6

1

2
1
2
1

6
õ

4
3

4

(AT!J/llidoido llesoureiro.) ·

2

16

7

6
õf
10

I•

6

4

(A~ellido-do hesou!reiro.)

29

2
3

1

7
6

3
3

2
4

2

NB. Aqui steppomos qtte
se fez a entrega.aq cond1'to1· do oiro que se tem permutado até este dia, e por-.
isso se deve {eclw1· a conta
assignando-se tambem o ,
Bscrivão, para depois se
continuar nova conta pe·
Lo mesmo methodo como
se segue.

\

Janeiro.

\

10

3
3

-~

1

4

6 27

---1
3

6

'

4

3

1

2

3
2
3

1

6

3

2

4 ' 12

4

3

6

6

3
2
3

2

3

3

4

- ----

t;

2

3

----.,

'

(A )P.ellido
Ido hesou'reiro.)

3

1

2

3

11 2 6 26 1
( Apr,ellido- -~-
do 1 hesoureiro.)
9
1

3

_ _J_I 4

(A 1jP.ellido -do hesoureiro.)
3
1 3
3
2
1

1

1 2 17
( Apr,ellido---1----do 1/tesoureiro.)
8

2

pó~

3

4

h

2
õ

2

4

~

c-l-F
2

47

a

I>

--·
-2

3
4
õ
2

'

(A P,P,tllido
3 10
do 1hesou - - - - - reiro.)
11

-

2
6

2
1
2
3

3

2

2

'

6
!

3
3
1

1
3

3
2

10

I•

aj

6

dd.A~~~~~~~-~-~-21-1~
~ 7

re~ro.)

~

E assim por diante.
../ntonio Mariano de Azevedo.
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[Segue-se a .norma do Livro de lleceila., e Despeza. j'
Este Livro ha d·~ servir de Receita, e Despeza do Oura
em pó de fa·isqueira; permutado na Casa de Permuta
de ..•.. 1 • • .a Carg·o do aeu The·soureiro........ ,

J'
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RECEITA.

1809

Janeiro.

1

Recebeo o Thesoureiro Permutador de
por mão
do conduclor
da I ot.endencia de
em
moeJa de Prata, e Cobre 300.$ réis,
e em Bilhetes 240J réis, o que tudo
faz a quantia de quinhentos e quarenta mil réis . . . . . • . . .

(Assig. o Thesoureiro.)

..,
(o

540;1000

(Assig. o Escrivão.)

Réis
10

15

540,$000

Recebeo o dito de si mesmo por saldo
E'm fronte deste dia 338,$'925; a saber: 120$ réis em moeJa, e J J8$U25
em bilhetes, o que tudo faz a <iuantia de tresentos trinta e oilo mil novecentos e vinte cinco réis. . . • •
(Assig. o Tlresourciro.)
(Assig. o Escrivão.)

338.$925

Recebeo o .dito da I nlendenci:l sobredita
por mão do Soldc.ido conduclor
em Moeda
50 l réis, e em Bdhetes 50$ réis o
1.
que tudo fa~ a quantia de cem mil
réis. .
(Assig. o Thesoureiro) (01 Escrivão.) - ~~
Réis
"

'

20

Joo,tooo
438$92i>

----------\

Recebeo o dito de si mesmo por ~aldo
em fronte deste dia 196$750 rei"\; a
saber 100$ réis em moeJa, e 96-"150
em Bilhetes, o que tudo fnz a qÜ·ánlla de eento noventa e seis mil setecentos e cincoenta réis
(Assig. o Thesoureiro.) (O Escrivão.)

E assim por diante.

196$750

\
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DESPEZA.

Janeiro. 1 a I o

10 a 20

Despendeo o Thesoureiro Permutador de
no resgate de J 67 oitatavas, 2 quartos, e 2 vintens de
Ouro em pó de faisqueim, como
consta do Diario; cuja quantia
neste dia entrega :;lO conductor
comigo assignado, no valor de
duzentos e hum mil e setenta e
cinco réis .
201$076
(Assig. o conductor) (Assig. o Escrivão)
Saldo deste dia, que passa a nova
Receita
338$926
(Assig . .o Escrivão)
-------Réis
540,$00Q
Despendeo o düo no resgate de 201
oitavas, 3 quartos, e 2 vintens
de Ouro em pó de faisqueira, co~
como consta do Diario, que neste
dia entrega ao cond uctor comigo
assignado no valor de duzentos
quarenta e dois mil cento e setenta e cinco réis. .
(Assig. o conductor)
(O Escrivão)
Saldo deste dia, que passa a nova
Receita .

'•

..

242$175
196$750

(O Escrivão)
Réis

438$92[)

E a.ssim por diante.

Antonio M,ariano de Azevedo.

Impr. na lmp1·essáo Regia.
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Tendo mandado .cr(>ar pelo Decreto de vinte e quatro qe Outubro do
presente anno seis Batalhões de Caçadores no Meu Exercito; · e sendo.
necessario determinar a denominação e fardamento de cada hum delles,
para que se cuide desde já em apromptar os seus Uniformes, assim como
o Armamento; de que se de,•em prover: Suu Servido Ordenar que os
sobreditos E .• talhões sejão denominados, fardados e armados na fôrma do
J'lano, que baixa com este assign;tdo por D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho, do Meu Cur.selho, Marechal de Campo dos Meus Exercitas, Se<:retario do Governo, Encarregado das Secretarias de Est:1do da Guerra
e da .Marinha. O Conselho Je GuHra o lenha assisn entendido, e expessa em consequencia as ordens cunveuient·es. Palacio do Governo em 11
de Novembro de 1808. =Com tres Rubricas dos Senhores Governadores destes Reinos.

PLANO
Que determina a Denominaçáo, Fardamento e Armamento dos seis Batalhões de Caçadores do Exercito. ,
' '

·Denominacáo.
"'

. Batalhão formado em} N. 1
Castello úe Vide
' ·

Fardam.ento;
Jaqueta de S~ragoç,a
caseada de cordão ama l

rello, Colete e Pantalo-lCanhão ana de Saragoça ou bran- zul claro,
co, vivos verdes, bolões e gola de
redondos am_arello~, ca-l Saragoça.
pote como a )nfanteria,
tudo conformê1o Modelo)

\

Batalhão formado na1 N." 4 .
Beira
J

O mesmo

Batalhão que se fór-l N.• 2
ma em Moura
j

O mesmo

Batalhão que se fór-} N o 5
ma em Campo-Maior
·

O mesmo

Batalhão formado em} N.
Traz-os-Montes
· s~

O mesmo

Bat&lhão formado no t N •
Porto
i · 6

O mesmo

t~'Canhão e gola

Sazul claro.

1

Canhão encarné\do e gola de
Saragoça.

Canhão e gola
} encarnado.

1Canhão amare-

.5lo, gola de Saragoça.

(Canhão e gola
~ amarella.
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Os Caçadores usarão de penacho verde; e os Atiradores de pena-.
cho preto; e h uns e outros lerão nas ,barretinas o N.o do Batalhão, além
da Corneta, que lhes serve de disiinctivo. Os A Liradores terão no pregado da dragona huma franja verde.
Os OHiciaes e Cadetes usarão de cordão de ouro no caseado das
Jaquetas. Ós Of!lciaes l.nferiores~ de seda; e os Cabos, Tambures, Soldado5l e ComeLIJi.-os·, de lã. Todos elles lerão dragonas, e tudo o mnis,
como a lnfanlcria de Linha .com os destinctivos que lhes competirem na
fórma do Plano gt:>ral dos U ntformes ele f 9 de Maio de 1806. reputando
os Corneteiros como Muzicos; porém tanto elles, como o Tambor Mór,
os Tambores e Pifanos usarão sómente do galão no canhão e na gola; o
galão dos Corneteiros será verde e amarello, e o dos Tambores Móres,
Tambores e Pifanos será verde e branco.
Em quanto se n;1o derem él(JS Córpos de Çaçádores as Carabinas,
que lhes são proprias, se lhes fornecerão as Armas mais analogas ao serviço para que são Jestinados esles Córpos; usarão de patronas piquenas
e de eorreame prelo.
_
.
Todos. os Officiaes Inferiores serão armados de Espingardas, e tanto estes como os Soldados, Tambores, Pifanos e Cornl:lleirus usarão de
huma espada· curta, conforme o modelo, com bolJrié á rotfa da cintura,
que servirá igualmente para trazer a baioneta. 0 _, Tamhnr 1\'Jór, Tambores, Pifanos, e Corneteiros lerão em J~gar de baíouelas huína pistola no
mesmo huldrié.
Os Officiaes usarão d'e Sabre conforme ao modelo com boldrié a
tiracolo.
Aquelles destes Córpos, que se achão fardados, usarão dos mesmos Uniformes, qne tem, até os receberem novos dos ArsPnaes.
Palacio do Govemo em :11 de Novembro de 1808.
D . .Miguel
Pereira Forjaz.

/

=

Impres. na O.!Jiâna de . dntonio Bodrigues Galhardo .
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Reverendo Bispo do Porto; do Meu Conselho, e hum dos Goverm\Clorés nomeados desles Meus Reinos; Amigo; EU . o PH IN CI PE REGE~:.
TE vos envio muito Saudar, Sendo-Me presente a cont da Junta exllnc:.
ta do S1,1premo Governo dessa Cidade, de que fi>steis Presidente~ sobre
fiS med1das, e providencias, que tomou para a fpjjz restauração, du Governo, que deixei éstabelecido; vi com 11.1uito prazer confirmado u cun·
ceíto, que tinha formado dos vossos Serviços; o dos que 1inh:io feitu os
Deputados, c Secretario, quand~ vos escolhi para hum fios Governadores, e mandei louar, e agradecer os mesmos Serviços que agora se mostrão individual, e especificamente justificados com provas rle luilo o zelo,
ncerto, e energ.ia: E querendo dar maior t{emunstraç<lo do Meu H~al
Agrador e conlemplaçiio: Sou Servido ·r enovar os mesmos louvores, e
agradecimento, conservando sempre em lemhrança os Serv1ços não só da
dita Junla, mas tambem de todas as mais pPssuas, e corpuraçiies •111e na
dita conta são recommendadas á Minha lndefectivel Justiça, e Mumficenc·ia, para as attender como merecerem em occasiões ·u ppurlunas. Outro s1m Sou Servi-do approvar as ditas medidas, e providencias, e com
especialidade os emprestimos, que a Junlt\ mandou abrir nestes Reinoa

.'

e··

peto':j;::Ji (a:! ôe. '29 d'J j . uH1ó, solicitar mtCorte <Je:.lJondres,:..como jndispen·s_a ~eis . para ~uste.~t à r ·a. guerr:•. · e' clefendér <J Estado, reconhecendo- .·
os conio 'll'ivi <.tas coiúrahidas pe}o Meu f{eal Erario, 'd-ehaixo da hypothe- ~ .
ca,, ~ bcoq~,ig·n,.'\ção do novo 1!Uposlo sobre o vinho, e azeite; estabeleci~· -
do ·r.ara' 'à mésú1a hypotheca, e consignação, e que hei por approvado,
e IH.Ünorisado para os ditos fins: o que ficareis entendendo, e participa•·... ·_
rei~~:' ~ ao. Cha nceller da Helação e Casa do Porto, e Camarà da rnes• ,
ma:. Cidade mandarei remetler copia desta, para a fazerem registar nos . :·
seus. livros resrectivos. Escripta no Palacio do Governo, em 12 de No- ;:
vembro, de 1808. = Marquez das Minas= Conde Monteiro Mór = Fran ...
eis~<?Cunha· e '1\Jenezes. = D. Francisco Xavier de N<;>ronha. = Pa~ :,
ra ·t{1{~Verérii:ló Bis-po do Porto. ·
. .. .:;

aa·

..... ;·;

i ;.,.,.
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G~~~idera~do

~

f.

si~~~·

· gtie na vastidão dos Meus Dom·inios do Brazil terá
{;urto o prazo, que concedi pelo Meu Decreto de treze de Maio do cor- .•
ren't~· anno, para o ·Incluir o dos Dezertores; e Querendo praticar com es-.
ta 'parte dos Meus Vassallos, que indiscreta, e impensadamente ~e se~ _
padrão das suas Bàndeiras, mais hum a c to da Minha Real Beneficencia; ,
de. q.~~ . espero se fação dignos: Sou Servido prorogar por mais seis meus ..
a ·<\lnnistia concediJa; cofil a declara(:ão, de que esta nova Graça compr~hender,á sómente aqs que forem Réos de primeira, ou segunda dezer- :
çãó~Ímples. O ConselhoSuprernoMilitar o tenha assim entendido, efaça· ~~.sla conformidade expedir as Ordens necessarias. Palacio do Rio de:·
Jáneiro· en1 ' 13 de Novembro· de 1808.=Üom a Rubrica do Principe
Regente" ... .
-.
..... ..- . ··-···
Impresso na Impres.s'iio Reg?·a .
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PÍUNCIPE REGENTE Faço saber
ctue o
Alva-: .
rá com força de ·Lei virem, que merecendo a Minha Real Consideração~ ·
e Estima os Meus fieis V assai los habitadores do Lugar do OI hão no Re.ino do Algarve pelo patriotismo, amor e lealdade, com que no dia der.
zaseis de Junho du corrente anno se deliberárão com heroico valor, e intrepidez mui propria da valerosa, e sempre leal Naçãb Portugueza asa-.·
cudi•· o peza:do, e intoleravel jugo _F rancez, com que se vião opprimidos; ,
e. ve.xados, dando o sigo a! da Restauração da sua liberdade, tyranniza-:
da com fac-tos injustos, e violencias insofi'riveis, rompendo em vivas á Minha Augusta Pessoa, e a toda a Real Família, arvorando a bandeira Por~ :
túgneza, e propondo-se a sustentar com as armas na mão, e á cusUt ·de
seu · sangue a Causa dà Religião, e do Throno, com tanta perfídia invaf,
dido: E querendo Eu dar hum testemunho de quão bem acceitos pol'
Mim forão e31es relevantes Serviços, praticados com tanto brio, honra,.
e valor, que forão o primeiro signal para se restaurar a Monarquia, de ·
que se tinha apoderadú o inimigo commum da t•·anquillidade da Europa ;c~m mabifesla usurpa~ão, e ultraje dos Meus Rene!; Direitos, e da Au-.
g-i\sii(e· R'êil l Fa·r~li!ia; e ao mesmo tempo destinguit· entre os presente ~ ,

6·1 9
e vinclour<tlS o referiJo Lug.u do OJ:hãli>,

0 St.'tlS

habí:taA-tes: Hei ··por bem,

c: Me Praz t>•rigtillre, eH1 Vilf.a ~ e Ordf'nar, que d•a JH't·hltcação-des-te e·m dianl:e ~e drenomine . Vi'l1a do Olbà6 d·a Res~atná<rJo; e que lenha, e gozede

todos os Privilegies, Liberdades, Franquezas, Honras, e Isençõ-eS., de
que gozão as Vii.Ja.s mais nolaveis do Reino, e permitto outrosim, que
os habitadores della usem de huma Medalha, na qual esteja gravada a
letra= O =com a legenda= Viva a Restauração, e o PRINCIPE
REGENTE Nosso Senhor.
Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Pacto, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Sup..
plica:ção; e a todos os Tri.bunaes, e Ministros, a qu-e e seu conhecimen\o pert€n-e~r, e cumprão, e fação cumprir~ · co1no n€J.le se contém, não
ebstante quaesquer Leis, Alvarás, Regi,.oen~os, Decretos, ou Ordens
em C(!)'ntr.ado, pe:lTque todos, e todas hei por derogada~, para este €tfeÍto
sóm:ente, como se delles fizesse expressa e individ·t:m l menç;1o, fican-do
ahás sem.pte em seu vigor: E este valerá como Carta pass~a pela Chanc:eNaria,. à~.nda. que por ella nã@ hade p.assaJT, e que. o se.u etf.e.it-o haj-a de
d6rar mais de, bum anno, sem embargo· da ÜFdenaçã>o< em c0nlra-ri'o-:
R~i.stando.. se em tod0s: os. Lug:Hes, ond.e·se co~tumão reg-istar sírni.lhantes Alvarás. Dado no Palacio Ú<') Rio de Janeiro em- 15 de Novembr0 de
1808. =CE>m a AssignatuPa do Pr~ncipe Regente, e a do .M'inistrto.

Registado na 8ec1·et. d' Estade dos Negocias do Br-a-zi!
no Liv. 1. 0 de Leis) Alvarths, e Cartas Regim a ft>l.,
69 vet"s., e Í1wpr. nrt Jmpressá<J Re_r.yl·a.

Constando-Me que alguns Officiae& Irrferiores, -Tambores e S'oh!i-ados
das qoo oomp1:1nhãQ o meu Exercit& antes de ser desorganiza'<.l0 pef6 int.ruse. Ge:verno -F'ra-ncei, se não tem· ainda apresen·ta~o nos' seus respecctivosCórpos, na fórmadeterm~nada noEdi'tal de 3<nreS'etemàr-o do presente anno; e podendo acontecer que entre elles hajà alguns que sem jus.:
ta impos&ibi'hdade proctnem escusar-se de concorrer para a defeza da Patria, não devendo ficar impune hum · similbanle procedimento~ Sou Servido Ordenar, que todo o Official Inferior, Tambor ou Soldado existente
neste Reino, dos que seachavào a~listados em alguns dos ditferentes Córpos do mesmo~Exercilo no dia 30 do mez de Novembro de 1807 que ~e
não apresentar nelle até o dia 20 do mez de Dezembro do presenle an.
no, para continllrar no exer€icio do emprego que antes tinha; nãof.azen~
·do constar ao Superior -competente com documentos authe111ticos o justo
motivo que o imposibilita da.quelfe exercÍeio~ seja reputado desertor, e
•como tal prezo e punido com todo o rigor das -penas da Lei: oulrosim determino que aquelle Capilão Mór, Capitão de Ordenanças, Juiz d'e Fôra,. ou Juiz Ordinario, que conser:tir no Dis.triclo da sua jurisdicção at·
gum dos sob.reditos Mititares, que se não te11ha _apresentado a.lé ao tnen.:
cíonàdo. dia 2.0 do mez de Dezembro, e o nã~, prender, parti>cipaodo jllltrnedia.tamente a sua prizào ao Chefe, ou Co.mmamJanbe do Corpo- a q•l!l'e
pertencer, perca o posto, ou lugar que occu par, incorrendo nas mais pe-r
nas, que Sou Servido reservar ao Meu Real arbítrio, para punir os qu:e
se acharem nesta parte .culpados, seja por descuido~ r~laxa~iro, . ou ma:·
Nnnn
,·

•
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Jicia. O Conselho de Guerra o le.nha assim entendido, e _o mande publicar para que haja de ch_e gar á noticia de todos.- Palacio do Governo em
19 de Novembrq de 1808. =Com tres Rubrícas dos Senhores Governa-:·
dores· dõ Reino.

Impresso na Impressão Regia.
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Exigindo a~ act:~aes circumstancias que os differentes Córpos do .Meu
Exercito se completem imme.diatamente, para que exercitando-se com a
maior actividade possível no uso das armas e evoluções militares, se possão empregar Jogo que seja necessario na defeza do Estado; e fazendo-se
digr,tos da Minha Real Contemplação aquelles individuas, que animados
de hum verii'Rdeiro p~triotismo, se apresentem voluntariamente para
serem alistados nos ditos Córpos: Sou Servido ordenqr, que estes Voluntarios não sejão obrigados em caso algum a servir por mais tempo qneo
de quatro annos, contados desde o dia em que assentarem praça; e que
os Chefes ou Commandantes dos me'sinos Córpos independentemente de
outra alguma ordem lhes passem as suas escusas, logo que tiverem finaJizado o sobredito prazo, participando-o hum mez antes de serem despedidos _ao General da respectiva Província:- E outrosim Sou Servido Mandar Declarar, que querendo alguns dos sobreditos Voluntarios continuar
a Servir-Me. na carreira Militar, sejào sempre promovidos com preferencia aos Postos a que estiverem a caber em concorrencia de outras quaes~
quer pess,oas, que não tenhão a sobredita circumstancia; e quando
queil'ão largar o serviço das armas, serão proferidos para Officiaes ou Cargos Civís e políticos que perlenderem, e para que forem babeis, a todas
e quaesquer pessoas em quem não concor~ão estas ou outrrs razões p1UÍto attendiveis. O Conselho de Guerra o tenha assim ente·ndido, e faça
executar,. faze,ndo-o publicar-_pam que hajr de chegará noticia de todos.
Palacio do Governo em 19 -de Novembro de 1808. =Com tres Rubrícas' dos Senhorei'Governadores do Rei-no.
.
.
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Se~do

necessario completar-se qu-antos antes os Regimentos que guarnecem a Corte e Província áa Estremadura, e Além-Tejo co~ o maior
número de Soldados feitos ,e já instruidos na disciplina Militar: Hei por
bem ordenar que todos os Soldados, que obtiverào baixa desde o anno
de 1801 até o dia· trinta de Novembro de 1807 e não se acha11em por
occasião da feliz Reslauração do Rein? incorporados nos Regimentos das
outras Prov-Íncias, e Reino do Algarve, se recolhão infallivelmente aos
seus respecti"vos Regimentos até ao dia 30 de Dezembro do corrente anno,,' nii;o, estando de tal modo inhabilitados, f)Ue lhes sejà impraticavel
apresenlf.~rem-se aos seus Chefes, o que legalizarão com Certidões jurad.~s clp_
s ~eu_ s Parocos, e dos Professores de Medicina, que os houverem
tr~tado; e em todo e qualquer caso aquelles, que se_ n<1o apresentarem

.'

'

.
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no referido prazo, sepl.o rep-utados como desertores; ·e os Juizes de Fóra, e .J usLiças Terrjtoriaes, e b.em a's sim os Capitães Mó~:es, e Capitães
das Ordenanças p-receder;1ó l,ogo a prendellos, · ficando todos por s.uàs pessoas responsaveis da execução da pres,e nte disposição perante os Generaes respectivos, que vigiarão se nos ' seú§ Distridos , se· consentem ou
tolerão ós_sobreditos deser.tores: 'E outrosim Sou Servido Mandar Declarar, que aquelles Soldados que, eni virtude desta Real Orde~, se apresentarem, não serão obr.igados a servir além do tempo q-ue durar a 'p reserJte guerra, em que se acha empenhada a·segnrança da minha Coroa,
e liberdade dá NllÇào~ não precisandp para se 'lhes éonferir as suas bai:x-as ele déspacho algum mais dô que às resalvas p;v;sadas ·pelos colxlpelentes
Ghefes, conlando~se para as suá·s refórrnas t6do o tem'pu que 1 t'ivessem ser-.
vido .sem nod1, como se no serviço não ·tivésse hav:_ido intê'rropl(tlO . . O
Conselho de· Guerra e tenha assim entend.i'do,: e .fi1ç·a ~xecut11f-, fazendo-o
publicar para que haja de cheguad n.óticia· de t(\d'(iS. Palacio ,clo Governo
em 21 de. Novembro ·de 1808. _:_~Com tres Rubricas '·dos Se'nhbres Governadores do l{ei ~nos.
~
-., · .,
lrnp~esso. nâr lmpr.essáo 1iegía. ·" 1,i\

Eu

O JlRJNC!PE REGENTE Faço saber. ·áos, (}tie.c rr·esenú~ Àlvatli
virem, q11e Havendo Eu Creado Fysico· Mór~ e Cirurgião Mqr 9v'~Hei
no, Estados, e Damiatos Qlttramarinos, ' po'r OecrelQ de sete (}e Fevereiro do corrente a'nno, com o litil ,fim de enlenderéri1 em tudo, qu~10to
póde concorrer para o 'ãugmeril<;, 'e conserva<tfio da saude púl:ílica, fa-: .
zendo· desarreigar antigos, e preju~iciaes a~ysos, e dando todas as p_ra~
videncias, que forem analogas, e co.nducentos a t~o importa'nte .objecto;
e sendo necessario que elles tenhão aut'norídad!'l, e J.urisdic_5(tlo, com que
possão fazer executar os seus mandad0s, · curl?prir' os negocios ·da su'â
commissão, para que se não ma!l:>grem as deJ .i&e.r~-IÇÕes, quê ton1arem
sobre este ramo de púhlica felicidade: E harendo os ~enhàres Reis Meus
Augustos Predeces~ores ,estabelecid:p Regimentos, e proun;lgadci mui'tas
outras Ordens Regias, foi-Me 'con) tudu presente em Consulta da Mezé,
4,o Desemhargo dd Paço, tornada, sCi.lbre a Represe':l,La,<fão
Fysicô Mór,
que !':'Jndo-se m,9vido contestações entre o S~JI Deleg·adp, e , a 'Hela<;lío ~a
Bahia, convinfia ordenar, que se guard?sserh oi;i' Regiin~ntos: ~. Que
rendo Eu Evitar questões dé J urisdicção·, sempre odiosa~ : ê co·n t,raflas
ao socego dos Meus fiei's' Vas'saJios, e á boa 'ordem, ' e regulá'r,, decish6·
dos n~gocios, ' de que mu.ilo depende a paz pública;· E;, séndo p-or. is,to in ~i
necessario, e util declarar a Jurisdicção do Fysico Mór, e. do Cjirurgi:1@
N,.lór, e dos seus Delegados ( Hei p~r bem D~.term,in~r ô s~gu 'i :n~~. ·
I. Gua'rdar-se-bão inteiran1enle os Regimentos de vinl~ e' cin~o ~-~
Fevereiro de mil quinhentos e vinte· e hum,
de' 'doze de Dez.e mbro de
·mil seiscentos e trinta e nnm, ' e "todas as mais Provisões, e ,Ordens Re:. gias a, este respeito· d ,ec·r~Ladas, e em diversos . ~empos rú,Jhlicadas, ain·-·
da depois de creada~ ·a Real Júnta' do Pr<t~o-Medicàto; cumj~rindo-se e~Ii
tudo, que não estiver por outras derogad'o.
.
li. E porque a Jurísdicção do Fysico Mór, ,e Cirurgíão Mór h~, e
foi sempre privativa nos casos de sua .competencia, não se deve intro_metter n~nbut\la outré\ J u;;tiça, ou Áulhoridade; an:Les. cumprirão todas
o que por elles for Tequerido ·a be\ll do Meu Real 'Serviço nbs négocio:;r
da sua repartição; ~ os Governadores, e Capitães Generaes lhes darão
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... o 9eces~ario .auxi)io, .f!uan_do lhes for peçlido por elles, ou seus Commis-sa.rlo8; a fim de çt.imprireni com . ;;~s obrigações do seu Cargo pelos meios
·'d eterminados nas Minhas Leis, e mais .Re11e~ .l)isposic.õ es.
:
-::~ ·)lJ 'como o Fysico Mór, e Cirurg·i~o . Mór .não p~dem nas diversas
;. ~: Ç~pita,nía~ deste Esràdo _exerce~ por si ~ Jyris~licção, que lhes compe-. · te 5 e que lhes he ' pou M11l) çonfiado: Sou ::,ervrdo' que os seus Delega-· dos Com (nissarios pn.ltiflu~m a m~sma .na conformiJade di;> R egirnenlp de
déze.s eis ·d e maio de mil setecentos qüarer1ta e quatro, e das mais Or_., dens Regias, nesta mát~ría pqblicadé~S; e pelo que toca á ~urisdicqão
cível, e crirõinal, execute·m o ijue está determinado nos Paragrafos sete, e onze do -s obredito egimento de vinte e cinco de Fevereirq de mil
quinhentos vinte e hum, preparando os Processos. e remettendo-os, para serem nesta Corte julgados a final pelo Fysico Mór; ou Cirurgião Mór,
.com o Desembargador, que Eu Houve por bem nomear para seu Acces_sor, sem _appellação, nem aggravo.
,
.
J V... 'r,od(!~ as, Sentenças prqferidas entre p!:'ssoas priyilegiadas, e ·em
materlas -cla privativa ·Jurisdicç.ão do Fysico Mór, e Cirurgião Mór . por
ou~raS, q ua·e squer .J ustiç11s, e ajnda Relações, serão nullas, e de nenhum
vigór, como dadas por Jui'zes incompetentes; e tal Hei por bem Declarar a que por aggravo se proferio na Relação da Bahia entre Diogo Ribeiro Sanches, e Manoel Ignacio da Cunha.
V. Acontecendo, que ·'o s Oélegados êxcedão os poderes da sua ..c.ommissão, estando a Jurisqicç.ão a mais, do que lhes toca, . dirigirão as
~.-.Jmhé~; 'qüe:se Ji11ga~em O'tfendidas, as suas representaçãe~ aos sobx!3di- q to.s Fjsico Mor; e Cirurg-lã<t 'Mór, q ne darão as nec~ssaria,s providen--- cias, rec·o-rrendo ,se ·é.lellé$ á_Minha Real Pe,ssoa; e· os G,overnadores, e
-:<: Capitães Generaes ·Me farão·_sirber os a·busos, que ellés praticarem; as. sim como os Magistrados, cujas .Jurisdicções forem offendidas; para Eu
Provêr do remedio côm'petente.
E este se cumprirá, corno neile se _ contém. Pelo que: Mando á
M·e za do Desembargo d'o Paço, e da Consciencia e O.rdens ;· Conselho
da Fazenda; Presidento do lVJeu Real Er~rio; Regedor da Uasa da Supplicação do Btazil ; Govern~dor da Relação da _B ahia; Governadores e
Capitães Generaes, e mais Governadores Uo Brazil, e dos Meus Domínios Ultramarinos; e a todos os Ministros de ' llustiÇ~, e mais Pessoas,
a quem pertencer o conhecimento, e execüção d ste Alvará, que o cumprão, e guardem, e fação inteiramente cumprir, _ e gtl;~rdar c~~10 n.elle
se contém, não oostanle 'rjuaesquer Leis, Alvarás Regifentos, Decretos, ou Ordens 'e m cO'ntrario; porque todos, e todas I;Iei por bem derogallas, pú.1 este etfeito sómente, como se dellas fizesse expressa, e indivi·
• .dual· menção; ficando aliás sempre em seu vigor. Este valerá como Car' ' ta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não hade passar, e que
o seu eni~ito haja de durar n1ais de huw anno, sem embargo da Ordenação em ·conüario: Registando-se em tqdos os Lugares, onde se costumão
reg1star similhantes A~varás. Dado no Polacio ·, do Rio de Janeir9 e.(ll 23
de Novembro de 1808. (l)=Com a Assignatura do Príncipe Rege'nte,
e a do Ministro.
,
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Re_gist. na Secteta:tia de Estado ' dos 1\Tegocios do Braz.il no Liv. l ." de Leis, Alvarás, e Cartas Regias ,
a fol. 6 9 vers., ê impresso na Tmpresi;ão llegia.
' .•
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: . (11 Citado com a <ft!La de 13 .desLe mez no Alva1·á de' '1 ·de Janeiro de 1809 ;·• e no
_ .§. 37 do Alv~.~á de 22 ~e Jane.iro· de 1810-. com o ·anno de 1809.
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,:S.e~Hl~ e~~·V.e,;1i~n. te ao Me,u -Real S~rwiço: e' aoB~~ -Pub-li~~:-'a~g-~entar

a Lavoira, e a População, ·qu..e- .Sé' aoba ruui(o di.rninuta ' Ifê"Slê ·Estado;
. ~ - por outros nlotivos, que 1\1-e _forão p'r esentes: Hei -'.por bem que _aos
Estrangejtos resjdent-es no Braz i!, se . possão conceder Datas , d'e 1 Terras
, J)Or SesinaFias peln mesma .fórma, com que segundo as MíRha·s Reaes O r- _
.. -j:lens· se concedem ·aos Meus Vasiallos, Seril embfírgo ·de quaesqliet.!Leis,
, .ou Dispósi~ões
contrari-o. A Meza do Desemba.r go ': do Paço o ' terih'a
' . ,. assim enteAdido, e o faça- executar. Pala cio do Rio d~ .Janeiro em -23 de
..-: -No~embro de l808.=Üom a Rubl'Íca .do: Pr.incipe Regehte.::_
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Regente de ·Por. tugal, e dos Algarves, d'aque-m, e .•d'além, Mar - ef!!-' Africa, de· Gui. nB, e da Conqu'i sta, Na.vegaçfio, ·.e Oommer~io da ~ Ethiopia, Atahia,
,,, Persia, e da lndia, etc. Faço sàber :;1os qu't~ a p-reseri\e· -Carta de Lei vi: .'rem, que tendo sido-instituídas, ê !i!·~eadas :>s div'ersas Otd'e-ns de Cává'l;.' iaria em todas as ·~íd:Jdes, não sÓi J)ára 'rriátc~t ·na ' post'erid~rde as Epocas
mais faustas,- e assignaladas, em que se obrárã~ acções her::oicàs·; ·e·fei~
tos gloriosos ·em proveito, e augmenlo dos Estados', <_ mas tam bem-· para
premiar distinetos Serviços Militares; PolíticoS'; e Civis, ·sendo esta tboe~ ·
flá da honra a mais irtexh11m:ivél,- ~ a de. m-ais suhi'do preçô para esti~
muJo de acções honra-das; e·' havendo s·ido pO'~ e-Ste~ p<m i~ercisos, f:llrl>ti;vos'
ct•eadas ~as , que• ba nesta M0narchia; mas não . p()dendo bast11r, ··p·orqu'e
tendo-se-lhes unido inslítuic;ões, e ceremonia r'el'igiosas, hfl o <}!J-?drão
aos Estrangeiros de di ve1•sa c1•ença, e C{)ml1luhh<10 merecedo.r es J'é pre- .: :nüos desta natu,reza: Querendo Eu · nã·o só ass.ig-nallélr nas Er:~s-' tti-ndburas esta . rnemorav·el Epoca, em que A: portei fe lizrmente a esta r>·a-rfe tl'n.·· ' porl-anlissil'na cl<Js .Meus Estados, os quaes pot ·meió deste gt'nn-de, · e ex.,. tra-ordinario acontecimento, e pela imrnensa riqueza dos -Th esüU,rôs-, que
.,r· lhes prúdi~;a!izou a natmeza, e pela- liberdade; :e franqueza dó Cbmmercio, que Fui Serwido cQnceder · a6s seus ·Nataraes;,· lhão cl e 'elev'<i'r;-se -a
,': 'hurl1 gr;ío de cons:ideração tnui vantajoso: Besejá<nJ;J outrosím premiar '
· es Ji!3tinctes- Servit~os de al g uns i! lustres Estrnn·g~ir.us, Vas.s al.lrls1 Jo _Meu
-/!
a~ li-go, e· ·fiel A 1li:Hlo El-G ei· da Gr& ·Brelanha, fJUe Me acomranh~~· ilo
=o~.m1 muito zelo nest<. V ie,; em : Considerando, q:ue a t.í,l!Íca Ordem pu'1a,, ::·' mente Po·:iticaf'.e d'e institu i<;à•o P0rl.úgueia . h e que f.Oi ·€renda ná Era
de rpil quatrocentos cincoenla e nove' pelo SE!nh'br Rei. D. ' A·ffonso V :c de
,J' ~: m:uil·o iJJ~.i'srre 7 -e _
e sclarecida -ll'Jen1oha. denomi·nado o 'Afl•icano,, com o
., Titulo de Ordetil da Espt-ida, . para eelebr:!r o dí't oso __acontec.ÍJI:Jtlli·(b~tda
~·,: Qol'lqt.iista; · <~ne e-tupre'her.Jdêra ; ·e que com 'á ren-ovação. della se enêhf:J m
r,(. • os pond~rosos, e Hteis &88 déa ss·ign:all a r o feliz' aeonLeci·me.nto ·d á sâ'l'va1\I ':J..jào ,d~ Mon<wquia, e · da pros,p-êrid:adé~- e ang"ni e nto <-d~ste Esta\~~l'tÍo\zH:ra
':'li-:'L il, -e.·-de ·premi-ar t;.üubem : aqaí~ IJ.es 'Meus Vass:,aNos :q.6e .jifof~·lt í.r·ãüttt :~n-
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ra de acompanhar-Me a toJus os seu ~ interesses, . abandonando-os para
terem a feliz dita de Me seguirem: Foi Servido Instaurar, e Renovar a
sobredita Ordem da Espada por Decreto de treze de Maio dó corrente
anno, que se publicaní com esta .Minha Carta de Lei; e para Dar-lhe
mais estabilidade, e explenJor, Tendo ouviJo o parecer de pessoas mui
dou tas, e mui zelosas d{) Meu Real Serviço, e da feli~ida.de desta Monarchia, Hei por bem Determinar o seguinte.
I. A rnenci-ona.da Ordem fic\lrá designada com o Nome da Torre, e
Espada, Sendo Eu o Grarn Mestre -della ; e Gram Cruz Commendador
Mór o Príncipe da Beira; Gram Cruz Claveíro o Infante D. Miguel,
Meus muito Amados, e Prezados Filho~;; e Gram Cruz Alferes o Infan;..
te O. Pedro Carlos, Meu muito Prezado Sobrinho, e Mê Praz- ootrosim
Determinar, q.ue para_o futuro serão sempre Grans Mestres os Senhores
Reis desta Monarchia, e Grans Cruzes os Príncipes, e Infantes, sendo
Commendador Mór o Successor Presun1ptivo da Coroa, e Claveiro o mais
velho dos Infantes, e Alferes o que se lhe seguir. ·
1L Terá a mesma Ordem, além dos sobreditos, maís doze Grans
Cruzes, seis Effectivos, e seis Honorarios, os quaes passarão por antiguidade a Effectivos na morte de algu·m delles. Serão os nomeados para
ella pessoas da maior representação, e a quem já competia tratamento de Excellencia pela graduação, em q ne estiverem; e caso o não tenhão, pela nomeação de Gram Cruz lhes ficará pertencendo.
III. Poderão ser. elevados a esta Dignidade aquelles dos Meus Vassallos, que mais se tiverem avantajado no Meu Real Serviço por acções
de alta valia na Carreira Milirar, tanto no Meu Exe,r:cito de, terra, como de rriar, e na Politioa, e Civil, ficando reservado a.p Meu Real Arhi}rio o aviliar a qualidade de Serviços, - que merecem esta honro~a Reçompensa.
.
IV. Haverá oito Commendadores Etfectivos; eHonorarios os queEu
Houver por be1~ Nomear; os quaes irão passando paraE!fectivos, quando vagar alguma Comm.e nda., por fallecimento de algum Gommendador, ·
segundo a antiguidade de suas nomeaçÕ!iS. • Serão -as Comll endas igualmente conferidas po,r Serviços relevantes, que Me tenhã r;.. sido feitos por
pessoas distinctas por Empregos Militares,1 e Políticos.
V. Os Caval!eiros desta Ordem serão tambem pessoas de merecimento rele,v ante, e empregadas no Meu Real Serviço; ~~ só se f~rão estas
Mercês em recompensa de Serviços, sem que seja lic' o a alguem premiado coi}J a Venérú desta Ord·em renunciar em o~tro a Mercê, que lhe
foi feita. Os seis primeiros, que forem nomeados Cavalleiros desta Ordem terão huma Tença de cem mil réis, e por morte de algum delles
succederá na Tença o que preceder em antiguidade. ..
VI. " Á; Insignia desta Ordem ser:i h uma Chapa de Ouro redonda, que
terá de hum lad.o a Minh<\ Real Eiligie, e no reverso huma .fl]spa,da com
a Letra= Valor, e Lealdade= para os simples Cavalleiros: (\e para os
Com meu dadores, e Grans Cruzes terá mais h uma TC\rre no cimo della;
e poderão n.a Casaca usar de Chapa, em que tenhão a Espada, a Torre,.e a Legenda acima referida. '
VII. As Médalhas . serão 1~enJentes de fita azul; e os Grans Cruzes
trarão -ror cima da . Casaca,~ ou Farda· Bandas da mesma côr, e hum Co:..
lar .formado de Espadas, e Torres sobre ellas nos dias de Côrte, e gran. de G~la; e nos mais dias trarão só as Bandas pDr cima da vestia 1 como
be determinado, e pr:1ticão os Orans Cruzes-, Commendadores, e CÇtvalJeiros das tres Ordens Militares; e os Colares, e Chapas serão confo,rmes
a9s padrões , que vão desenhados.
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V Ill.. As Grnns Cruzes, por fallecimerito dos que as ti verão, serão
entregues ao Meu lVJ inistro de Estado dos N egocios do Braz i! para Me
fazer entrega dellas; e porelle mesmo serão remettidas áquelles, a quem
Eu Houver por bem Conferillas.
lX. Sendo o fim ' priA~ipal da renovação desta Ordem o prem iar as
grandes acções, e !'\erviços que se Me fizerem, Hei por ·bem Es tabelecer seis Commendas para os seis Grans Cruzes Effectivos, que hão de
consistir en1 huma doação de duas legoas de raiz, ou quatro quadradas
de terra cada h uma, e oito Commendas de legoa e meia de raiz, ou dua~
e hum ' qu:n-~o quadradas para os commendadores.
·
X. Estas Com mendas constarão da quantidade do terreno acima dito, que estive~; inculto, e desaproveitAdo, e absolutatÍJente por cultivar,
e em que nenhum dos Meus Vassallos lenha domínio, ou posse, ou qualquer outra pertenção.
·
XI. Por morte dos Commendadores passarão . ellas pàra aquelle, a quem
Eu fizer Mercê, com todos os augmentos, que tiverem ; aos Oommendadores será licito afforarem parte do terreno das Commendas a Colonos
brancos para augmento da agricultura, e povoação, percebendo o foro·,
e ficando com todos os direitos 1. e faculdad~s, que tem os Senhores directos em qualq.uer .afforamento.
XII. · Vagando algt\ma Commenda por morte .. do Commendador7 ou
porque seja privado della por sentença proferida legalmente por delictó,
ou porque a deva perder; o Magistrado do lugM, em q.ue e! la for siLuacla,
·fazendo logo h uma legal arrecadação, .lVl e dará con la pelo Presiden.te do
Meu Real Erario; e pelo mesmo Magistrado se ·mandará éidministrar,
em quanto estiver vaga, e até que seja de ·novo con(erida pela mane·ira .
estabelecida pelas :Minhas Leis, e mais Reaes Disposições..
.
XIII. O total destas Commendas bade Çonstituir o P_atrimonio da Ordem; e para se estabelecerem, precederão informações das diversas Capilanías deste Estado, para se conhecer onde ·ha terrenos inc dtos, e desaproveitados, que convenhão para esta Instituição, cujo regimen se estabelecerá melhor nos Estatytos, que Mando formar púá esta Ordem.
XI V. · Em ·çada anno no dia vinte e dois de Janei·ro, ern'memoria daquelie, em que Aportei a estes Estados, se celebrará a Festa da Ordem
pela maneira, que Eu Houver por bem Regular.
XV. Hei por bem Encarregat· o exame. decisão, e expediente dos
negocios desta Ordem á Meza da Consciencia e Ordens, que entenderá
nelles pela mesma fórma, e maneira porque o fàz nos das mais Ordens.
XVI. Os Caval!eiros, a quem Eu fizer Mercê da Insígnia desta Ordem, depois de tirarem as Provisões, se apresentarão em h uma dns
Casas do mesmo Tribunal, e prestado o Juramento de Valor, e Lealdade, lbes lançará hum Cavalleiro,-ou Commendador da referida Ordem a
Insígnia com assist~;ncia de mais dois, lavrando-se. disso Termo em hum
Livro, que haverá para este fim.
X V I I. Os privilegias desta Ordem serão os mesmos, de que gozão os
Grans-Cruzes, Commendadores, e Cavalleiros das tres Ordens Militar!3s;
e terão por seu Juiz, que se denominará dos Cavalleiros da Ordem da
Torre, e Espada, hum Magistrado de ~istincta gradua(;ão, - que deverá
ser Commendador, ou CavaJieiro da mesma Ordem.
XVIII . Os Grans-Cruzes devem prect:der ao'S Commendadores, quando aconteça .concorrel'ern juntos; e entre si serão precedidos pelas Dignidades, segundo n graduaçiio ncima exposta, ·e cada.. hum pela sua antiguidade na Concessão, e Mercê da Grau1-.Çruz.
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. X!X.r. Devenuo ter e.úa Ordem Estatutos apl'Opl'iatlot> para o _s eu reJ::Ítuen,-e nã(,) convindo, que $e fação senào depois de creada, e estabeJe eidas as·-ComrJn·rHias; Ordeno que pelo 1\leu Mjnislrv, e Secretario de
Estado dos Negocios do Brazil se expe~ão ordens para os Governadores
.das diversas Capitánías· Jeste Estad0, u ficri d€ que informem os terrénos,
qu·e :ha nas suas Capita·oias baldius, e que nunca:fussem p.o ssuidos, e com
.a:s circumstanc-ías ne.cessarias para o estabelecimento de'stasCommendas:
E oulrosin1, que formadas ellas, e organ izado tudo o mais; que convém,
se formem os Estahttos para firmeza, e bom governo d'esta Üt'dem.
E este se cumpriTá como nelle se contém. Pelo que Mando á Meza du Desembargo tlo Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidento do
Meu Real Erarío: Regedor da Casa da Supphcnçãa do Brazil; Conselho
da Minha Real Fazenda; Governador da Relação da Bahia; Governado•
res e Capitães Generaes, e mais Governadores do Brazil, e dos Meus
Domínios Ultramarinos; e a tDdos os Ministros de Justiça; e mais Pessoas, a ' quem pertencer o conhecimento, e execução desta Cilrta de Lei~
rque a cumpr.ão, e guardem, ' e fação inteiramente cumprir; e guardar
com.o nella sé contém, não obstante quaesquer Leis, Alvarás, Regimen- ,
tus, Decretos, ou -Ordens ém cohtrario; porque todos, e todas Hei por
derogados, par,, este effeito sómente, como se delles fizesse expressa; e
imdividual menl(ão, ficando aliás · sempr·e em -seu vigor. E ao I?outor Thomli'z Antemio de Villan9va Portugal, 'do Meil Conselho, Desembargador, do Paço, e Chanceller Mór do Brazil, Mando que a faça publicar ·na.
tChanceJiaria, e que della se remettào copias a todos ,os Tribunaes; Cabeças de Comarcas, e Villas deste Estado: Registãn'do-se nos lugares,
onde se costumão regislar similhantes Cartas, retnettendo-se o original
para o Real Archivo, onde se houverem de guardar os das Minhas Leis,
. Regiine.n~os, Cartas, Alvarás~ e Ordens. Dad€> no Palac.io do Rio de Ja~
ne~rvPem 29 de Novembro de ís-os. (I)=Com a :Assignatura
Príncipe Regente, e a do M inislro.
\
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Pedro Maria
dé Athaide
do Meu Conselho, Gov-ernador e Cap1tão General da Capifanía de Minas Gen1es, Amigo EU o
P H I NCJ P E REGENTE vos Envio muito saudar. Sendo-Me presente
tudo o que a Junta, que Ji'ui Senido Crear para a Conquista da Civilização Jus Jndids, e Nav,e gaçi'io do Hio Doce, fez subir á Minha Heal
Presença, como fructo das suas observações, e Ço que lhe constou pelos
Cl•mnJanJantes Ja força armada em cont(JJ·midade das Minhas Heas- Or ..
dens, Pedi AJo-Me .coto muito louv:wel zelo, e grande conhecimento de
c<HJsa al!!uuws providt--ncias mui saudaveis, tanto para prom-ove~ a civiJizaç:lo Jos 1nJJOs, que tem mostrado querer viver paeificamente AlJeados debaixo da pt·otecç<'lo de Minhas Leis, logo que vírão cessar a tyran"'
nia dos Indios Butecudus, como lambem para favorecer o eslabelecllnento de alguns sugeitos, q11e tem concorrido para erigir Fabricas de Mi ...
neração,. e Ln1balhus de Agricultura nestes Terrenos novamente restauradus, o que muiío Desejo Promuv,er: Sou Servido, Conformando-l)!J·e com
~s propostas da mesma Junta, Determinar-vos, para que assim o faças
imlnediatallJei!LP, executa·r, em primeiro lugar: Que no TerrítoiÍo novamente resga{ado ·das incursões dos J ndios Bote~udos, ou aint..!? outros
q uaesq ner, consirlereis co1~1o devo! 1.1tos todos os Terrenos, ' que tendo si-:do dados em Sesmarias anteriormente, n~lo for:;.o demarcados, nem cul1ivadus até á presente Epoca, e que façais executar o f)Ue para siruilhantes
casos dit>pôe a Ordena<:ão Liv. IV Til. XLIIf., e as Ordens H.éaes postP.riot;es. Em segundo lugar: Que daqui em diante pertnillais a cada hum
dl?S Curnmandantes nas ~uns re.spectivas Divisões, que possào d,emarcar,
e a : ; signahr lerr,en,;s proporcionaes ás Fabricas dos que furem .entra11do;
ficamlo depois estes novos juoprietarios, que entrarem de posse, obrigt'"'
dus a pruútWir o Til ulo legítimo das Sesmarias, intervindo a necessaria
inftH·ma((fio tios mesmos Commanclanles para evitar toda a fraude, em si,.
milhiinles reparti<;ões, llo que tarnbein vigiareis, fazend0,, que os tiles"'
mos CowmanJantes dem a vós, e á Junta conta de todo o terreno, que
forem assim dividindo, e da força, e grandeza das Fabricas, a q.uein
.:r.Jrern coneed'iJos os mesmos terrenos; o qqe a mesma Junta deverêl fa~
zer subir á Minha Real Presençn nas contas~ que regularmente, e se•
gundo se acha PstHbelecido, .Me devem dar . .Em terceiro lugar Ordenovos: Que escolhais de acordo com o Bispo algum, ou se necessario for,
a,l·guns Eeclesiaslicüs virtuosos, inleilig~ntes; e 1.elosos do servjço de
D~os, e Meu, a quem pos·são encarrP.gar a Educação Religiosa, e Civil
do- Genfio, que existe A Ideado, e d~ que- for apparecendo, como acon·
teceo .:-tgora com mais rle quinhentos P~rís, que s~ 7chào ~Ideados, e
que v1erào huscat· a protecçclo, e suave Jugo das Mlnllas Le1s; e a cada
hum destes Eeelest:-~s!icos fareis dar pela J u'nta da Minha Heal Fazenda
não só a peosiio Je duzent/)s' mil ,réis aonuaes, más lhe deixareis de acorJ(I cmn a Junta da -Mi-nha Real Fazenda pelo espaço de doze nrwos
I
I ,. c
o gozo dos 01zimos das , novas culturas, qoe os mesmos nu1os uzerem,
e qu~
farão parte da Minha · Real Fazenda denqis de passados os sobre~iros doí·e anoo!) ';. ·fazendo ·v ós demarcár a cada ,Povo·a ção de ~r-1-dios
novatr\ente· creaq~ aqu'~l!a porçfío_de terreno, que se julgar conv~men~e,
e necessrurio para- a cultura à 'o s gen~ros precisos para a sua subsislencla,
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para cs- c.lo conm1ercio, por cujo meio, e por llllma lroca bP.m entenditia poderão haver os outr<.•s arrigos, que lhes sejilo necessarios para satisfazer ao seu commodo pessoal, ficando tarnbem n vosso Cêlrgo de acordo
com a Junta da Minha L~eal Fazenda o le vantar as Igrejas, que forem
necessarias para ivspirar maiot· respeito aos J nc.lios para o culto, e serviço de Deos, que tanto deve tambem concorrer para a sua mais prompta
civilização, havendo similhante, e tão util despeza de fazer-se com o
menor pezo de Minha Real Fazenda. Devendo tambem a experiencia elo
que tem acontecido em qualquet· materia eslar sempre presente aosolhos
t.lo Legislador para obviar aquelles inconvenientes, que tem resultado de
estabelicimentos, que nada na theoria mostrárão, que fosse defeituoso,
e de que só a prática depois fez vêr os inconvenientes; e havendo a experiencia mostrado, que as Aldêas ou Povoações de Indios não tem igualmente, prosperado; antes vão em decadencia, já pela naturnl indolencia,
e pouco amor delles ao trabalho, já pela ambição das Pessoas, que com
o titulo de Directores, ou outro qualqu~>r só tem em vista tirar partido
de gente grosseira, rustica, e pouco civilizada, para absorverem á sua
sombra os soccorros dados pela l\1inha Real Fazenda, que tendo sido muito consideraveis, tem sido em parte infructiferos; Sou Servido Ordenarvos, que só procureis A Idear os Indios, que buscão a Minha Real Protecção, quando elles pelo seu grande numero houverem de fazer h_uma
grande Povoação, e não puderem ser distribuídos pelos Fazendeiros, e
Agricultores dessa Capitanía, e que os mesmos Fazendeiros se não quizerem prestar a recebellos com as seguintes condições, debaixo das quaes
vos Authorizo a que, sendo pequeno o numero de Indios, que se vierem
offerecer, procureis que los Fazendeiros se encarreguem de os Instruir,
e possão tambem aproveitar-se do util do seu trabalho, como compensação do ensino, e educnção, que se encarregão de dar-lhes: Primeiro:
que possão os sobreditos Fazendeiros servir-se gratuitamente do trabalho
pe todos os Indios, que receberem em suas .Fazeqdas, té.pdo sómente o
onus de os sustentarem, vestirem, e instruirem na nossa Santa Religião,
e isto pelo espaço de doze armos de ida~e, e de vinte, qu nto aos que
tiverem menos de doze annos, podendo 1Uesl.e modo indemnizar-se das
despezas, que hão de fazer eom o seu tratamento, educação, e curativo nas enfermidades, vindo lambem assim a thr huma remuneração do
seu trabalho, e vigilancia, em quanto os mesmo I ndiqs lhes não podem
prestar nenhum serviço, ou pela idade, ou pela sua rusticidade, e ignorancia de Lingua Portugueza : Segundo: que have-ndo os mesmos Fazendeiros satisfeito ~ estas condi((Ões; nàda mais lhes ossa ser pedido pelos
mesmos Jndios, e que seja prohibido a qualquer pessoa desencaminhar
I ndios assim estabelecidos, e acolhe-los em qualquer .Fazenda antes do
prazo estabelecido, findo o qual poderão ajusta-los pelo jornal, que lhes
.convier, lendo sempre a preferencia o Fazendeiro, que os civilizou, em
igualdade de jornal; e ficando os transgresssores destas Minhas J{eaes Ordens obrigndos a pagar promptamente ao Fazendeiro, que civillsou os Indias, que se lhe desencaminharem, aquella indemnização, que lhe for
justamente arbitrada e julgada pelo Magistrado Territorial, a cujo disJricto pertencer a mesma Fazenda, e a cujo cargo ficará f!àO só dar topo o auxilio, que requererem os Fazendeiros sobre tal objecto, mas serão obrigados nas Devassas. annuaes denominadas J an~irinhas a pergun7
tarem pelos que desencaminhào Indios, ou os induzem a fugir para os
bosques, e a subtrahir-se á eivilisação, que se lhes per tende dar , para
~erem punidos eom as justall penas corporaes de Policia, que pareeeren)

proporcionnes :~o mes mo <.l el ido : Terceiro : Ordeno-vos que attendais mui
particularmente, e Me façais PI'Oposlas rara os Póstos de Officiaes de
Ordenanças, ou M ilicias, aquel!es dos Fazendeiros, que mais se disting11Írem no bom trl-ll a mento, e progresso de civilização dos I ndios, preferindo os que mostrare m em igual intervallo de tempo hum m:1ior numero
de casamentos, e nascime ntos de Indit>s em soas Fazendas: Quarto:
Encarrego-vos 'de pu blicar, e fazer constar a t•dos, con1c~ por esta Minha Carla R eg-ia vos Enca l'rego de o faze1·, que tendes Ordem Minha
para Me dar cont a de todo, e qualquer Fazendeiro, ou pessoa rica,
que á sua custa for ma r a lg uma Povoação de Indíos, e cuidar na sua civílizaç·ã o, e jnstrucções na Reli g ião, bons costumes, e trabalho em Agri·
cultura, ou em qualquer ramo de Indostria, e que se achem unidos·, e
jncorporados na sobredita fórma pelo menos mil e duzentos casaes de In·
dios adultos, e qne por sua diligencia, e presuação se achem misturados
com os mesmos vivendo em paz, e. dados ao trabalho cem casaes de Portuguezes, ou Europeos; e .finalmente, que para o culto Religioso dos mesmos lndios, e Portug·uezes houver erigidohuma Igreja, ondesecelebrem
os Officios Divinos; porque he M inha Real ] nlençào em similhan te caso
. Crear o Fazendeiro ou Individuo rico, que tiver satifeito a tão Jouvaveis fins Religiosos, e Patrioticas vistas, Senhor, e Donatario da sobredita Povoação, que· em taJ caso tambem crearei Villa com todas as pre'"'
rogativas annexas a similhantes estabelecimentos. Tendo assim providen·
ciado os meios, com que podereis utilmente empregar os Indios, que em
pequeno numero se vierem aggregando ao Estado de civilização, que Desejo Promover em seu favor; lambem Sou Servido Ordenar~vos, que
quanto aos que vierem em maior numero, e forem Aldeados, que procureis que no meio delles se estabeleção famílias morigeradas, e indus·
triosas de Portuguezes, que possão viver com elles, empregando-os em
trabalhos, e chamando-os assim ao conhecimento elas utilidadés, que lhés
hão de resultar de viver em huma reg ular sociedade, e de gozarem' dos
soccorros, que os homens mutuamente se podem auxiliar, e procurar
hum maior gráo de commodídades, que fazem a facilidade da vida humana. Finalmente; Desejando mostrar á Junta da Conquista; e Civilização
dos lndios Barbaros, e da Navegação do Rio Doce, quanto apreço Faço
do jocansavel, e activo zelo, com que tem em tão poucos mezes promovido
este negocio político, de que a E ncarreguei, Sou Servido, A ttendendo
á sua representação, Ordenar-vos que para maior estabilidade, e·regularidade das Sessões da Junta fixeis para lugar das suas Sessões a Salla,
que serve para as da Junta da Fazenda, em dias proprios; e que o Seoretario do Regimento, e os Officiaes, que trabalhão na Secretaria, igualmente sejão, e fiquem encarregados do serviço desta Repartição, ficando na dita Secretaria todos os Papeis, e Livros concernentes a este respeito debai~o da vista, e ordens do Deputado da Junta Commandante do Regimento, em cuja casa está actualmente a Secretaria. Assim
o cumprireis, e fareis executar, não obstante quaesquer Ordens, e Regimentos em contrario, que todos Hei aqui por derrogados, comosedelJes Fizesse expressa mencão. Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Dezembro de 1808. = PRINCIPE com guarda.= Para Pedro Maria Xavier de Athaide ·e Mello.

Impresso nn lmpres8áo R egia.

..
•

r

,,

662

1808

·--*,q>*--*
Os Governadores do ·Reino á Nação Portuyueza •
•

PORTUGUEZES

Se até agora os Governadores do - Reino tem observado em silencio os
admiraveis esforços do vosso Heroismo, e da vossa FeJelidade, nem por
isso elles tem deixado de avaliar hum _só instante os recursos, que (,ffereceo o _vosso Patriotismo para a Jiesf.1urat.tão da Indepenclencra Na('ional. Só por impulsos delle vós tendes arvorado <lO Norte e :.w Sul <t.S Baudeiras Portuguezas; e com o poderoso e dt>cisivo' :-HJxilio dos Exen:itos
:tlrítannicos fi.Jrão felizmente calcadas as orgulhos;1s a~uias do Tyranno,
<]Ue vos queria jmpôr hum jugo de ferro. Debalde o seu insidioso General tinha feito caminhnr á França as Tropas Porlug\Jezas, tillha aniquilado o Exercito, desarmado a Nação, esgotado os Cllfres públic. s, "arrido os An;enaes, e devorado a fortuna dos Particulares: de rwda ihe
valeo o pôr em prática todas as tramas da perfidia; a ludo fez supprir
o vosso amor pela Religião, pelo Soben11lú, e pela Palria. Sim, Pvrtuguezes, vós tendes immortalizado o vosso nome: Hespanha e Porlu~al
tem sabiuo resistir ao Tyranno, que tinha avassaJlado toJo o Norlt> da
Europa, e lançado os ferros aos Povos da ll.alia: a Ptl·l insula fui o escolho, onde tem vindo qu!flbrar-se as fórças
Déspota, que, no delírio du seu orgulho, lem ousado appeJJidar-se o Arbitro dos Povos, e tios

uu

Reis.

Mas, Portuguezes, não basta ter huma vez vencido; he nect>ssario para conservar a Li-berdade oppôr huma bcm·eira Írresi~Livel a1•s novos esforços cio insaciavel Napole<io. Vaidoso por su~s vict<.,, ias na ILalia
e na Alemanha, e irritado pelas suas derretas na Hespanha e Purtugal,
elle reune os seus Exerci tos, elle cs faz atravessar os Pyr.ineos; e cumo
h uma torrent-e despenhada das montanhas, elle perlende inumlllr em san•
gue as Províncias. da Hespanha, unico asylo dà Libet~ade du Continente~ elle empenha todas as suas forças em vingat· qs seus Generaes, e os
seus Exercil.os batidos, dispersados, fug-itivos e pnisiunejros. Nada serve de embaraço aos empenhos de hum Tyranuo; P~'uco ftte importa despovoar a Fram(a' se para saciar a sua ambiçào he neces~'ario sacrificar
toda a mocidade. Cidades abrazadas, Viilas destruídas, C•1mpos cobl:'t""'
tos de cadaveres, são especlaculos indiff~rentes ao corat.tào de hum l1esposta, que não conhece mais· interesses, que os de h uma fam'llia depravnda. Tal lre, Portuguezes, o caracter <l<HJUelle, contra <}oem irHpurla.
que nos defendamos. 2 Que seria de Por r ugal, se, invadidas ns Hespa·
nhas, os Exerci tos Francezes pizassem nossas l'rovincias? Se estando,
ha hum anno, como amigos, elles llJllicár:lo as suas marchas com incendios, com sacrilegios, .com rapinas, e cem toda a qualidaoe Je tyrannia ; · se depnis q~e _usurpú;1o, sem re:oistencia, o Poder Supremo, t>spo]!árãó os ~agrados Templos, Ünpozerilo Contribuições erwrrues, atacárào
a Liberdade indi\'iclmtl, saqnearão CiJades, abrazárão Villas, e cowmelfêrão atrocidades só proprias das mais barbaras Nações, 2 que não
praticarão flgora esses Exerci r os devastadores em hum Paiz~ onde a unallime von~ade dos Povc.:•s se declarou glorio:samen "".avor da Liberdade?
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A's armas, Portuguezes , ás armas. A necessiJl\d·e exige que a
l\!lassa da Na(tão empunhe as armas; e toda-s, as armas na mi'io robusta de
htlffi Defensor da Pratria são in..,üui,nentos Jecisivos da victoria. O Governo v·igia sobre a subsisler:wia dos Exerci los; e aonde não cheg:1o os
:recursos or·dinarios tias Rendas públicas, supprem os Donativos d~:rs V::rs·sallos, que sabem .Jhonra·damenle ~sacrificar á P~1tr.iá os fundos, de que
eHa necessita. 2 Dir-se-ha ,por ventura, que n,ã o somos os Hesce•ncl•entes
düs va·l erosos Lusita-nos, que tanto lempo zombárão d0 valo.r e ~h pedi,.
dia dos Exerci tos Romanos? Não forão os nossos An te;passados os q U'e
fjxpulsárào destes Reinos ·os bellicosos Arabes? Não somos nós os que fi~
zemos tre~ner ~s Costas d':Africa? Os ·que :fomos esta'belecer no Ori·en>te
hum dilatadissimo Imper·i o? Os que temos sabido sern.pre defen (J e'r a Ooro~ dos nossos Soberanos, e a noss~ I ndependencií'l Naciooal? A .J nglatmTa , a ge·n er0sa Inglaterra; cujas invencíveis Esguadtas lomfio . irrisorio 1todo o projeclo d'invasão, nos vem dar ·o exemplo, que devemos imitar.\: Movida dqs briosos estímulos de defender a Liberdade das Hcspanh· s, e de oppôr hum dique á desolação ger.al da Europa, ella nos subministra armas, ella faz caminhar os seus Excilos ao campo da ' honra,
eJla! franquea, e liberaliza os seus thesouros; ~e nós mais do que ella i·nter~ssados nas defensa da nossa indepencia, .f icateltlos a:g.o.ra .e)n -tmma molle e insensível apathia? Quereis que dig.ão os nossos filhos, que
o vosso Valor, e o vosso Hewismo., só existio poucos mezes, para prov0car mais sobre a Patr.ia a ira e barbar1d.ade do vencedor? ·M ·a s vós ·A:lo
ouvireis as suas imprecações; porque eHes irião acabar a vida longe de
vós, eHes irião .s er em Paizes remotos involun.tarios instrument0s ,;da t>,r>•
pressão e da missria d'outros Povos; m·as vós os verieis sah.ir dos v0ssos
lares arratrcados aos braços das e.nternecidas mãis, in v'ocando e:m v.ão o
no ne da Patria, que os v.io nascer.
Portuguezes~ contra h1:1m inimigo r>oderoso e vigjlante não ·deve ·
ha'v·e r descuido. Se não quereis ser vís escravos, se não quereis v·êr u'Itrajada a Santa Religião, vilipend•iada a vossa honra, .i nsulladas ,as vossas mulheres, traspassados das bayonetas os vossos innocenles filhos, e
aniquilada para sempre a gloria d~ Portugal~ corramos todas a afronta•rnos com o inimigo commurn, unamos as nossas armas ·ás elos h0nr.ados
Hespanhoes, e <Ís dos intrepidos línglezes, mostremos á .Eu11opa qu'e não
he só a Sue,c ia a que sabe 0ppôr huma bar·reira de btonze a·os o,r,rress~
res cla sua Liberdade. Sejamos 0 qut sempr.e fomos, valentes, Jt,ntreplilos, invenciv·eis. Sejão ·os m>ssos braÇos., .sejão os nossos bens os fiàdbres da nossa lndependencira. Vale mais sacrificar 0s bens ~~ Liberda.tde da
Patria, do que reserv aJJos pata despojo d'os seus infames oppressores. V ale mais combater pela Independencia da Naçãe, do ·que servir _de vict..i~
ma aos caprichos de hum Tyranno. A Nação, que quer ser hvre, nenhuma força a póde tornar escra·va. Huma nação levanlada em Massa
lem huma força irresistivel.
He assim que ~ros fallão, ó Portuguezes, os Governadores do Reino, em nome da >Religião, II}Ue devem proleg~r; en1. no~.e <Jo So~eraoo,
por quem darãó a v.id(l; e em nome da PatrJa, CUJOS Jntereses lhe forão eonfiad0S por aquelle virtLJQSO PR'INCll!J.E_3, q.ue primeiro q·ue t0dos
te\'e a glori.a de c0nfudir os proj>ectos do -mats perfid0 de tod0s os home-ns. Fallando-vos .assim, e.Jies satisfazem ao ., primeiro (!l os seus .deve.r.es,
mostrando-vos a necessidade de opr>Ôr sem demora aos esforços de hum
usurpadÇJr barbar.o a Massa total das Forças de huma Naçã0 ~·alorosa:
eHes vos indicão o .caminho unico de conservar a IndependencJa d,estes
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Reinos; e eiles f.Prão a doce satisfação de premear em norn.e do PRINCli'E I{EGE'\TE NossoSenhot· o:s Vassallos, que se distinguirem pela
sua heruicrdade, e pt'lo seu Patriotismo.
Mur11·, dt.> sola(;ao, e C;•pllveiro he quanto vos promelte a invasão
elos h;,rhart•s; hunra, gluna, e independeneia he quanto vos pro:nette o
VIISSCJ heroiSIII\1, Fazt·r-,..e hra injona a huma r·.açao briosa dar-lhe a esculht•r a :dleruativa. Corra se ao .Campo Ja gloria. O Un:verso inteiro
t.-w .ti:ú:uu t'lll vús as SIICJS vistas: ovo, o Pi{Jl:~CJPE vns contempb, e
os ~l:s~oos alliadus vos cuovtJao. Oú morrer, uu vencer he a div1sa dos
nt•ssus hons Vizmlws. Nada vale a vida sem a honra; e o mais doce de
tudo:s os prazeres, he o cle ler defend ido . e libertado a PatJ·ia. Palacio
do Guvtmo 9 de Dezembro de 1808. =João An(onto Salter de l\1en-

dun<t;t.

·

Irnpt·esso na lmpressâo Regia.

·--•..o-o*--*
SenJo a defeza da Patria o p;·imeiro dever que a honrn, a razão, "' a

quando hum" Nação barba-.
ra, dt'srrezanclo os direitos mais sagrados que no munJo se conlJeccm,
intenta redt~zillos á escravidiio. ruttlnndo as suas prop•·it•dades, destruindo a StJa l{.~lrgiilo, viulando os Templos, e commPtlenrlo as lnêllOn:s
111 rocidades·. que a perH"TsiJade dos coslumes, e a in humanidade rr'>de
faz<·r i111aginar; e achando-se infeilzlllente Puríugal amPaçado de sofTrer
tüdt•S esles malt's, :senJ CJIIe tenhi\'u os seus Habitantes ou.tro algum meio
de evitar os horrurPs a tjue se \'êm expostos 1 que mio sejn o de recorrer
ás ar111i1S para rt•p•, li ll' pela fur<(a as perver:,.as, sÍnÍf;tras e OUÍOS:lS Ínle'nÇÕt>S tJ,,~ ~eus iniml!!oS: Sc,u Scrviúo Determinar, que tocla ~ Naçfío Furtu'-u••za se antH' jWI" llludo fjlle a cada hum for possivel: ~ue todos o:;
]wmen->, sem PXCt!pÇ'l•> de pessoa, ou classe, tenhào huma esplngarJa,
ou pique com JHIIJta de ferre) de doze a treze palmos de comp ido, e de
tod;,~ as ma;s arm:is q11e as suas possibdiJadd perm1tirem. @uc todas
as Crdades, Villas, e PuvoaçÕt·s consideraveis se fortifiquem tapando as
entradas, e ruas princip;ws com dois, tres e ma's travezes, para que,
reu ·r~indo-s~ ~os seu,; habitanr~s tod~JS ?S moradores dos Lt'~gare~, _A~dêas,
e Casaes v1s10hos, se defendao allt vigorosamente ~uando o JoHmgo se
apresente: fjlle todas as C amaras, e na Cidade de Lisboa lodos os MlDistr.u s du.:. Bairros remetlão no esraçu àe oito dias, d~pois da publicaçno desle Meu Real Decreto, ao General Governador aas Armas da rPs-·
pt~ctJva P rovincia, huma Rela<;ào das Pessoas flUe pel~\.sua ~ctivid;de,
t.lesemharaço, bom curnportamento, e rela aflf~iç:1o dos Pó'vos, forem mais
cap<~zes para os comruandar, prefennd•_) em iguaeg circuGJSI~ncias os <]lle
ja t;"ré11l OITiciaes Je Ordenanças; declarando aquelit>s dvs ditos OfficiaPs, que, pel~ sua iJ.aJe , molestias, C!U más fJOalidaJes, não deverem
PXPrcer os pÓ;;Ios qr1e occapio: que tódos os Gennrai:'S enc:J.fi'C'{t<HI(Js
dus Guvernos ths A r1nas nas Provineins dividao os seta; Governos em Oistriclos grande-s, P noJuePm, but'n OfJieial de reconhecida actividade e probidade, sPJa de Tropa de Linha, M di c ias, ou OrJenança.,, a· quem todos os Caplt:'íes Móres, e mais Officiaes de Ordenanças obedecerão em
\'lrlude da mesma nomeação, para que passando ás differeotes Povoaçõ~s
do seu Distncto, examinem o esLado das Companhias, nomeem para Offime~UHt nalureza impõ~->m a tudos os homens,
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ficiaes dellas (das Pessoas escolhidas pelas Camaras) as que julo·arem
HS quaes comec:arão desde·Ju!{O a exe~cer o~ s ,~ us
}ug-ares, e receberão depnis ·as competentes nomeações dos ~:~ohreditos Generaes: (rue todas a-s Companhias se reunirão nas suus Povoacões todos os
Domingos, e Dias ~à_ntos para se exercitarem ;no ' uso das ;u..mas f]Ue tiVt>rem, e nas evoluçoes ·mlltt;.res , comprebendendo todos os homens de
idade de quinze até sessenta annus. Finaltnente; que ·toda a r ·e ssoa 'que
se n;lo anuar, recusando concorrer com a Nação em g-~ral rara a defeza
da Patr·ia, seja prezal ·e ·fi·rru-e incursa na .pen:r de· ·nH~r-te, e que i~ualmen
te incorr<'io na mesma pe na de morte todos aquelles que fornecerem
qualquer soccorro ou auxilio 'aos inimigos com viveres, ott de outra ruameira: f)Ue pela nwsma raz;1o sej-a -qo·eiina~a e arrazada aquella Povoaçiio que se nüo defender ÇíJntra us fl g'gressores deste Reino, e 11Jrs franquear a sua entrada, sem lhes f,lzer loJa a resistencia pos!;livel. E mando 'a todüs us Generaes; e ·Gov-e.rna·dotes das Armas das Províncias, ao
] rrtendeule Geral da . Policia ',. e · a todüs ·os. Corn,g·ed<ll·e!':, Ouvidores,
Juizes de fóra, e Ordinarios, e gera~wenre a todos os Oiliciaes Milital'f'S de Juslt<;a OU fi'azenci:J, COOCOrràO para O cumprimento de tudo quanto neste meu Real Decreto vai determinado, o qual será amxado em todos os lug·ares publ1cos das CidaJes, Vtllas, Lug'a.res, e Povonções deste
Hei no; para q11e chegue ao conhecimento de todbs os _seus Habitantes.
O CunsPiho de Guerra o tenha assim entendiJo, e f11Ça executar. Palacio do Governo em ll de Dezembro de 1808. = Coru tres Rubricas dos
Senhores Governadores do Reino.
mais Jignas e eapazes,

Impresso na Impressão Regia.

F-rancúco ·Antonio Jt!Jaáel lt:lontezr·a, Ccivalleiro projesm nd 01 de'l!lt ele
Chrútd, Dezembargador da Relação e Casa do Porto, Co.rregedoT do
,
Ct·-ime do Bairro de .Aljama, cf·c.

F<~ço

saber a todas ns pessoas desta Corte e seu Termo, que pela Inda Co1·te e Reino me fui r..articipada a Resoltn;ào, CJue S. A. R. o PlUNCIPE REGENTE Nosso.Senhur, Foi Servido tomar para se concluir a diligencia, de que pela mesma lnlendencia fui encarregado de fazer apromptar todos os Cavallos, <)Ue a de fensa
dt>sles Beinos faz indispensaveis p:1ra a remonta da Cavallaria Portugueza; Determinando o mesmo Senhor quo todas as pessoas, que né10 apresentarem os seus Cavallos, os perci'i o, quando se lhes potjs:'io aprehender, sem que aos Jonos ne m fiqu e m l!vre a escolha de os offerecer gratuitamente, nem de . reccb~r o seu valor; e que quando se não possiio
aprehelldrr depois de feitas as necessarias dili gencias, st>jào os donos
obrigados · a pa~ar .o dobro do seu valor, segunt.!o se lif'juidar: que só fici'iu exéeptuados desla apresenlal(<'ii> os Oíii{:Íaes Militares empregados.
quanto ao numero dos. que lhes s<lo concedídus em razão dns seus empre!!'os, e aos que o podem vir n ser por· se ni'io n:::barem reformados se
exceptuarão a caJa Olficial General, ou Brigadeiro dois; e éil cada Coronel, e Tenente Coronel de Tropa de Linha, e das Milícias, hum:
qu~ na mesma remonta devem ser HICluidos os Cavallos) que andão ecn
tendeot.~ia Geral d:( Policia

Ppr.p
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Carroagens,, quando sejão Cclp.a zes do sP-rviço mrlitar, com a unica excepção de se deixar huma parelha aos Empregados publicas, que já a
ti verem, quando lhes seja indispeqsa vel para o desem panho das suas obrigações. E para que todos os Proprielarios de Cavallos fiquem nesta intelligencia, e na de que o dil.o exame se ha de conlinuar successivamente até o d'ia ultimo deste mez, á excepção dos Domingos, ·e dia 26 do
corrente. mandei affixar apresente Edital. Lisboa 17 de Dezembro de
1808. = Erancisco Antonio .Maciel Monteiro.

Impresso na Ofjicina de Antonio Rodrigues Galhardo.

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber ao~ que o presenteAlvárá

virem: Que Tendo consideração a que os Empregados de Porteiro da Minha Real Camara, e de Guarda-Joias forão sempre reputados de muita
distinção, e honra; merecendo por este lào justo motivo, que sejão condecorados com Titulo honorifico, que lhes augmente a graduação: Hei
por bem, e Me pmz: Que nos referidos Empregos de Porteiro da Minha Camara, e de Guarda·Juias, fique annexo o Titulo do Meu Conselho; e que se passe a Carla pela Repartit;.i'i:o competente ao que ao presente os servem, e aos que para o diante furem nomeados por 1\1 im, ou
pelos Senhores Reis Meus Successores, log-o que se lhes fizer a Mercê
dos mencionados Empregos, e em virtude da mesma Nomeação.
' · E este se cump1·irá, Jcomo nelle se .conlém, não obstante quaesquer Dísposições em contrario; e valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de pas.s ar, e o seu effeito haja de durar mais de hum, e muitos annos, sem émbargo das Ordenações em
contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Dezembro de
1808. =Com a Assignalura do Principe\ Regente, e a do ~1inistro.

Registado na Secretaria de E;tado. dos Negocias doBraszíl no Liv. 1.• de Leis, Alvarás, e\ Cartas Regias
a fol. 76 vers. e impresso na Impressâo Regia.

Eu O

J>RINClPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará de
Lei virem, que tendo considera<tão ao muito que he conveniente para
bem do Meu Real Serviço, prtra commodidade dos Meus Povos, e para
a boa arrecadação da minha . Real Fazenda, que os Corpos de M.ilteias
do Meu Exercito sejào recrutados, exercitados, e armados de hum modo regular, uniforme, A compatível com os interesses dos individuas,
·q ue nelles se alislarerri: Sou Servido Mandar publicar o Regulamento de
M i1Jcias, que será com este Alvará; e ordeno que todos, e cada hum
dos Paragrafus comprehendidos nos cinco Títulos que elle contém, tenhào forc(a de Lei, e sejão como taes executados: ficando parlicularinente respo.osaveis por t(Jda, e qu~dquer negligencia, abuso, ou omiss;lo ,a
este respeito, os Officines 1 e Authoridades, a quem o cumprimen t o de!-
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lc:s competir: E p;lta qne nno posstlo allegar em sua desculpa nem Jgnoranciél, nem' obstaculo lega l. M<nJdo qne todos os OfTiciaes' de Milici:ts tenhão hum Exemphr deste RegulamPnto, no fJUal se iostruão; e
que não tenhão vigor rttraesquer beís, Decretos, Alvarás, Ordens, ou
Instruções na parte sómente, em que eontr'avierem, ou obstarem á execução delle, corno se de todo~, e de todas nquí fizesse expecial, e expressa menção: tudo em virtude deste Meo A !vará de Lei, que se comprirá tão inteirament~ como nelle se declara; e valerá como Carta passada pela Chilncellana, posto qoe por ella não ha de passar, e ainda que
seu efl'eit.o haja· de durar mais de hum, ou muitos annos, sem embargo
das Ordenações em contrario. Dado no Palacio do Go~!'lrno em 20 de
Dezembro de 1808. = Marquez das Minas.= Conde Monteiro Mór. =
Francisco da Cunha e Menezes.= D. Fr:\ncisco Xavier de Noronha.=
D. Miguel Pereira Forjaz.

JmpTesso na Impressão Regia.

T I T U L O

P R I M E I R O.

O R G A N I Z A Ç" Ã O ,

E

C O M P O Z I Ç Ã O.

Cap. 1. Da Divisão dos Distr-ictos destinados para cada Regi1pento
de JJfih'cias.

I. Achando-se determinado no Alvará de 21 de Outubro de 1807,
que no Districto de cada Bdgada de Ordenanças se comprehendão dois
_Regimentos de Milícias: o terreno designado para cada hum delles se
dividirá, com attencão á commodidade dos Povos em 8 Districtos iguaes
em povoação; e cad~ hum destes será destinado para o Recrutamento de
huma Companhia.
11. Do mesmo modo serão subdivididos os Districtos das Companhias
em 8 partes correspondentes ao número d'Esquadras, CjUe em cada hurna de!las "deve haver: tendo mais attenção á proximidade dos fógos,
qu~ as éompozerem, do que á igualdade do seu numero.
Cap. 11.

Composição, e Força de_ h~tm Regimento de Milícias .

I. Cada hum dos Regimentos de Milicios será composto de hum Estado-Maior, de huma Companhia de Granadeiros, e de ? de Fuzileiros ;
as quaes formarão dois Batalhões de 4 Companhias cada hum .
E S T A D O M A I O R.
Coronel ~ .
Tenentes Coroneis- MajorAjudantes Quartel-NJestrePorta-Bandeiras
Tambor Mór
Pifanos

l

2
1

2

1
2
l
2

Total Pppp 2
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1808

668

Companhia de Granadeiro~ ou de Fut4ileit·os.
Capitão
Tenente Alferes
Primeiro Sargento Segundos Sargentos
Furriel
Cabos Anspeçadas
Tambor Soldados - - - -

1
l
~

I

-

2

I
8
8

1

-

-

96

Total

121

•

Força de hum Regimento.
1Z

Estado Maior
Oompanhia de Granadeiros
Primeiro Batalhão
Segundo Batalhão - - - -

121
484
484

Total

- 1101

11. A Companhia de Granadeiros não ter<\ Districlo privativo; e será recrutada das de Fuzileiros de todo o Hegimenlo: havendo em eada
huma das a Companhias de Fuzileiros, al.ém das Praças de sua lotação,

1 Cabo, l Anspeçada, e 12 Granadeiros aggregados, e escolhidos dos
homens mais rebustos, valorosos, e de melhor conducta de toda a Cíllllpanhia; os quaes se exercitarão nas mesmas Companhias\ a que for e m
aggregados; separando-se dellas sómente quando se forma o Regim e nto, ou lhes for expressamente ordenado. 1
Ill. Os Officiaes, Officiaes Inferiores, Tambores da Companhia de
Granadeiros, serão esculbid os em todo o Regimento: e ficarào aggre'gados 4s Companhias de Fuzileiros, em que residem, :~ nellas s~ exerci ta rfio.
I V. Tflnto nas Companhias de Fuzileiros, co~o nns ~ de G ranadeiros,
não será constante o número de Soldados, que Jeve hav-er em cada Esquadra: por isso qne cada huma dellas devern set• wmposta de lodos os
<}Ue residirem no Districto, que lhe estiver assignalado.

e

Cap. 111. Das qualidades que devem ter os O.fficiaes dos Re:Jimenlos de
Milicias ; e forma das suas Propostas.

I. Par " Coroneis, Tenentes Coroneis, Capitães, e Subalternos destes Corpo~, serão escolhidos, sempre com a devida proporção aos Postos, das pessoas residentes nos proprios Dislrictos as fJUe, estando em
boa d isposição, tiverem ma ior representação por nobreza, talentos, ri·
qpeza, e bom co r-nporlamento; e dos que estiverem nestas circumslancias serão prefe ridos :l(jtlelles, que houverem servido na Tropa de Li nha; ou CJUe se acharem j:i senindo nos mflsmes Regimentos de .M ilicias.
Para os Postos de Suballt!r nos não poderá ser nomeado quem esliver sujeito ao Recrutamento da Tropa de . Linha.
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11. ~s Postos de ,Majores serão .exclusivamente occupad os por Capi ~
tães,. AJutl~ntes, ou _fenen!es, h.a be ts .Je Tropa de Linha: e porque ao
presiimo, Jntelitg:~nçta, e ílctlvtdade liestes Olliciaes se deverá princi ·
palmente a dt~ctpllna dos. Corpos de Meltcias: os Majores dt~ llas, (1ue assim tiverem stdo promovidos, poderão regressar palta o's negimentos de
Linha no mesmo Posto; sendo p~ra isso abonados pe las informncões dos
respectivos Curoneis, e do lnspeclor Gera!: depois de terem ser~ido nas
Mdtcias com reconhectd~ aptidão, por tempo de 4 annos aquelles, que
tivet·em passauo de Captt<les àa dita tropa de Linha; c de 6 annos, os
«]Ue passarem de Ajudantes, ou Tenentes da mesma Tropa.
11!. Para occupar os Postos de Ajudantes, em que não , haverá. diffe·
rença de Número, ou Súpra, s e rão éldmitlidos unicame nte Cadet~s, Portçl-Bandeiras, Sargentos ou Furri eis de Tropa de Linha, em qoem
concurrão, além do bom servic{o e pr0cedimenlo, as mais circumstancias necessarias para satisfazer as obrigações destes Postos. Estes Aju·
· diwles poderão lamb~m regressar no mesmo posto, ou em Ten~nles pal'a a Trupa de Linha; depois de lerem servido em Milícias 5 amws com
geral i:\pprqvac;.ão, e boas inforn1ações dos seus Superiores, e do In.spector Gend.
lV. Tanto os Majores, como os Ajudantes de Milícias, que na fôrma dos dois paragrafos antecedentes, regressarem para os Corpos de
Tropa Je Linha; só contarão nelles a sua antiguidade destes Postos pe)a data do Decreto, em virtude do qual tornarem a entrar nos ditos Cor·
pos.
V. Quando va g ar o Posto de Coronel de hum Regimento rle Milícias;
o Otncial, em quem recahir o commando delle, o participará logo ao
Jnspeci(Jr Geral; e este, conformando-se com o que fica determinado no
§. I, deste Capitulo proporá a S. A .. R. pela Secretaria de Estado dos
Negucws da Guerra a pessoa, que julgar mais propria para occuj1ar a
qnelle Posto.
V I. Para preencher os Postos, que vagarem em cada Regimento, fat·ão os Coroneis respec1ivos as suas propostas do mesmo modo, que o pra'ticão os dos Corpos de Linha; e com atlenção ao que neste Capitulo se
determina: enviando hum exemplar destaG Propos,tas á Secretari:~ de Es·
1
1ndo dos Negocios da Guerra, e outro ao Inspector Geral; conformao.:, ;,.·
,· ,
do-se nellas cum o modelo A, e com as explicações nelle feitas. _
V U. O I nspector Geral remetterá á mesma becretaria de Estado a$
abservações, que julgar convenientes fazer a estas Pt·opostas, para serem t
presentes C(Jtn estas a S. A. R.
. . /
VlJI. Os Officiaes, que se acharem agg-regados ::tos Corpos de Mth-;
cias, não dev.erào por isso ju~gar-se com direito, de. passar a ~ffectivosJ
quando não reuo1rem as quahdades, que neste Cap1lulo se ex1 g em par ,
os difJerenles postos~ antes muito expressamente se probibe ao Inspecto,,.Geral, e aos Coroneis contemplar na Proposta aquelles Ofriciaes, que as
não liverem.
,
I

Cap. IV. Dâ ,escolltà de O(ficiaes lnferú>res e Cabos dos Regimetntos
jJ!f.ilic:·as; efórma das suas Nomeações.

}re

j

I. Os lugares de Oiliciaes Inferiore~ serão ~emp~~ pr~enchidos por PV~
soas capazes de os desempenhar; r_:s1de~tes nos l~1~tnctos das.C~mna
nhtas, a f}lle perrencerem; e que nao estiverem sujeitos ao RecJutcln:ênto da Tr:opa de Linha: e para p'rimeiros Sargentos, e Porta-Bandeiras
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se pro~:nrariío de t.aPs circ u mstaneias, (jllC possilo pçlo menos vir a or r.np ;n os Pos tos de S o balh·rnos. E m ig uiil d ad e de qualiu<lde, e .mcr€'eÍ mento. se dárá a prefe re nei ;l aos (j\H:' se acharem já·servindo nos Corpos
de Milícias; ou no das Orde nança s.
li. Os Cabos de E squadra, al érn das cond ições preseriptas no §. I , ,
serão sempre escolhiJos dos Indivídu os res identes no Oistricto das suas
E squadras.
III. Os lugares .d e P-orta -Bandeiras serfío da privativa escolha dos Ccroneís; e os primeiros, e segundos Sargentos, Furrieis, Cabos, e Anspeçadas, serã o da nomea ç :1o dos respeclivos Capitães com a aprovação
dos mesmos Corone is, que a não poderão negar sem justificado motivo.
IV. A Proposfa para os lugares de Ofliciaes Inferiores, e Cabos da
Companhia de Granadeiros, assim como a escolha dos Soldados, que devem com pôr esta Companhia, pertencerá sempre ao Capitão della; ainda que elles se hajão de conservar habitualmente ag:gregados ás Com~
11anhias de Fuzileiros, como fica explicado no Capitulo I I. §§. li. e IH.
V. Aos Officiaes Inferiores, Cabos, e Anspeçadas se passarão No·
meações similhantes aos modelos B e C, para o seu assentamento de
praça, como taes, no Livro do Registo; e para fazerem constar, aonde lhes convier., o Posto, que occupão.

Cap. J7. Do RecTutarnento dos Regimentos de Jtlilicias.
I. No Recrutamento para Milícias, devem entrip· todas as pessoas
comprehendidas na idade de 18 a 40 annos, que, ·n.fío lendo emprego
público incompalivel coYn este Serviço, tiverem a disposição necessaria
•para elle; e que por serem ,casados, por excederem a idade de 30 annos, ou por algum Privilegio estiverem _izemptos dpServ.iço na Tn>pade
Linha.
_
II. , Cada Capitão de Milícias conservará sempre dua·~ RelaÇões - nominaes dos homens residentes no Districto da sua Compa\Ihia, que estiverem na idade, e circumstancias deçl~ radas no paragrá>'fo antecede·n :;
te: a prim~ira comprebenderá os homens, casados de 18 a 30 annos; e a
segund·a os solteiros de 30 a 40 annos; e ~s d·K 18 a 30 izemptosd'qRe-.
c·r utamento para a Tropa de Linha. Cada hd,ma deBitas Relações comptehenderá tres classes; a saber: a primeira do~ propÇietarios ;~ a segun·da dos homens d'officios; e a terceira dos jornai~,iros,'~na fórma dos nw· ._,
delos ( D e E ) .
,\
,,
UI. Os Coroneis de Milícias conservarão duas Relacõ
es de cada Com·;\:
'
panhia, íguaes ás dos Capitães, e vigiarão com granqe cuid~\do que es. tas Relações sejão exactas; fazendo notar todos os ',"mezes a alteração,
\flue tíve,r havido nos Districtos respectivos, e procurando informações ·
,c ompetentes das mais dignas, que nelles residirem.
·
IV. ~o mez de Outubro de cada anno se preencherão os Reg imentos
de Milicias das Recrutas, que lhes faltarem. O Coronel do Regimento
. ~ rn hum dia; que elle determinar, se .a juntará no lugar mais central de cad a
' B atalhã o com o Major, o Ajudante o T~nente Coronel, e os ,!, Capit.ães do mesmo Batalhã o : na presen(,;a de todos estes Officiaes combinaM as s u;:~ s Relações com as dos Capitães; e depois se começará o Rechi ta men to.
V. Em primeiro lugar serão recrutados em cad~, Companhia os pro-,
p ·ie tarios solteiros; e em segundo os casados: se os desta classe não basu.r em .p ara preenche r o núm ero de Rec ru_las, que for pr e c1 ~o, se co m·
\

'
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plet~rá na segunda; e ·se esta não bastar, na terceira: prefeJ:iáJo sem.'
pre em cada classe tJS solteiros aos casadús. . _
.
VI. · Naquella classe em que o número dos indivíduos exceder o das
Recrutas, que faltarem oa mesma Companhia, se tirarão sortes do mo·
do seguinte.
V 11. Em h uma uma, ou v.aso se lançarão ta_ntos papeis enrolados,
quantos fore-m os individuas da classe, qtie se deve sortear, com os seus
Jl·omes escriptos -en1 cada hum; e em outro vaso se deirm:ão -hum igual
número de papeis Lambem énrolados com hum risco de tinta em ta~llos~
quantas·· forem as Recrutas, -que se pertenderem; l'evolvendo-se depois
muito bem huns, e outros, tirará o Major do primeiro vaso hum papel~
e o TenenteCoronel outro do segundo; e abrindo-se ambos estes papeis
sobre a meza, se verá o nowe, e a sorte s_e he -branca, ou se tem ris~
co: aquelle nome que acertar _com o risco se escreverá na Relação das
Recrutas: assim se continuHrá até se extrahirem os papeis de ambos os
V<asQª.
VIII. ConuJuido o Recrutamento successinurienle das 4 Companhias
do Batalhão, cada hum dos trez Oftlciaes Süperiores ficarfi com hLuna
Relação das Hecrutas, que os Desll'ictos das mesmas Companhias devem
fornecer; e cada Capitão com outra Relaç-ã o das que pertencerem_ á sua
Companhia.
·
·
.
IX. O Coronel dele,r minará outros dias em que elle, o Tenente Co.fonei, o Major, e <J Ajuda.nte deverã? ir ao Oistricto de cada Companhia; aonde o Capitão respectivo terá prompta a sua Companhia; e as
Recrutas nomeadas para serem vistas, e exari1inadas pelos sobreditos Of.;,
ficiaes: e sendo capazes do Serviço, o róesmo Coronel lhes mandad• en.
tão assentar Praça. Nesta occasião se escolher.!Jo os íni'Jivitl'uos·, que fal:
tareni na Esquadra de Granadeii'Os, aggregada a cada huma das Com•
panhias de Fuzileiros.
·:
"X. Sendo aprovadas as Recrutas pelo Coron~}, os Capitães lhes fo.r:.
marão o assento no livro da Comp~'nhia; e enft·egarão a cada h uma o A-r.:.
mamenlo competente: depois emviarão no Coronel as clarezas necessarias para se lançarem no livro de Registo do Regimento.
·
· :·
' XI. A cada Capitão ' compete a escolha do Tambor da sua Companhia; e ao Coronel a do Tambor Mór, e dos Pifunos. Os Tambores de:::.
verão ser recrutados no Destricto das proprias Companhias; escol-hendo
rapazes de doze annos par~ oitJa, que vplnnta.riacnente _queiri'ío servir
naquella praça.
I

C A P 1'11 U L O S E G U N D O.
'.

C' O M P 'r A B I L IDA D E,

Cap. L Do.'> Livros de Registo que deve hmJer em ,cada Regi'nterlto;··
.
e Companhia de :Milícias.

, I. ' Eu:1 cada hum dos "Regimentos de Milícias havel'á'hum Livro de
_Reg isto impresso, que se dará ao Coronel, para nelle se ·a ssentarem '<Js
nomes, e mais circumstancias dos índividu.os do Regimerto; ' assim co,mo ~ carga, e d1stribuiç·ão dos -Armau\entos, A harracam~ntos, _ Mu~i~
_ções, e mais.. çbjeclos, qu,e ~ Regimento rece?el': tudo n<.t conformid,ade da explicação, que irá annexa · ao mesmo Ltvro do ~leg1s~o.
H. Em cada hum a das Çomp<lnhias deverá h\\vet· outro Lrv ro de Re-
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gisto, s:milhanfe no moJéJ.9 F, ·em que se assentem os uomes elos indicviduus; . que· uellas ttv·erein praça; assim como· a carga do A rmamenlo,

. -M1Jniçôes{ e mais objec~ús;·de que uCapiLào for rcsponsavd; ludo na
forma indicada na explicaçüo
-

. .

G.

~

. Cap.-- ÍI. D;·s· soldos ·qu~ devem vencer os Regimentos de MiliciaJ.

1. -·Em tempo ele pnz só vencerão soldo nos Regimentos Je Milicias
os Majores-, Ajudan!~s Tambor-L\'Jór, Tamhores, ~ PiCanos.
li. Os Majores dfeeti\·os \'e,icerão o soldo mensal de 26~000 rs., o_
huma ração cJiaria de for~agem.
11 L Os AjiJdantes v·eneerào 12$000 rs. mensaes sem ração ele forr:tgem.
l V. Os sotdos est.abe) ... cidos nos p<H<Igrafos anlecedenles se enlenúerão SÓlllen(e 1-l fiiVOr dnque)lf:'S O(}Jciaes, que tiVefPill SÍOO, 011 \'ÍI:'rem a
ser promovidos a estes Postos; tendo sahido dns chsses de1riminadas no
presPnté H egulamento: mas os que assim não tiverem sido prolllovidus,
ficarão vencentlo peJa tal'il~l seguinte:
.
Os Ofllciaes, que tiverem pa~s:1do de Alferes dos Corpos de Tro•
p:t de Linha p:na os de Milícias; e se aclwrem no p, slo de Major, v<'ncerilo 20 _$ 000 rs. mensaes: e os que tiverem pas1-aJo de OflL:i,,es Jn fe..
:riores,-ou Cadetes dos mesmos Corpos de Linha pora <18 Je .M rhcias; ou
que SÓG;e-nle nesteS tiverem ServiJn, e se acharem no d1l0 p4>SIO vem·etào l3$000 rs. wensaes. Os Ajudantes, que não tiverern sido e"colhidos ct>m, as condi<tões apontadas no eapitulo III. paragrafo Ilf., ~ence..
râo 6$000 rs. mensaes.
Sendo s_ó mente dll Intenção de S. A.
·regular· para o fll'IUI'O os
interesses, que devem corresponder aos di\'ersos Pustos nos H.Pg_imentos
de ll1ilicias; e de nenhurpa sorte privar os Ofilciaes, que act uahneute
servem nos mesmos Regimentos, dos soldos, qne hu111a vez julgou conveniente conceder-lhes: não se enlenderfío comprehendiuos, na dispnsiç;\o
dos paragrafos anlecedt>nles ,aquelles Oiliciaes, que vencer m aclualmente maioreS soldos; OS guaes COlllinuarào a gozar uas mesma~ Yantagens,
que tem.
VI. O Tllmbor-MÓI' de cada Regimento de. Milicias vencerá mPnsalrnenlc 4$000 rs.: cada hum dos Tambores ' 2Jooo\ rs.: cada Pifano
.. 1.$ 69_0 . rs. ~Jagos d_o rne_smo mndo, que s~ sali~f'azem~os prets á Tropa
de L1nha; úcando Jnclu1do noste soldo o pào, e o, faruan'ento, que c:u!a
hum ~lelles d_everá apro1~1ptar á sua custa; e nfio ~vendQ ser curados nos
Hosprtaes Md1tares. se_n:w no tempo em que o forem louos os outros Indivíduos, fJUe compõem estes Córpos.
, ,
VII. Quando os Corpos de l\'lilicias se juntarem. e se conservarem
reunidos~ por mais lem_po, que o de oito dias; todos os i~dividuos, que
o.s con1poem, e que estrverem presentes, vencerão, no tempo, que durar esta rennii'io, o m~smn sol do, que competia aos int!ivithws d~ igual-gradur-~çi\o da Infantaria de Linha pela tariftt anterior ao Alvar:i <!e 16 lle
.· De4embro de I79ü: exceptuanJo os Ajudantes, que cuntinuMão a vencer o mesmo soll.h, que neste Capitulo se lhes e:slabelec.e; e ·f'm ·virlu' de do paragrafo V. aquell\~s., que goznrem já de hum soldo maior.
; .. :VlH. Nes~e mesmo tempo vefJcerào os mesmos indiviàoosacimamP~
1
cJOnailos as rn<;õe~ de p:-!o, forragens, e ela pe; gozarão de todas as maJs
v<~ntagens, qne em circumslo.ncias i~uaes compelem aos indivíduos das
. su~s g-ra(iuações na Infantaria. de Linha; e serão c.uraJos nos Hospitaes
·'M ilitares ...
,.
-,

v.

n.
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Cap. I li. · Da fónna, pm· gtte sé devêm ahõna'r os soldos, que vencem
os R tgímentos de Milícias.
I. Os soldos dos 01'6éiaes serão s~tisfeitos mensalmente _p or meio de
Recibos individuaes,êonio se pratícaàctünlTnetiteco~n lodos ósdoExercito; ,porém -como estes· Côrpós pelà súa displ:m,ão, não poderft estar sujuitos ús Revistas dos Commlssario§ dás Thêsoürarias, que prescreve no
Paragrafo .XN. o Al<iará dé 9 de Julho de 1763; _a fin1 de supprir este
acto iodispensavel pàra a õoa ordem da comptàbilidade, não se pagará
soldo aJgu n1 ; ou rações de forragem áquelles Offi'cia~s, que forem novamente despachados pára os Régiineõtos dé Mllicras, sem que primeiro
conste por·: attestações ·dós fesJ)ecrivõs Çororiéis, havereilJ assentado effectivamerHe Praça nós seus Regimento.s; e ma triculf!do neiJI.'s o cavailo, que compete a caéla huti:l.
.
·
Il. Os Coroneis; ôu Cofnrnãndanfes dos Reg!men(<Js de Milícias en·
viarão nos prirJ'cipies .dos méze§ dê Março, Junho, Séterhbro, e Dezembro de cada anno a0s competentes Thesoureiros Geraes huma Relação
dos nomes dos Officiaes, qlle hás seus Regirüentôs vence'in soldos, com
declaração do Posto, que oocupão; e soldo quê vencem: allestando no
· fim délla a contihuà(;ão do s~tviço dellesno'Regirnenío;· semoqueselheS'
não pagatão os soldos dos mezes seguintes: ficando os mesmos Cor·onéis
responsaveis de qualquer demora, que soffrerem os Offióaes nó receoi"'
mento dos seus soldos, por omissão de mandarem estas Relações; e os
'f.hesoureiros Gera€s pelos pagameh(bs, qne fize'rét'n, sem as haverem
reeebido.
·
'4
IJI. Os soldos do Ta·rríbor-tl'lór, Ta'tHbóres; é Pifanos serãd cobrados
Jnensalmente por hum Recibo ge1·al ·p'àss'ado pelo Coronel rio fim daReJação nominal de todos os q ne tiverem praça no seu Regimento; atlestando o mesmo Càronel a exi_stenciéll delles nO' serviço.
IV. O Tambor mór, e os Pifanos cobrarão o seu soldo doCapit·ã o da
primeira Companhia; e assim deste como do de Granadeiros, e de todos
os outros de FuzileiFos o cobrarão os respectivos Tambores: para o que
aos mesmos Capitàes serão distribuídos estes soldos pP]o Coronel, ao qual
elles passarão Cautelas deste recebimento; e as resgatarão ôO fim doaono pelo Recibo gerall que devem passar 1'10 Jqgar cornpetente do Li·Vl'Q
de Reg·isto, como nelle se ,explica.
V. Para se satisfazerem os soldos aos individLJos, dos Regimentos de
Milícias, que ex~raordinariamenle se mandarem jontm· na fórma.explica. da no Paragrafo VII. do Capitu.lo antec~dente, se praticarão as me·s mas
formalidades, que se observão eom os Corpos de '.Fropa de Linha: ajuntando-se lhes hum Attestado do CoroRel, em que declare a data da Ordem do General; que governar as· Armas da Província, em virtude da
qual se effectuou a união; e o tempo, que esta tiver durado.
·
.
.

'

Cap. I V. Do Ann:amento dos ' Regimentos de M1'licias.

.)

I. A cada hum ·dos Reg:i~1entos de Milicias se fornecerá, por huma
vez somente, o Armamento seguinte:

~lah~rdas

•
Es·pingardasVm·etas

-

• "'- .

J

9

J$035

Il'ê3 p
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Baionetas Bandoleiras
- - Boldriés de Baionetas Patronas - - Correias das ditas Canuxeira
GuardafechosMartelinhos Sacatrapos
- - Chifarotes, ou Terçados
Buldriés dos ditos
Caixas de guerra
Bandoleiras das ditas Machados com bainha Bandeiras Talabartes das dit.as
Pifanos

I .r$ 035

1$035
1~' 035

1$035
1 ./J 035
]~035

1~035

] xB'03õ

-

l.&B035

2;6
216
9
9
9

2
2

IJ. As Ba-!ldeiras serão similhantes ern tudo ás de lnfanferia de Linha, da fórma que se prescreve no Plano dos Un if.,nnes de 19 de 1\tlaio

de 1806 , · no C<1pitulo I., Paragrafos :XXV, XXVH, e XXVIII; com
a differença, de que em lugªr do numero, deverão ter bordado o nowe
do Regimento.

Cap. V. Do ]Jéthodo rara a entrega, e disbrihuiçáo, do Armàmento aos
Re_gú?tentos de ilrlilicias; responsabilidade pela conservação del!P-; e mo·
do , por q·ue se deverá transmittir esta responsabilidade de huns
para outros.
I. Cada hum dos Coroneis receberá por jnteiro o Arma!llento do seu
Regimento, e pelo seu Recibo se constit"'irá responsave1 a ji'azentla Heal
pela conservação do mesmo Armamento.
H. Os Coroneis distribuirão pelos Sf:>US Capitães os Armamentos, altendendo, a que deverão usar de Terçados os P()rta-Bapdt>iras, f?rimeiros,
e segundos Sargentos, Furrieis, e Cabus de t~das as Companl11as, os
A nspeçadas, e Soldados GranadPiros, o Tambor\ mór., e o T<~hJbor de
Granadeiros; que as Alabardas são para os pr!!lll(iros S'a rgentos; e flUe
os mais Officiaes :nferiores deverão ser armados ô~ Espingarda: e cada
Capit<1o pelo seu Recibo, que deverá ser passado no Jqg:lr competente
do Livro do Regislo do Regimento, se constituirá responsável ao Coronel pela conservação da parte do Armamento, que lhe fu ~ di tribuida.
lll. Os Capitães distribuirão os Armamentos pelos individuos, que
delles se deverão servir; cada hum dos quaes ficará responsavt'l ao respectivo Capitão pela conservação do Armamento, ·que receber, ou pelo seu
Yalor, conforme o orçamento seg11inte.
Por huma Alabarda. ··Por hum ' cano de .Espingarda
1 Coronha - - - - - 1 Fechos 1 Varela1 Baioneta
l Bando1t:ira -

3$6 óO
3$600
1 $20{'
~$600

$240
1,1600
$500

180 8
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Buldrié de B a ione ta com baiAhí\ -

J$100
I$600

J Patron:l
J Correia da dita

i,t~JOO

1 Cartuxeira

-

1 Gúardafechos - - 1 Martelinho
1 Sacalrapo
1 Chifarote, ou TeTçado - 1 Boldrié do dito . Bainha do dito
Por puma caixa de guerra
I Bandolr.ira da dita . - 1 Machado
1 Baipha do dito
- - I Bandeira
J TaJaparte da dit.:-.

':'
..!.

~

-

-

I Pifano

-

.

., ,.
=~

-;

,.
':"

$800.
$360
$120
,8JOO·
1$100
$800
/600
9/600
1$000
$960
l_$600

...

- 3~$000
1.$200
1$440

IV Os indivíduos, a quem se distribuírem estes Armamentos, pas·
sarão no lugilr competente-do Livro ·do Registo d~ Companhja hum Hecibo, que legalize esta responsabilidade; e quando n'fío souber-em escre•
ver, assignado por elles, e na sua presença duas testemunhas da en lreg-a.
V. Os Armamentos dos ind·ividucJs, que pertenaerem á Companhia de
Ç-ra'fiJa'deirps, fi .c arão a cargo do Cf!pitão da Companhia, a que estiverem
aggregados; potém quando aquella Companhi11 se fora1ar,le separar do
RegiQlento, p Capitão della passará a cada htlm dos Capitães de Fuzileiros, Cau tell.as Jo Armamento, qn 0 delles receber, as q uaes resgatará,
quando se tornar- a incorpurar- ao ({egimenlo.
VI. A.s Bandeiras se conservarão em poder, e na casa do Oor-one!,
que será sempre responsavel pela conservação dellas; e só . passarão p11ra
a do Conp11andante interino do Regimento, assim. como o Livro do Re.gisto, e C11rtario, quando ou vagar aquelle Posto, ~u a ausencia ·do proprietario hou ver de exceder seis mezes consecutivos : e o mesmo se entenderá nas 'Companhias, pela falta, ou ansencia dos seus Capitães .
. VIL Logo que fcdlec!'lr, ot~ sahir do seryiço por qual'luer motivo algum Miliciano, o Commandante da ConJpanhia, a que elle pertencer e
. obrigar", ou aos seus herdeiros, a dar conta dentro de hum f11eZ do Armarnento, de que está responsavel; e no i!GlO da entreg-a lhe passará a
sua competente Resnlva: .q uando porém a entrega se não verificar, regue·
rerá logo por um officio ·ao .Magistrado mais vizinho penhora nos bens do
dito Miliciano, e em quantia tal, que segure a som ma, pela qual elle esIivet· obrigado: se, passado hum mez depois da dila penhora , não satisfizer, se procederá effecliva, e sumariamente á arrematação deste~
bens, do mesmo modo, e com os mesmos privilegios, que compe tem ris
dividas da Fazenda Real; e com esl.e dinheiro se dirigirá o Capif.i'ío :w
flrmazem mais pro-;imo, no qual se entregará, pelo 111esmo valor arhitrado no orçamento (§. 111 .) o Armamento, ou a parte, que delle lhe
faltar.
· .
VIII. Quando ho)lvcr om.missão doCommanda n le da Companhia ~m
fazer estas dil1gencias no tempo competente, ficará responsa~el pelos seus
bens á irupnrjancia dil djvida do Milicmno, cuja cobrança deixou d.e propwver: e passaqQ~~ S!?ÍS ruP.zes depois da baixa, ou morie do rnesin<:J Mi ·
Qqqq 2

1
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]iciario, perderá o direito, que tinha, de haver delle, ou de seus herdeiros a mesma dívida.
· IX. Se feitas as Jiligencias, qu.e competem ao Capitão, se deixar de
cobrar o Arínamento., ou o seu valor por om llJissào do Magi!:!trado, a qu e m
se houver requerido a penhora, ficará este responsavel pelos seus bem; á
indemnisacão da divida.
·
X. Set~Jpre que vagar huma Companhia, ou Regimento de Milícias:
o Official immediato toi•uará _entrega, juntamente como Commandante
da Gompanhia, ou Regimento, dos Livros de Registo, Cartorío, e mais
objectos, que estavão a cargo do Superior, a quem snbst1tue no ~om
mando: mas para que nestas en 't regas haja toda a· ordew, que comvém
para a arrecadação da Fazenda Real, e interesse dos particulares, se
observará o Eeguin(e.
XJ. Quando se tratar da entrega de hum Regimento, não senuo por
morte do Commandante. ou por oulro motivo, que o inpossibilite de estar presente, elle entregará .ao Oflicial que o substituir·, com a assistencia do Major, por hum Inventario, o Livro do Registo, Cartorio, Bandeiras, Armamento, e mais objeclos, que es~iverem em reserva, e Ludo o mais que for da sua immedíala responsabilidade, puja existe'ncia
verificarão, tanto o que recebe, como o Major: e certificados della, se
lavrará no mesmo Livro de Hegisto, hum Termo, que todos tres assig~ ·
narão; no qual se especifiquem os etfeitos, de que trata o Inventario, e
a enlrega, que delles fez o Official, que sahe, áquelle que o substitue,
Ó qual lhe passará no mesmo acto hum Recibo para sua Resalva.
·
Xq. Quan~o se t'ral1a~ da entrega de huma Companhia, as_sistirá a
este acto o MaJor do Reg1mento; e se procederá do· mesmo modo, n ão
só a respeito dos ohjectos, que s.5o de irnmediata responsabilidade doCapitão, mas lambem do Armamento de toda a Companhia, Cllja exí s tencia se dttverá verificar por huma revista, que o Major l·fu'e passará, lan,çando no Livro do Reg·ist0 da Companhia o Termo desta ' ntrega: o que
recebe dará ao que deixa o commando o Recibo cornpeten e; e na pri.:
meira occasíão opportt~na, se lan-çará no' Livro do Regist;J üo Regimento, e no lugar respectivo, o ·Recibo, que elle deve assignar, no qual se
constitqia responsavel ao Coronel pelos objectôs, que\estavão a carg-o uo
seu antecessor.
\
~
XIII. Quando a vacancia provier por morte, ou por outra causa, que
impossibilite fazer a entrega pessoal, de que se t ata nqs Paragrafos an· tecedent~s; o Official immediato, e o Major do Hegiment() passarão a
.~asa do fallecido, ou ausenle; e na presença de seHs herdeiros, ou das
pessoas, que igualmente o representarem, receberá o 'Offic1al immedi ato
por. Inventario os Livros, papeis, e mais effeitos relativos a0 seu emprego, e responsabilidade pam con1 a Fazenda Re:-ll: pro~'e.dendo-se dahi
por diante a todos os outros actos acima explicados, devendo os herdei:t:os, ou , os que representarem o ausente, ser nelles considerados, e assignar, como aconteceria .ao mesmo Official, se estivesse presente.
Xl V. Quando en) qualquer destas entregas se .conhecer alguma fa.J~
ta, pela comparação, que se fizer da carga do Official, com os objectos,
que entregar, se declarará isto mesmo no 'Termo, .e Recibo, · que se lhe
deve passar; requerendo no mesmo acto o Ofticial, que receber, áqu elle., que presidir, execução cpntra os bens do' devedor, do que se f-a rá
menção no mesmo Termo; ficando o Official Superior responsavel do mes•
mo . modo, que se declara n~> Paragrafo VIII., da omissão, que nisso
tív_·e r; e o ·otncial, que receber, respons~vel por tud'o, o que estava a
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cargo do seu antecessor, quando~ tiver em fazer comprehender estada.
clara,,ão O<? Termo, que deve assagnar.

Cap. VI.

Do Fardamento dos Regimentos de Milidas.

I. Os Milicianos continuarão a provêr-se á sua ·custa do Fa~damento
competenle determinação no Plano dos Uniformes de 19 de Maio de 1806;
·advertindo, que no chapeo terão huma prezilha branca de galão numero ao, que, seg!lrando o laço, venha prender juntô á aba em hum pe•
quenu bot<'ío branco e lizo; devendo ser de prala a prezilha dos Officiaes,
e Officiaes Infe1·iores; e de lã, a dos Cabos, Soldados e Ta 1bores.
11. Do mesmo modo se de\·erão provêr de mochilas de pelle de 'cabra
similhantes ao modelo, que se dará a cada Regimento; e de hum a ca-'
baça, borracha, ou de hum fras_co de folha para levar a agua nas mar"'
chas.

Cap. VII.

Do Abarracamento dos Regimentos de Miliáas.

I. Quando os Corpos de 1\-iilicias receberem Abarracamento, se lhe~
destribuirá o seguinle:
·
. :
Para cada Regimento.

Barracas de .Officiaes Superiores
De Capitães
- - - - De Subalternos- - De .Soldados- - • - De Vivandeiros - - Pavilhões com Sarilhos • - J\1anlas
- - - -· - - - Enxadas - - -· - - - - - - Pás
- - - - - Picaretas - - - - ~
Machados - - ~
l\1achadinhas - - Caldeiras, ou marmitas

--

-

..
•

-

... -

4

lO

22

200
6

81

400
J8

18
18
18'
18
200

11. Quanlo ás formalidades para a entrega do Abarracamento, e res•
ponsabilidade, que delle contrahem os Coroneis destes Corpos; se prati'c ará o mesmo, que, em circumslancias iguaes, se observa com os Co;roneís de Infanteria de Linha.

T I T U L O T E R C E I R O.
E X E R. C I C I

O~

• Cap. I. Da Classificaçâo dos differentes Districtos conforme a
sua extensão.
I. O ·Districio de hum Regimento de Milícias será designado porgr~n
de, quando a distancia da C a pita! á mais remota Povoação delle for ~1a10r
de 7 leg·oas ; por mediano, quando a mesma distancia for de 4 até 7 le:goas; é por pequeno, quando esta não chegar a 4 legoas.
11. Do me;lmo modo se chamará Districto grande o de huma Compa-
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pl)ia! ~t}jÇl J':lg:;rr mai~ ,remqto distar da s·ua -C apital mais de duas legoas;
até duas legoas; e pe. .

mediano, quando esta distancia PXçeJer de hurna
queno, quando ell.a não passar de huma legoa.
Cap. II.

l,

Do exercido dos Officiaes de JJlilicias.

9s O.fficia~s ~e 'hum J{egirnento de Milícias, atéCapitão inchmiv~' ~flr~o ~xercÍ~1\dO~ sepf).ra~arnente pelo Major' com a assistenCÍl,\
d<? Çqron~!, f} T~n~qtes Cproneis, por espaço de quinze dias em ·cada
a!ln<?; ~ nos t~mpQs P q~fil ~!D cadSt Província forem mais commodos, ~
desoCÇH pq. . . S..
H· No~ Ois~r t0~ ·grr;r:ruJ,~s, s~ exercitarão nas Capitáes_dos Batalhões,
01:1 em alguma, terrfl .consid~ravel, ql}e !hes fique proxima; e nos mediang$ 1 <; peqye110§, ~~n a~ C~nitáes ~u~ J{egimentos, ou na Cidade, ou
Villa, que para isso parecer mais propria: podendo os Coroneis neste~
ultimo~ .l).j~~rictos fa~f3f ~onoorrer sq a metade ·dos Officiaes por cada vez,
se assim for mais commodo para elles.
UI; N :}!3 t~rras, ~fn que !.)~ Jwqverem de ajuntar para este exercício,
se fornecerão áquelles, que os necessitarem, alojameptos por todo o tem.po, que alli deverem residir, dp fP~~IVO modo que se pratíca para os Officiaes de Tropa de Linha.
IV. O~ Coronejs procurar~q ~~rnpre J1~ra estes exercícios algum lu·
gar, aonde, livres de concurso, os Officiaes se possão exercil;u com toda a comipodidade; e cujdarão efi! e!(.citar nos subdi~os; pelo seu exem·
plo, o de~ejQ de se habil,ilarem com a pratica no confiecimento dasobrigações dos seus .J?ostos i e do qu~ d~vem mandar executar aos seus suT<!~os

bordinado~.

V. A{éill d9 nJan~jo 2 fógo~, ~ m~rchas, em que os Officiaes se devem exercitar, s~ ai!roveit!lrâo t~mpem esses dias em o~ capacitar das
suas obrigqçõe~ p<!rtiçul~!re~, ~ g~ra~s; para o que os C«ít~neis os farão
concorrer ·!J su~ C<}~a, e pelº 1\;Tnjqr ~o ~egim13nlo lhas far~o explicar, e
~esolver q~alql!~r çlúyid~, que a l!lggm dfl)es se offereça so~re estes obJectos.
.
.
.

Cfl.J?.

IIJ.

Dg e'f!:sÍ1?0 <]os _9ffieiaes lnferf.pres ~e Miliciqs.

{. Oll Q.ffiú~lf:l~ lqferj9r~s, e C~b<:J~ serão ex~l\citadds separadamente,
gito pias ~11} çaqa ~P!'!O~ pelos dois Ajudantes dq Regimento.
II: NP~ J?is~rjctb$ gr«:ndes se ~s~o!herão qua~~o porllos de reunião,
aonde concorrão os Officiaes Inferion:s, e Cabos m~.is vizinhos: nos medianos, e pequenos se ajuntarão nas Capitáes dos Batalhões, ou nos lu- gares proximos a ellas; e em h uns, e outros serão aboletados do mesmo
modo, que se di~se pafa os Ç>f6ciaes.
I 11. Os tempos destinados para estes exercícios ficarão ao àrbitrio dos
Coroneis, que escolh(;rão seq1pre aq!Jelle, que for mais commodo aos
seus suhditos.
·
l V( , Q,!J t\j !.!cl .éJ.nte,~ ex.ercil-!!f<lo os ditos Offiçiaes I nfer!ores e Cabos no
manejo, fógos, e marchas; e os instruirão particularmente nas obrfgações dos seus Postos, com relação ás funcções, que exercilão nas suas
Çomp!lrPiqs, ~~o ~erviço ellJ ger~l.
.
V. Os Coroneis farão observar pelo Major o progresso destas Esco1?-~ j e darão t~dos os annos ao Jnspector Geral huma conta circumstanciada, do que se tiver participado nellas, e na dos Of6eiaes: declarand o
o~ que n~o tiverem assistido; e o rpotivo; rneocionando os I nstructores,
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qne mais se tivet·em distinguindo; e o adiantamento inclividual, dos que
as compõem, para se ter com - elles a contemplação devida aos seus merecimentos.

Cap. IV. Do ensino dos Tambores de .~..lfilicias.

I. Quando assentar pré!çn alg-um Tambor, ou Pifano, será enviado á
Capital do Hegimento, ou á Vtlla, ou Cidade na visinhnnça della mais

nolaveis, aonde deve residir o Tambor-mo r, para que este o instrua; e
m'io sahirá dalli, em quanto o Major do Regimento o nfío jul~ar hZ~bili- tado; e se lhe d<irú aJ,,jamenlo por todo o tempo, que ali i se demorar.
J I. Os Tambores, e Pifanos de cada Regimento de Milicias, serão
exercitados peln Tambor-mór por espaço de quinze dias em cada hum
anoo ~ er·n Oistrictos grandes, nas (;apttaes dos Batalhões; e em outros,
nas Capitaes dos Regimentos, ou nos lugares mais notaveis da visinhança dvllas, e nos tempos ma1s proprios para isso:- em todos estes dias lhes
será furrwcido alojamento.
I 11. O Tambor mór procurará, que loquem com igualdade, e exactid:'io os difTerentes toques da Ordenança, e terá particular cuidado, que
no compasso das dill'erenles marchas sigão exactamente o que prescreve
o Regulamento de manobras.

Cap. V. Do ensino das Companlâas, e Reuniáo das Corpos mafores
nos Regimentos de Milicias.

I. Qunhdo assentar p1·nça algum Soldado Miliciano, o Cabo da süa
Esquadra procurará nas occasiões mais opportunas instruillo nos primei ~
ros elementos, posição do corpo, porte da arma, andar á direita, e á esquerJ<•, dar as rneias voltas, e marchar.
J I. No primeiro, e no terceiro Domingo de cada mez se exercitarão
sempre as Companhias. As Hecrulas serão exercitadas todos os Oomint;;os,
e d1as SantoiS, em quanto nào estiverem Jnstruidas nos Exercícios Mili-'
tart>s; e não tiverem aprompiado os seus uniformes: cada Capitão' nomeará hum ou dois Ofticiaes Inferiores para as ensinar; e determinará hun'r'
ou Juis pontos, aonde se deverão reunir, encaJTegando o Officwl Suba! ...
terno, que resi.lir mnis proximo destes pontos, de assistir a este ensino
nos dias, que nào furem destinados para se exercitar toda a Companhia:
pois que nestes d1as se deverào ajun_lar no lugar da reunião da mesma
Companhia todos os indivíduos, qae neiJa tiverem praça.
11 {. Nos Oislrictos pequenos as reuniões para os Exen;ÍC'Íos mensaes
serão sempre por Companhias; nos med-ianos serão huma vez por meias
Companhias, e outra por Companhias in te i r as : nos D istri c los _grandes,,
estas reuniões se farão a prin1eira vez por Esquadras, a segunda por meias
Companhias, a terceira por Esquadras, e a quarta por Companhias in-·
teiras; de modo que só virão ajuntar-se as Companhias inteiras de dois
em dois mezes.
1V. Acontecendo, que no mesmo Regimento hajão Districtos de differentes classes, isto he, grandes, media11os, e pequenos; carla Companhia em particular seguirá para as suas reuniões as regras, que fieão determinadas, conforme a classe a CJIIe pertencer.
V. Hegular-se-hào estes Exercicios de modo, que os Soldados não venhão a tr.aba!har entre manhã, e tarde, mais de quatro horns no Verão,
e tres no lnvern(j; e que possão recolher-se no nwsmo dia pata suas
ca~Sas.
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: VI. Além destes Ex P. rcicJos mensnf's por Companhias , se de\'er:'tó.
::1juntar algumas vezes os Ba! nlhões, e os H1'g-i mentos, para se exercitarem em Córpos maior es.
VII. Nos lJislrictos p equenos se reunir;1 cacla Batalhão duas vezes no
anno pelos dias 8antos da Pascoa, e do Natal; e todo o Regimento pela Festa do Espírito Santo. Nos Oistrictos rn.edt:anos se reunirá tres tezes cac..la Batalhão nns mesmas épocas do Natal, Pascoa, e Espírito San,
to em hum anno; e no seguinte se fará esta ultima reunião a todoo Regimento. Nos District.os grandes se reunião os Batalhões s0mente pela
Pascoa, e pelo Espírito santo; e de dois em Jois annos se reunirá nesta ultimn época todo o RPgimento.
,
Vlii. Qu a ndo as Companhias de Milícias houverem de concorrer a
~stas reuniões de Batalhões, ou Regimentos, cada Capilão de Fuzileiros l
indicar::i á sua Companhia, o dia, e hora, em que se deve ajuntar no ponto de reunião, que dentro Jo seu Districto flcar sobre a estrada, e no lugar mais proximo da Capital do Batalhão, ou Regimento; e desde este
ponto conduzirá em ordem a sua Companhia para a mesma Capital, aonde deve entrar; e aboletar-se do mesmo modo, que o praticão os Corpos
de Infantaria de Linha, que marchão pelo interior do Reino.
IX. As reuniões dos Batalhões não devem durar ma is de tres dias ;
hum de marcha dos seus DistJ·ictos para a Capital; outro, que se empregará na Revista, e Exercicio; e o terceiro para voltarem as Companhias na mesma ordem ao ponto, em <JUe se reunírão, e donde os Capitães despedirão as esquadras para as respectivas BDvoações.
X. As Reunit>es de cada Regimento durarão cinco'dias: dois para ida,
e volta; e tres para Re ~islas, e Exercícios.
XI. Sempre que os Regimentos houv e rem de se formar, e marchar
para fóra do seu Districto seja para algum campo de instrucção, ou para outro qualquer destino; o Coronel indicará ás Com pa111hias o ponto de
reunião, que ~e.verá ser escolhido so~r~ ? caminho, e o n~~ ~s proxirn? p~
ra o lado do sJtlO, a que se devem dmg11·; em consequen<ua desta mdicação, deverão os Capitães escolher o pônto mais proprio para a rennião
das suas Companhias; e sempre de modo, que evitem fati-gar os seus Soldados com marchas inuteis.
,
XII. Nos Exercícios dos Regimentos de lVIiliciaS' se seguirá, o que
prescreve o Regulamento de Infant:nia de Linh'a.
XIII. Convindo muito qu.e os Corpos de Mi•ncias · s~ exercitem algumas vezes em fazer fogo com polvora, se manda1rá entregar dos Arrnazens mais proximos aos Coroneis o numero de Cartuxos, que se julgar
conveniente; mas que não excederá ao de trinta por Praça em cada
anno.
XIV. O Coronel, e Officiaes Superiores do-s Regim ~ tos alternarão
entre si, para assistirem, huma vez cada mez, aos Exercícios das Compnnhias.

T I TU L O Q U A R TO.
S E R V I Ç

o,

E , D J S C I P L I NA

Cap. I. Do SeTviço, que devem fazeT os Corpos de Milícias.
f. Nenhum Regimento, ou Companhia de Milici.as se reunir~-í, fór;t
dos tempos assígnalados neste R eg ul a mento para os seus .Exercícios, sem

1808

681

que preceJa hurna ordem pot escripto do General, que governar as Armas da Provincia, ou do Inspector dirigida ao Coronel, ou Chefe do Regimento.
IL Fara as ~e.vist;~s de Jnpecçào o fnspector Geral prevenirá, com
a necessaria anl.!clpação, a ca<.tA hum dos Generae·s, que governar aS'
Armas das Pt:uvincias,. a que houver de ir, do tem-pu, e lugar, em que

julgar conver11enle revJsf.ar.

111. Em tempo de paz, só se empregarão os Corpos de Miliciàs en}l
algum se1·viço de grande precisão; e no. Je guerra se ~le~linarào, !'juan..:
to permittirem as circuml'ifa ·ias, pará os sitins mais proximos aos ;,eus
D_jstrictos; e sempre que possa ter lugar, se revesar~o de nwdú, que
não venhão a estar' eífectivamenLe empregados por mais de tres mezes.

Cop. li. Dos Livt·os de Ordens; e dos Mappas, e lrrformaçóes, quê
devem dar os Regimentos de Milícias; e do modo; porque deverão
dir(qir c~s suas súpplicas os indivíduos, que os compõem, ·OU
os que nelles pertenderem entrar.
L Em càda Regimento, e Companhia de Milícias haverá hum· Liho
d;' slinado. para se lan~arem aquellas Ordens do General; que go~ernar·
liS Armas da Provincia, do , lnspector Geral~ e do Cc1ro'net, das quaes'
convier conservar lembrança~ e que por isso' se mõnda•rem regi'star.
li. Cada hum dos Capitães de M il'icias• er.Jviará1todus os IIH~zes ao seU'
Corüoel hüm Mappa, similbante ao modelo .l; e com ellê as Pa-rtes de
t-odas as novidades~ que na Companhia tiverem acontecido rúiCJilt·lles me2€S e os- f{equerimentos, que para isso lhe intregarem os seu·s StJbdi•tos • .
IIL Cada f.res mezes enviarlio os Coro,neis ao General, C)Ue governar
as Armas da Proviocia, hum lVIappa conftirme ao modelo L; ê out;ro similhante ao lnspector Geral, a quem tleverr1o env!ar toJos os He<'luerimenlos, que os seus subditos perlenderem faze·r chegflr á\ Pt'éserrça d·~
S. A. H., e que acompanharão logo com a saa infurmaçi'io.
IV. Prohibe-se acceitarern-se Requerimen-tos de i·ndividuos rerfencen>tes a Corpos de 1\lbti.çias, que nêlo se,guiFem este camÍ•olw; p·orqne,,
sem attenç:io ao seu conteúdo, serão por isso mesmo e~cusaJos; e quan-·
tlo algum Inferior tiver motivo parh se queixAr de hum Su'perior, poderá
l'l·este casa unico dirigir a sua répresenta(~ào ao Superior immediato :-i{(udr.
)e·, de quem formar a queixa, e prevenirá este do objecto da· repr,e sen·
tação: ficando porém na certeza, de que, assim como se cast ,gará r1tllito severamente q~alquer Superior, ~ue abusar da sua authuri<.lade; nfio•
" ficará impune o 1nfel·ior,. que se atr•ever a· aoeusar falsamen(e o ·seo Commandante,
V. O_s Officíaes, Officiaes Inferiores, e Tambores de Tropa de Linha, que pertenderem entrar nos Corpos de ·M ílieias n~s Postç,s, em que,
tem cahimento, conforme fica explicado no Capitulo _lll. do Titulo pr·imeiro; e os paizanos, que desejar·e m, e estiverem n:.~s circumstancias
. de poder occupat· os clifferentes Postos, a qt1e nestes Corpos podem as-·
pirar, tlirigirão os seus Requerimentos aos Cororlel·s, ou Chefes llérq.u el·
les Regimentos; em que qnizerem entrar, e estes os remetlerào do mesmo modo~ e com a sna infonupçào, ao Ins·pector Geral.
VJ. No mez de Julho de· cada anno deverão os ·Coroneis dos Regi- ,
mentos. de Milícias remetter á Secretaria 'de Estado dos Negocios da Gtier-

. ra, e ao Inspector Geral, as informações dos seus Officiaes; conformes
ao modelo H
·
Rrrr
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V li. Os Capifães, e Coroneis se servirão para a sua correspondencia
ordioaria dos Correius estabele cidos nas d1fferentes tenas; e só quando
esle mejo não for pralicavel pela falta de Correio nos sit10s, em que re!$Ídirem e na sua visinhantta, ou pela brevidade, com que se tizer pre'
. .
ci~>o cou1rnunicar alguma Ordem, ou fazer :dguma parlJcipaç:lo, se servií·ão para isso dos seus Oalciaes Inferiores, Cabos, e ~ohlados.
V 111. Quando houverem de se filervir desle ultinw meio, e a distan~
cia exceder de 5 legoas, acompanharão as cartns de huma Ordem, pa·
ra que a Companhia intermedia êlS faça entregar a q uew fim:m dirigidas.
XI. Para que neste mesmo serviço accidt:ntal venha a haver a tgualdade possível, farão os .M ajores, que os ·Capitães o determinem scuipre
con1 anlicipaçt1o por huma escala, que cornprehen.clel'éÍ. os Otficiaes Inferiores, Cabos, e Soldados, que res1direm proximus da estrada, que serVI7 de communicaç.ão entre os lugares das suas.re.,idencias, e da do Co~
rone!, ou Commandante do Regimento.

Cap. III.

Das Licenças, e passagens no.s Re[]irnentos de .Llldicias.

,, I. Na conformidade, do que se acha determinado pelo Alvará de 7
de Julho de 1764, todos os Officiaes dos Hegimentus de ·Mdicias se1ào
obrigados a residir nos seus respectivos Districtos; e nfío se poderào ausenlor delles sem licença; e o mesmo se ficará entenJenJo a respeilo Jus
Officiaes Inferiores, e Soldados.
li. Querendo porém S. A. R. facilitar a todos, s que o servem nestes Corpos, o poderem em pregar, nos seus negocios du meslicos, o temvo, que para isso lhes be inclispensavel, e com p:1livel com. a boa disciplina dos mesmos Corpos, determina, que SI:! observeUJ a este res1.eito
as regras seguintes.
.
Ili. Que os Gene)'aes, que governarem as Armas de cada Província,
possào conceder, até tres mezes ' de licença em cada anno ~os üfiicia·es Su-:periores dos Regimentos de Milícias; com tanto que em c;1da hum del1es se conservem presentes dois destes Qfiiciaes e que não seja nus tempos destinados para as Inspecções, Exercícios dos Officiaes, e reuniões
<.ie Batalhões ou Regimentos.
.
IV. Que os Coroneis dos Hegimentos possão coriJ~Jer do mesmo modo em tempos, que não são excepluadus, até t\es mezes de li ·ença por
auno a cada hum dos Capitães, ou Subal ternos ~b seu Regimento; de. vendo porém ficar sempre presentes, hum Ajud'\~lle em cada Regimento, e dois Officiaes por Companhia.
'
. V. Similbuntemente poderão os tapitães permiltir aos .sP.us Officiaes
Inferiores, e Soldados, nos tempos que nüo sàu exceptuados, iicenças de
llu<1J mez, que o Coronel elo Regimento púderá pt·olongar, ale tres IULZPS;
com tanto que em cada Companhia fiquem sempre presentes oito Olliciaes Inferiores, ou Cabos, e as duas terças partes dos Soldados.
VI. Quando por, algum motivo justificadv, se fizer indispensavel a algum individuo destes Corpos huma licenc(a mais prolohgada, a supplicacará a S. A. R do modo indicado no •Cnpitulo antecedente.
Vll. Aos Oflicines, Olficiaes Jnferiore~, e Soldados, a quem convier
mudar de rcsidencia, se não poderá isto embaraçar; com tanto que, nnles
de o fazer; reguei ràu para se lhes ordenar a sua passagem para o Regimento,
e Companhia de 1\.lilicia::;, que recrutar nos Districtvs, para que nova·
I{lenl.e passarem, e aonde ficarão effectivos, tendo cabimento; ou ag·gregados, quando o não ti vereru.
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VIII. Os Generaes, ifUe governarem as Armas de cat!a Provincia .
· ;~oderào permiltir aos Ofticiáe" a passagem, quando ella for dentro d~
Districto do Regimento; aquelles Of!iciaes porém, que a pertenderem
fazer para diverso Districto, requererão a S. jl. R.
lX. Os Capitães poderão authorizar as passagens dos Offieiaes Inferiores, e Soldados dentro dos Districtos das suas Companhias; e os Coroneis dentro do Districto dos seus Regimentos: porém quando a pas~a
gem for para outro Regimento da mesma Província, requere-la-hão ao
respectivo General; e q.uando for para Província diversa, a _S. A. R.

Cap, IV. Das Ba1:xas, e R~formas nos Regimen-tos de Mi.licias .•
I. Nenhum Officíal Infel'ior, o~ Soldado de . Milicias será obrigado a
servir por mais tempo, que o de doie nonos, contando-se-lhe, para completar este lenipo, por lres annos cada huma das Campanhas , que fizer
dentro do prazo do seu serviço.
li. Qu·addo o tiverem completado, e quizerem a' sua demissão ; re ...
quererão com huma attestação do Coronel ao Gener;il, que governár as
Armas da Província, <')Ue lha mandará dar p!->r hum despacho seu, posto no mesmo Requerimento, o qual se guardará no CarloJ·io do Regimento·
até á pl"Ímeira Inspecção, e o Coronel lhe passará a sua escusa.
III. A's Baixas, que se pertenderem po'r outro qualquer motivq, se
defirirá somente em occasião de Jnspecção, devendo nesle aclo, cada
hum dos Capitães frmnalizar huma Relação alteslada por elles, e confir-·
rnada pelo Major, e Coro-nel, d.aquelles indivíduos, que por molestias,
idade, ou pobreza, se achão nas circumstancias de a precisar; e sendo
estas Relações remetudas pelo Inspector Geral, com a sua aprovação;
á Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, se expedirão as ordens
aos Generaes, que governarem as Armas das Províncias, para mandarem dar aos indivíduos mencionados nas ditas Relações as suas escusas.
IV. A nenhum Official de Milícias se concederá augrnento de Patente, por occasião da sua Reforma; mas quando se acharem já graduados
em hum Posto Superior, serão Reformados no Posto da sua graduação.
V. Ü$ Officiaes de Milícias, que forem Reformados, não contando
mais de 25 annos de serviço, conservarão as honras; que eomp~tirem aos
seus Postos: os que contarem mais de 2ó conservarão além das honras ,
os seus Privilegias. Os Majores, e Ajudantes destes Corpos serão. contemplados nas suas Reformas como se fossem Officiaes de Trópa de
Linha .

Cap . V.

Do modo , ;por·que serão castigados os lJfilicúuws, que falta:

· rem · a cumprir os seus d~veres.

·

'

I. Prohibe-se expressamente aosOfficiaes Milicianosinjuriarem de palavras aos seus subtlitos, e menos servirem-se de castigos, que os envileçào na opiniào publica; antes pelo cqntvario se lhes rec0mmenda, que
os lraten.1 de ns~do, que ~od(ils clllnheçà'o a estimação, que se tem por
elles.
II. Os Officiaes, que faltarem a cumprir os seus deveres, ?u .co_mmetterem crimes contrarias- á subordinação e ás regras da Dssc1phna
Militar, serão JHH'lidos pelos seus Superiores, com prizào, e outros cas·
'tigos determinados pelas Leis Mi·l itares, do modo, porque o silo os ~ffi
ciaes de Infantaria de Linha: o mesmo se on!enderá a respeito dos OIJi .
H rrr 2
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ciaes Infel'iores, e Soldados em tempo de Guerra, ou naquelle, em que
os respectivos C<Irpos estiverem reunido.-;, e empregados etlectivamenle
nq &ervH;o. ·
.
J ii. N.o tempo, em rp~a se conservarem dispersos, se guardarão as
seg-uintes regTas, para o castigo dos mesmos Otliciaes Inferiures, e S..,Jdados.
IV. Aquelle, que sem huma justificada impossibilidade falta a hum
Exercício de Co111panhia, sendo Official Inferior, será prezo por espaço
de CinCO dias na. priz{io publica do h1gar mais proximu Ua tiU!i resiJt'liCiil;
e senJo Cabo' ou ~oldado' sed prezo do IIH:'SIIJO mod .. por tres di:ts: o
que falfar segunda vez Jentrn do mesmo anno, sertí prezo 011 illesma prizào rubl·ica por hu.lll tempo dobrado, do que se determina para a prtuwira f:ll!a; e se dentro do mesmo anno faltar HJais vezes aos Exercicíos da
Companhia, se lhe augrnentar.i o numero d·e dias de prizào, á proporção
do das re1ncidencias.
V. O que faltar a huma Revista de Inspecção, ao ensino, ou ás reuniões dos Batalhões, e· Regimentos, será prezo na cadê<l publ1ea da Capital do BatHihào, ou da ViJla ·mais proXÍilléli sendo Uflicial Inferior, por
tempo Je vinte dias; e se11.do Cab(;, ou Suldado por quinze.
V L O que se ausentar do Districlo sem licença por espaç~ de hum
1nez, soffi·erá a pena de prizào na cadêa mais vizinha por tempo de doze
dl:iS, ~enJo Of1icial 1nferior'; e por oito.,· sendo Cabo, ou Soldado: se a·
ausencia for por mais ue uois (tJezes, se dobrará o IPmpo dêstas prizões;
excedendo de quatro mezes, sed prezo o Official hJf~rior por tempo Je
dois mezes, e o Cabo, ou Soldado por tempo de rne'z e meio: cheg;1ndo
a ausencia ;t seis mezeJ se reputará o individuo desertor: e com.o tal se
lhe dará baixa no Livro do Begisto da Companhia, e Hegimenlo, e será
prezo logo que apparecer no Districlo, ou fora d~i!lle.
V J L Quando se verificar esta prizi'io, o prezo ser:P~. 1ulgadn peranle
hnn~ Conselho de GuerrH, a que mandará proceder o G1nend, que gover.nar as Armas da Província; e conJemnado em seis u'í<ezelll de priz<io
na cadêa publica da Capital do Regime~ to, ou da Cidade 'mais vizinha á
dita, Capital.
.
~
·
VIII. As faltas de asseio no Armamento, ou Uniformes, ou a de
a pplica,ção aos Exerci cios, serão castigadas p los Capitães com pri~ão,
')Ue não excederá de lres d1as.
)X. A falla de subordinação será castigada c~m priziio por tempo proporcionado á gravidade
culpa; mas para que . st& exceda de seis dias
até hum mez, deverá a priz~1o ser ordenada pel1 Coronel: excedt>ndo
este prazo até dois mez.es, só a poderá ordenar o General, que governar '
as Armas das Províncias; e quando o crime fur de maior gravidad'e , deverá o réo ser julgado em Conselho de Guerra na conformidade das Leis "
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Q U I N T O.

HONRAs, E P R I V I L E G I O S.

Cap. I. Do Lugar, que os Regimentos de }}Jilzcias devem tomar na
Linha de lufanteria no Exercito. e entre si, quando concorrem
huns com outros.

I. Quand() os Regimentos de Milicias concorrerem com os de Infanteria de Linh<t tomari'io o lugar, fJUe lhes competiria, se tivessem o
nt1meru immediata!uente successivo ao 111aior nos Regimentos de Jnfanteria, que se aeharem presentes: por exemplo, havendo de funnar-se
em Linha hum negimento de l'VIilicias com os Regimentos de Infanteria
.Número Jo, e Número 13, o Regimento de Milícias tomará o lugar,
que lhe compeliria se tivesse o Número 14.
.
11. Quando c(lncorrerem Regimentos de Milicias de diversas Brigadas, se procederão pela ordem dos Números das Brigadas, a que cada
}JUm deiiPs pertencer.
JJ I. Quando concorrerem ambos os Regimentos da mesma Brigada,
formará na direita aquelle cujo Chefe for mais antigo.
Cap. I I. ·nas Honras, que competem aos Officiaes dos Regimentos
de ltliücias.

I. Os Offlciaes dos Corpos de l\1ilicias gozarão das mesmas honras,
que compelem aos Officiaes de lnfanleria de Linha; e as Guardas em
tJnal'luer Guarniçào, em que residirem, ou se acharem~ lhes farão as
que como taes lhes pertencerem.
.
J I. Do mesmo modo lhes serão feitas as honras fúnebres, qut> com~
pelia~:n ris suas gíaduações, quando fallecerem; pelos seus proprios -He~illlentos, se estiverem reunidos; ou pela Tropa de Linha, se a houver
no lugar aonde morrerem.
·
I 11. No mesmo tempo, em que os seus Regimentos se acharem rPUpiJos, e empregados e{fectivamente em serviço, lhes compelirá toma'r
o corumando de Praças, Guarnições, ou Corpos de Tropas, flUe se lhes
devolver por su bst1to içào; e para isto serão cons iderados como Oflicii.Jes
mais moder.nos da sua classe na Tropa de Linha; isto he. que hum Corimei elfeclivo, ageregado, ou grad.uado de Tropa de Linha commandad St>mpre a hum Coronel de Milícias, pois que mais antigo sf'ja; porém, hum Cor(lnel de Milicias commandará sen1pre a todos os Tenentes
Coruneis de Trupa de Linha; e assini os outros Poslus.
Cap. 1I I. Dos Privilegios, que competem aos J:filicianos, e modo por~
que deverão ser-lhes conservados, ou porque se poderão modificar
quando a necessidaàe o exigir.

I. Na conformiclade do que determina o Paragrafo 49 do Reg-i menlo
dos Governadores das Armas d·e 1 de Julho de'J678, gozaràó do Foro
Militar os Officiaes, e Ofticiaes lníeriotes de Milicias, effectivos, ou aggregados, até Cabo de .Esquadra exclusivamente; e lhes será por isso
~pplicavl:!'l em tudo, o que Jispõe ' o Alvará de 21 de Outubro de 1763,
que detêrminou os limites da Jurisdicçào Civil, e Militar; devendo ser
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julgaJos nos casos Crlllllnaes, do mesmo modo que se pratíca com os Of.ficiaes de Tropa de Linfia ' em Çunselhos <.l_e. Guerra, nos guaes servirá
de Auditor o Juiz .de Fóra da Capital .<-.lo Regimento, ou da Villa~ 011
Cidade mais proxima nos Dist.rictos pequenos; e os Juizes de Fóra das
Capilaes dos Batalhões~ .ou. das Villas mais proximas, nos. medianos, e
grandes; servindo ,dé Vogaes os Officiaes, e Officiaes lnfél'iores de Miliçias, ou Tropa, de Linha, que notnear o General Governador das Armas da Província.
li. Aos Cabos de Esquadra, Soldados, e Tambores de Milícias não
pertencerá o Privilegio do Foro, para serem julgadós em Conselho de
Guerra pelos crimes Civís, que commelterem, senão rias occasiões em
, ~ue se acharem reuliidos, e erupreg~dos effectivamenle no serviço; porém os Magistrados, a quem competir o conhet:imento destas causas,
só os poderão prender immediatamente nos casos de flagrante delicto,
. nos exceptuados, e naquelles .de maior g•·avirlade, em que a demora oc~
casione a fuga ao cri1winoso; devendo em todos os outr<ó)S deprecar de officio a pr.izão, depois da culpa formada, ao Official de Milícias mais graduado do mesmo RegimerHo, . que se achar no Districto da Companhia
. do criminoso e dar em todos estes casos f')arte ao Commandante do Re gimento das prizões, a que tiverem proc'edido, ou que tiverem deprec·ado.
' ,
·"·· III. Será igualmente applicavel aos ditos Cabos, Soldados, e Tambores, o q:ue se acha disposto nos Paragrafos IX, Xlll, e XIV do já citad9 Alvará de 21 de' Outubro de 1763.
IV. Conforme o qlle se acha determinado no A'lv.ará de 24 .de Novemh.r~ de 1645, são o'~ Milicianos izemplos de contribuírem com Fintas, Taxas, e outros Encargos, ou Tributos impostos pelas Camaras.
~ . V. Gozarão dos Pri v ilegios do Estanque do Tl;lbaco 'em tudo aquillo,
. que se não acha expressamente derogado no Alva,rá do ,. 0 de Setembro

..

·de 1800.

•

{

>

'

:\'

. VI. Go~arãa dos Privilegias dos Soldados pagos com á-s modificaçõt?s
acima expressadas, e serão izemptos (:tos~serviços, a que es~ão obrigadas
as Ordenanças.
VIL Nã0 se lhes poderiio embargar bestas~ ou Cíi1(ros, não os trazendo a ganho; e ainda mesmo trazendo-os a ga~'bo, s~ não tiverem filho,
ou criado, que os acompanhe em occasião, qu\:l elles estejão~ egitima
m~nte occupa.dos no serviço l\1 ilitar.~ conforme a rhodific~ção ·feita a estes
fivilegios no Alvar:i do I." de Se.t elllbro de l80Q,
· ..
VIII. Nã? se lhes p~derão tambem tomar, q~ ~mbar~ar casas, adegas, estrebarras, pão, vmho, palhfl, cev11da, gaJ.hnhas, gado, ou outros
quaes·quer generos, conforme o citado Alvará _de 1645 . . ,
. :
IX. Izemptarlío do servi~.t? da Tropa de Lmha, con~d>f me o determ~
na o Alvará do 1. 0 de Setemb.ro de 1800, seu filho umco, e quando ti•
. ~ J.zemptàrem,
fi ver-em mars,
hum <l.! sua esco 111a; mas esLe, que ass1m
cará sujeito ao serviço das .1-"hli.cias. · · · · ·
·
·
·
X. Em conformidade; do que se acha determ"inado nos citado~· Alvarás de 1645, a de Is'oo; assim como noDecrelo de2'2deMarç.o deJ751,
;J'l:ão ·s erão constran~idos a servir conlra sua vontade os Cargos publlco~,
exeéptuando o J·e Cohradores de Oecima, qu-ando ·n a mésm~ FreguezJa
não houver nutro cnpaz de o ser; ~ão ficando p1Drém os M~g1strados nu- .
t.horizados para procederem contra os que se recusarem a H>S\); devendo
.nesse cnso padici par aos r~specl ívos Coroneis a necessidade que ha, para que por. estes lhe~ seja ordenado.
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XI. Os Milicianos, que furem pt·ezos nelos Commandántes das suas
Gom ·p anhias, e p<~ culp:ls Militares, serão ·recebidos 011s prizões Militares etn Praças, ou aonde as honver; e em qualquer outro lugar, serão
recebidus sem dúvida, ~Hl embaraço algum _nas pl'izões Civís, logo que
se apresente ao Carcereiro .a ordem por escnpto do mespwCommandan-.
1e; e igllalmenle_ smào soltos, em virtude de outra O,dt;m por escripto
do Ofncia l, que l1ver ordenado a priz;io, ou daquelle, que o substituir:
os lVl ilic1anos não pagarão carceragem da prizão.
XII. Nenh11m Miliciano será prezo na enchovia, e dar-se-lhe-hasempre a prizão ma1s decente.
Xll L Havendo urgente necessidade de que os Milicianos ct>ncorriio
de algum mudo para a construcçào de qualquer <Jbra pública de grande
utilidade, e quand-o houverem . de concorrer todos os outros igualmente
Privilegí~rios, a Pessoa eJJcarregada da direcção da mesma obra, o re
presentará ao General que governar as Arrnls da Provincia, o qun) com
a sua inforr11ação fará presente esta Representac;ào a S. ·A. R. pela Secretaria J' Estado dos Negocias da· Guerra por onde se expedüão as or ..
dens. que o mesmo Senhor julgar conveni.e hles.
XIV. Sendo indi spensavel em alguma occasião, suspender todos os ,
Privilegias rara aboletar grande numero de Tropa, ou proceder a embargo de bes(as, ou carros para transportes, os Ministros das Terras 1 em
que se der esta urgeocia deven1o parlicipalla por ht)ma Carra at!encio.sa ao OHicial mais graduado de i\~ilicias, que na mesma Terra se achar,
para que este ordene aos seus subditos, que concorrão para os di tos tios
na proporção, que lhes competir: O Ofllcial de Milicias Jeverá semrre , ,
preslar-se a estas requisições; mas se reconhecer que ellas não foràojnstificadas, ou que se izemptúrào com prelerencia outros ig·uaes Privileg·iadus a estes, o deverá participar pelo seu Coronel ao General, que governar as Armas da P~:Qvincici; o qual, fazendo examinar o fac(o com toda
a circulnspec<:ão, informará a S. A. R. pelo seu Supremo ConsE;lho da
Guerra, ao qual ficaréÍ competindo privativamente o conhecimento de
todas as questões, que se excitarem ácerca' dos mesmos PrivilegÍ<JS.
XV. Recommenda muito e~pressamente S .. A. R. aos Generaes;
que g-overnarem as Armas das Províncias, a vigilancia na conserV<IÇilo·
dus Pr~v ,ilegios, que pelo pre§e!'lte Regulamento seoutorgão, e confirm';"io·
aos Milicianos; e ordena aos mesmos Generaes, que não passem as sua~
Attestações aos M inist1:os territoriaes na fórma do disposto no Alva,r:-i do
I." de Setembro de 1800, sem que tenhào muito escrupolosaruente examinado se os mesmos Ministros tizer;lo g.uardar exaclamente todos, e cada lJUrn dos Privilegias com prehenuidos neste Capitulo; e pelo modo porque nelle se a chão ex plitados.

Impresso na Impressáo Regia.
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Para os PostQs q.ue se acháo vagos ·

PROPONHO
Para Capitã0< da. ·· Co1ill1p.a,mrhia

N. residente· e•lilil-·

vago por fallecimehto, etc. de N.

breza, possue tanto, tem boa con-

temtal no~·

d1a0ta, e d~s.poS!Ít~ão., 00 'l'enente d:es-

tla Companhia, ou tem taes circumstancias, etc.

Para Tenente da

Companhia

N. e{c.

vago por etc.

Para os Postos, que devem vagai;, sendo promovidos os Ojjiçiqçs,,
que nomezo.

PROPONHO
Para Tenente da
vago por etc.

Companhiá

Para Alferes da

Companhia

N. etc.

vago por etc.

Ssss
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Para reforma.

PROPONHO
O Capitão da

Companhia

N. Reformado no mesmo Posto com as
suas honras, e Privilegios: tem tal
idade, padece tal molestia, tem tan-

!-J.

tos annos de Serviço em Tropa de Li-

I

nha, e tantos em Milícias, etc.
O Tenenteda

Companhia

N. Reformado no mesmo Posto, etc.

Para os Postos, que devem vagar, sendo Reformados os sobreditos
Ofjiçiaes.

PROPONHO
ParaCapitão da
vago por etc.
Para Tenente da

Companhia

•

Companhia

N.

etc •

N. etc.

Yago por etc.
Quartel de

tantos do me~, ando
N

CORONEL.

\

1808
B
Governo das Arlnas d
. Regimento

Brigada N."

d

ue Milícias ü

Achando-se vago hum dos Lugares de Porta ... Bandeira do
dito Regimento, que tenho a honra de com mandar, nomeio
para este Posto a N., residente no Lugar d
Freguezia d

por ser pessoa e m quem concorrem

os requisitos necessarios para0 exercer: e para que seja reconhecidp como tal lhe passei a presente No meação por mim assignada, e sellada com o sello das minhas A.rmas.
Quartel d

tantos do mez, anno

N.
Lugar do Sello.

CoRONEL.

Ssss 2
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Brigada N. 0

Regimento de Milícias d
CoMPANHIA

Áchando-se vago o li1gar de

I:'

~.~

'

i

Furriel, Cabo, .e

Anspeçada, etc. da minha Companhia, nomeio para este
Posto a N. morador em
Freguezia de

., .

'·

~argento,

(·

em quem concorrem os requisitos necessarios para o de·
'sempenho das suas obrigações.
N.
CA p , J TÃO

Approvo a Nomeação ac"ima dec1arada.

Assente-se-lhe

Praça. Tantos do mez, anno
'i

I

\

Lugar do Sello.

CoRONEL. ,

•\
.

t

\

.

1808

693
·D

Governo das Armas d

d

P

Regimento de Milicias

(i

CoMPANHIA

Relação nominal dos homens Casados de cada Freguezia, comprehendidos
na idade de 18 a 40 annos, c a pazes, e nas c i r cu rnstancias de
servir em Milicias.

Capitania
Mór

a que perteucem.

F

.

regueZtas.

Proprietarios.

Homens d'Officio, que Jornaleiros, que não
não são Proprietasão Proprietarios.
cios.

- !

,I

~·
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Go'l/er'no das Annas d

P

Regimento de 1\tlilicias d
.a

CoMPANHIA

Relação nom i na! dos homens Sol te'iros de cada Freguezia coro prehendidos na
idade de 30 a 40 anr:ws, e ,dos de 18 a 30 annos que estiverem izemptos do Recrutamento da Tropa de Linha, capazes, e nas cir- ,
cumstancias de servir em Milícias.
· Capitania
, Mór
·a que per- Freguezias.
tencem.

Proprietarios.

Homens d'Officio, que Jornaleiros, que: não
não' sãó Proprietasão PropúttLarios.
rios.
1
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F

CoMPANHIA

· Esquadra

'

Graduação, e Nome
Lugar, e Freguezia ,da resídencia

_________________._ ___ .______
.

;

Estado, occupação, e valor dos bens, que tem
Naturalidade, filiação, e anho em que nasceo
~-------------------·-------------~~------------------------

Praça, e juramento as Bandeiras
Baixa, passag. para outro Regimento ou morto
t

RECÍEIMENTO

DO

ARMAMENTO.

Entrada, e saída do Hos",
·Casualidade, .e a,sseilto do tempo de Serpita!, no tempo que ven- Lice~~;~eo !~~~~ que
viço, e Postos, que ocçupou em outro ,
ce soldo.
Regimento .

..
..

.'

t

•
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CoMPANHIA
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d

EsquaJra

Graduação, e Nome
Lugar, e Freguezia da resjdencia

-

1--

Estado, occupação, e valor dos bens, que tem
Naturalidade, filiação, e anno em que nasceo

---

Praça, e juramento ás Bandeiras

-

Baixa, passag. para outro Regimento ou morto

-

-

·- _,

-

~

'

. "•

-

RECIBJMkN'l'O

-

D·O ARMA~E.NTO.

'

--

_

\

\

_, ___

.... . -

--r--

Entrada, e sai~a d,o.ijos- l..icenQa no tempo, q'"e. C~~u-alidade,- e-asse11,ÍQ ~o \ei;dpo de S~r..
vico, e Postos, que occ'Qpo'" em ou~ro
pit,í.\1, no temrco qu~ v.en...
vence soldo.
ce so do.
•
, _
Regimento.
'\
.
1

, -----

~---

-

-

\

~ç,

~

i
\

I

I

'

•
'

'

I•

.
-

'

~
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EXPLICAÇAO
Pm·a

Ü

q

G

Compos1:çâo dos .Livros de Registos das Companhias

de llfilicias.

-~

Livro de Registo de cada Companhia será composto de 120 folhas;

cem (,'t,m os dizeres, e na fórma do modelo, e as vinte ultimas ficarão

em branco, unicamente com o Título do Regimento, e o numero da

Companhia: as seis primeiras folhas serão destinadas para o assento dos
Officiaes de P~tente effectivos, e nggregadoii; e das ultimas vinte ser ..
virão dez para se lançarem os Recibos de todas as munições, que a Companhia receber; e dez ·para os Termos d'entrega do mesmo Livro, e
mais munições, que houverem na Companhia. Todas as folhas deste Livro serão -rubricadas pelo Coronel do Regimento.

>
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H
INFORMAÇÕES DOS ÜFFICUES DO REGIMENTO DE MILlCH.S D
-- ~
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Tempo de serviTempo de [ço e111 Milícias, e
Residencia ,
servico na !data dos Decre- Soldo e distãcia des- Nobreza, occupação, ~ueza, disposição, apti·
dão para ~rvíço, bom, -ou máo com~ I Postos! Nomesildades Tropà de tos porque""forão por ta á Capital ou
:a::I
port:;~meolo .
Linha, e proutovidos aos mez. de Companhia
c;
até que pos- jPostos que tiveltegiweulo.
0..
to.
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CoMPANHIA.
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PATENTE
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EXPLICAÇÃO DA DIFFERENÇA.
Nome dos que morrêrão, ou desertárão

Nome dos que tiverão baixa, refórma, ou passagem, e o motivo
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Nome, e Companhia -dos O.fficiaes que não assistiráo aos Exercícios, e porque motivo.

Exercício que fez o- Regimento em

Exercicio que flzerão os Batalhões em
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E X P L I CAÇA <>._ DA DI F F E R E N Ç A.
Nome-, eCompanhja q.os Officiaes, que mpr-

rêrão.

~

~umero ~os (}fficiaes lqíeriores, e ~oldados,
qu~ tiv~râ':o b_~X!J, refórlJlfl, ou 'passagem ; e o:

t-itulo- porq~e a ti verão.
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Nome,_ e Companhia dos Officiaes, que tiver~o baixa, refórma, ou passagem.
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Num~ro do$ Tambores, e Pi(anos, que tire-.

rão baixa, refórma, ou pas-sage.m; quando, e.
}lQT_q ue. tJ tu lo_a ti verão.
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Nome; e Companhia dos Officiaes, que assen1árão Pra~a.
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·Numero dos Tambores, e Pifanos, que a-t
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e Soldados
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Eu

O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará virem: Que tendo consideração á representação, em que se achão os
Conegos da Minha Real Capella, e Querendo honrallos, e distinguillos:
Hei por bem e Me praz, que todos, que actualmente servem, e os que
daqui em diante occuparem estes Lugares, tenhão o Tratamento de Senhoria; e assim se lhes falle, e escreva.
E este se cumprirá, como nelle se contém, e valerá corno Carla
passada pela Chancellaria, posto que por ella não hade passar, e que
o seu effeito haja de durar mais de hum anno; sem embargo das Orde4
nações, e de quaesquer outras Leis, Regimentos, ou Disposições, que
sejão em contrario. Pelo que; Mando que assim se observe em tudo, e
por tudo, e se registe em todos os lugares, que necessario for. Dado no
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Dezembro de 1808. =Com a Assignatura 'do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do B1·a.z il no Liv. ·1. 0 · de Leis, Alvarás, e Cartas Regias
afol. 82, e ~·mpresso na Impressáo Regia.

Tendo determinado pelo Meu Decreto de onze do corrente 1 que todos
os Habil<}.ntes destes Reinos se armassem pelo modo que a cada hum fosse possível; e que todos os Indivíduos, que se acharem compreh~ndidos
na idade de quinze até sessenta annos, se reunissem todos os Domingos,
e Dias Santos, e se exercüassem nos movimentos, e evoluções Militares,
e sendo preciso para este importante fim dar hum i-f certa ordem á numerosa popul!ição desta Cidade, a qual sirva ao me'smo tempo, para que
sem confusão pos~ão accudir em Corpos aos differe~tes pontos, que lhes
forem· indicados, para se detimderem de qualquer te"Qtativa que o inimigo poss:i emprehender, com o objeclo deroubar, ed~struir \estaCapital:
Sou Servido Ordenar que se ponha em execução, sem a menor perda de
tempo, o Plano que com este baixa, assignado por D. M ig1uel Pereira
Forjaz, do Meu Conselho, Secretario do Governo, Encarregado das Secretarias de Estado da Guerra e da Marinha. O Conselho de Guerra o
tenha assim entendido, e o façll executar, mandando affixàr logo em todos os l.u gares públicos desta Cidade, assim o presente Decréto, como o
Plano que o acompanha, para que chegue á noticia de todos, a quem
competir a sua execução. Palacio do Govemo em 23 de Dezembro de
1808 . =Com qual ro Rubrieas dos Sfnhores Governadores do Rf'ino.
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PJ:~ANO

Da. composição de dezeseis Le.9iõcs para a <iR;feza da Cidade de LisbotJ..
· Todos os Habitantfls armados da Cidade de Lisboa, que não esti-.
verem comprehendidos nos Corpos rle Linha, ou de Milicias, se organisarão ettl dez~seis Legiões, forwad:ts nas ditféren~es Freguezias do nwdo
indicado no Mappa annexo a este Plano: cada Ligião tomará o neme do
Lugar em gue sê deve reunir, e será composta de-hum Chefe, hum
Major, hum Ajudante, ~ de tres Batalhões, que se designarão por nu_,
meros: cada Batalhão se .comporá de hum Commandante, hum Major,
hum Ajudante, e de dez Companhias: cada Companhia se design'a l'á pe~
Jo nome da Rua principal em que se formar, e t>e deverá compôt· de hum
Capitão, hum Tenente, hum Sargento, e de. seis, ou mais Esquadras,
compondo-se cada huma de hum primeiro Cabo, hurn segundo Cabo, e
de quinze até vinte vizinhos.
No espaço de seis dias depois da publicação deste Plano, oada
Chefe de famílias apresentará ao Chefe da Legii\:o do seu Districto hu-~
ma Relação dos homens armados fjUe tiver ern sua casa, Jeclarand0 ri
qualidade das armas de cada hum, e a rua e numero da porta da sua
residencia.
Cada Chefe de Legião dividirá o seu Dist t•icto em tre~ pnrtes,
huma para cada Batalhfl.r>, e o Districto de cada Sat:dhilo em dez Companhias, comprehendendo cada Companhia os vizinhos d;1s mesmas Ruas,
ou das contíguas; iguulrtJenle fmmará relações das pessoas resiJeoles nos
proprios Districto~, que julgai' mais cap:,zes para f'ornmand:íOtes, Majores, e Ajudantes dos Batalhões, e para Capilães e TenPntes das Companhias, as quaes· proporá ao, General da Província. preferindo em iguaes
circumstancias os Offici.1es de Tropa de Linha! .M dicias, ou Ordenanças, que não estiverem empregados, on se :1charern reformados: a nomeação· destes Officiaes se fará púbTica por Listas assign11das pelo Gene.ral da Provincia, que se affixarão nos Ojslriclos respeq!ivos de cada Ba.,.
talhão.
Cada Capitão nomeará o "Sargento, e Cab..Js da sua Companhia,
cujo Districto dividirá em sets, .ou mais Esquadras, na IÓHpa acima determinada.
Todos os Domingbs; e Dias Santos se ívrmarão em cada I .égifio as
Companhias de hum só .Batalhão, concorrendo de cada vez melacle dos
lJOm.ens armados~ que houver .em cada fogo: á,s duas horas da tarde se
:tjuntarão as Esquadras nas Ruas respectivas; e conduzidas pelo primeiro Cabo; se irão juntar no lugar assignaladb para a reunião da Com paenhia, a qual se f01·mará em tres fileiras, divididas f'tn dois Pefutões, ten':do o Capitão na direita, o Tenente nl\ esquerda, ~argento no cP.ntro, e
os Cahos na retaguarcb: os homem>, que liverem Espingardas, furmarilc~
n primeira fileira, e os de Pique9 a segunda, e terceira: cada Capitão
procurará exercitar a sua Companhia por espaço de huma hora, fazendo,a
romper, e marchar em G.!omna por PeltHões. ou por meios Pelutões sobre hum e outro lado~ ob~en'ando torlos os Indivíduos o mais profundo
silencio em quanto estiverem [t)rmados.
·
Os Comma.ndantes, Majores, e Aj~:~danles d·as Legiões. e os do
Batalhito, cujas ComJ'>anhias se ti verem reunido, examinarão se f.1lr =t alo·uem, e igualmente o estado das armas de cada Individ110: oito dln$ de·
V\'VV 2
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pois tla primC'ira renni:io, cacln Capitão chmi-:10Comrnnndante dospn Ri•·
tallt:·w v J\lappa do lllliJJ<'rll Je hutHt' I>S, fjlle na sua Co~~rpaulira se <~clt:lo
:.r·,u;,dus du h•pingMdas, vs qnl' feltl P;qoes, e os 'i'~~' JH•I' (dta dt-' hu-

ma:;; c outras ;;rrJr<ls. se <!{'li;"iu des;Hinadt':-:, a fi111 de se I!J•·s f,,rtt• ·cell ' IJJ :·
os Collllll<llldanles du~; 13atalt,c'ws darao est(•s l\1:,pp<•s il"s('otllllli!lld.,nl•·s
das .IYg ,i õe.', e e~le,; :H• Oflic1al Gl'lleral t'IH·a,rreg<iJO da dt•l; z,;, de Lt,._f,,,a:
<lü IIIP~IIJII- lt'IIIJlO cad;1 lww dt•S l'••llllllil!ldant.~s de Cump;,llltia f•:,~•,,IIJ<'r:i

c .. ,

~rn toda ell ;l us hrjf)Jt>!IS, que I i Vl'fl'Jl"l llliiÍs dt"'P"~'-i(~it(l para lo>l'lllal
JII·S
ele atiradt~rt•s, ta11!o p•·lu to.f~I'J deseu'lb:Jr;H~••, I' agdJdadH, t:11111o f'· lu u, 0

j:í tivPI'I'Ill das anuas de I:1go: dt! lt•dos IJII0 assi111 f'urPill e,..e .. lhtd .. s
eu• eada lht;,/h;ú,, f,rll!ar;l" os Clldcs th:l es hurua, ou 111ais C"mp;,rdtlas
cJ,.. cÍIICIJt•rlfa a St::>ssenLI htdJII·ns, eutttlll<lllJalios I'"~' ilu111 t ·ap•tao. hum
'reJH'Ill<', hum ~"rgt·nto, e cinco uu SI.'IS C;d.>ns, r•s 'lllat's se •·:~.•·rcii.Jiilo

CjllC

1111 J,,g·ar 'lue se indicar ew cada Lt>giau: iunalu'''"''' se
e::.(·.. !rwra t'lll cada B;ll:dlt<tu llllllta Ct•mp:u1!11a para st·rvity da A rrd!lt'J ia,
f'l•llljlt•Sia de ht~tiJ Ctollll:t;Jndartlf', llllll• s•·guntlu (_\ .JI,IIIattt!anll', d. i~ ~ar
~· ,·ulo~. qnalro Cah .. s. \ Ínlc• Art 1/hetr•·", ,. 'l"art·uta ~t'l'\"t'ntt·il, ai"JJJi-lllus
dL' l'tqnt•s: ;,s In·, ('• •ll'fiat :frt:ts 1k cada Lt ·g::ao !ie tX• rcll;llao "' J•••r;,dilltH'niP, "cJ..h<rÍXo da diren,il" de llu'H, Ofiici:d dP At:ldht:ria, Cjllt' H·t<Íu
CvUHilandanlp de! lt.da a qcre iJa cje ter a lllPSnHI L•gia11.
Os bar:dLiws, e Lt·gii), s IHIIICa :.e pod.•rat.J reunir St'llt Ord.-m l')ipressa do Gt>m•r:d, q11e !-!o' ('I !la HS A flllhS UH Cor!•· e I' r''' incia da Fstr•·IJ•adura ~e IJ:1o pudt-uio U!'ar das Arn!as, que se llws ll'lll df•t•·rlllÍiladu
Jl:•ot a dcfeza Je:sla CidaJe, seJ.Júo na occasião Je :servir, uu Jas rcu·

St'flaradauH'IIIe

lliÔes.

P<~hcio do Governo em 23 de

Pereira Fvrja~.

'

Dezembro de 1308. = D. l\liguel

N O l\1 E A Ç Õ E 8 D OS C II E F E 8

~~~;ll~A~Ã7:''
e lug-a1· de l"f>IJ
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\
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S. Vicente, c San..

p1cira Fr ... ire
Cruz de S:,nta
Pna

N.

\

19.

Pnlro Teli•'S ck

Santo Eslcvào, ~. 1\"lt~··el, ~;d\'nd••r,

Cacs.

\1elln A's PurtasSanta ('ruz, S. Juào Oi.l~ Praça, e S.,;lí-

. nocio.

l'l l(lme,
, S anlo A n 0 re,
' c.-~;1111- Ja~o,'
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OENOMI:\'AÇÃO .'101\1 ES DOS CHEFE:-

(• l .. g·ar dl· ro·ll· c :;uas re:.IJt:llelas.
lllilu do• c·aola Le

FREGUEZIAS, OU RUAS QUE: PERTENCEM

a cada Legmo.

[t.

1>. J., ge J.'rauci:s-

f' a tn pn de Sau- ··u l\);,ehauo. A.
l' .. !<l i!!'O de Sant•
ta A 1111:1.

Pena, e Soccorro.

André.

Luiz da lVIoil;

.

Pac.:o th• 0n •·11 - Fl:'itJ.

nlia.

Elll

Anjos.

~iiCêl

\' 1'111.

A-'l

I

(}a,p.~r Cotla
Praca Ju Cum- ra11ha. l),•fr(lnfeda S

··

flif'I'CIU,

c aes Jo SuL

/' (!l't'}\
· das .!.M0111., , anta

usta, e S. N~eoláo.

•·a..:.

.lu:.e A uluuíc.~ Ft•r-

l
Ire .
l

, r.... ira ViL•ira. H11a
.

ldm•lla • ~o
No\'o

Carmo.

j

S. Julião, Conceiç:lo, e S. Paulo.

Poço

N. 93.

Sacwmenlo, I\1arlyr•·s, c da Fnt•aruaciio: as H11as d" S. H(lfiiJ<'. :--. !'Pdr••
de ·Aiean1ara. (1a~~·al"; Nl,rlt>, Tt>iXl"ÍAntonio José d ra, dos 1\J.,urus, cl" !\lnilllw do \'o·ulo,
.._ .
ee uas Mercês; e ;,sTr;He::::~:•-;cla E:-pl~. t->1:-<as. H11:1 da
·
1 I' (•os, 110 J> "G"· , 1a
Emt:uJa N o 3
ra, t 1I•S a'r.·IL'I:-i
te
·
•
Queitn:Hia. dos ln:.:·lpzinhos, d,, .Guar-

tla 1\lór, d; A!!t1:1 ~le flor. da B.,a I 1<1•
r a, da Cara 1 du ,S.11.:raweutu, c da Estrdla.

-------------·------------------S:111ta C~tllwrill.~, ~~ da t•: llo'<~rtl;oça":

Lorelo.

as HII;IS du AlneriuJ, das Flllres, ,(;,
Entenda, tias Cha!!as, do L .. reto, ela
n. Caf'fano de H<Jl'la St·Ceit, da H o--a, da Troudwta,
L<>ncastre. Car-da Ala]:q·a. das .S:d:.:atkiras, da Bardaes Ut! Jt!liUS.
roca, dos.Cahfatt>s: us illr.g·.. s d:1s duas
L;rE-ja.;, e du C.alhanz: ~1s Tr .• v'"'ssas
dos Galos. do S,·f111eiru tias Chagas,

___________ ________ _
f.>

.l .. :sé Pl·dro de

~ p o'( I ro ue
.1 Al -' :\1t•1Jra,
C<lpiUío
fi
t
dH ,,Jal' t> Guc>rra.

1.:.

•

C•lll

ara.

j h,,.,
>

. l la
da Q ulntln

i'J. 0 46.

do A ll'l_vdr>.

Mercês .
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D E N OM1 N A CAO

c lugar da retÍnião
de cada Legião.

N031ES DOS CHEFES.

f'REGUEGJAS, OU RUAS QUE PERTENCE"Ill

e suas residencias.

a cada Legião.

--~--------~---------------1--------------------·----------

Lapa, e de ::_..antus: as Ruas da lgreJ.\IJarguez d'Abrantes. no Caes do
!Tojo, as Bernan1as, os Barbadinhos,
do Merca-tuJo, dos Pescadores, da Silva, dos Mastros, do Poço dos Negros,
S.
Bento, dos Poiaes
. h J
. de S. Bento, Rua
A gos t rn o ansdo
Machachnho.
da Madragoa,
.
Fresca,
P aço d a R ai- d M d
sen.
.
d o C ura, d o
· h No
2.0.
as a res, d as. T nnas,
n a, ·
·
Guarda Mór: os Largos da Esperança, e do Conde Barão : as Travessade Caetano Palha, do Pasteleiro, Castelld Picão, Pé de ferro, das Inglezinhas, das lzabeis, da Oliveira, das Bernasdas, do Palha: e o Becco do Loureiro~

ua,

Eslrella.

:--------------r---------------------------S. Pedro em Alcantara, e de ~antos:
Francisco Juaquim de Seixas
Necessidades. Velasco. Sacram~:nt.o de Aicantara, N ." 1.

as Ruas da Torre da Polvora, da Cova da Moura, do Sacramento, da Pampulha, S. João de Deos, do Olival~
da Arriaga, de S. Francisco de B'?rja,
do Conde, de S. Domingos, da Santissima Trindade, do Noronha, S. João
da Matta, Janellas Verdes, dos Marianos, Escadinhas, Praia de Santos:
as Travessas do Castro, da Praia, do~
Brunos, da Cruz, da Rocha, das Moças, de O. Braz, A tafonas, S. Francisco de Paula, da Paz e Santo Antonio.

~------------+---------~------------~-------

JoséAntonioManCampo de Ou- gas. No alto da
I
.
R ua do._S o1a C·am - Santa zabel.
r1que.
po de Ourique.
Amoreims.

Visconde de Fonte Arcada. Rua S. Mamede, e S., José.
do Monte Olive-

te

N." 26.

-----------l--------------1--------------------------J oào Pacheco de

Cruz do Tabo- Sousa. Rua da Pe- Coração de Jesus, S. Sebastião da Peado.
nhadeFrançaN." dreira, e Arroyos.
13.

Antonio A polin·ario Terres de M iBelém.
randa. Travessa Ajuda.
de D. Vasco em
Belém.
Palacio do Governo em 23 de Dezembro de 1808.=D. Miguel

,P&Feira

Furj~~ .

Imp1- . na impressão .Reqia.
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ANNO DE 1809.

Lucas de Seabra da Silva, do Conselho do PRINClPE REGEN1'E
Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Casa, Commendador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chanceller da Corte e
Casa da Supplicaçáo, intendente Geral da Policia da Cor·te e Reino, etc.

F

aço saber a todas as Pessoas desta Corte e Reino, que devendo ser
individualmente conhecidos na Policia todos os que entrão na Corte, e
tranzitão pelo mesmo Reino, he por isso necessario que se ponha na mais
indefectível observancia o Alvará de vinte e cinco de Junho de mil setecentos e sessenta. Pelo que ordeno, que todas as Pessoas, que entrarem nas Terras das Províncias pelas raias, ou portos de mar dellas, se
apresentem logo aos respectivos Magistrados; e as que entrarem nesta
Capital ao Ministro do Bairro para onde vierem assistir, no termo de vinte e quatro horas: Que todos os Habitantes della, que tiverem em suas
Casas Jndividuos, que não 8ejão das suas famílias, os fação declarar no
prazo de quarenta e oito horas aos Ministros dos Competentes, Bairros,
seja qualquer que for a sua graduação, ou qualidade: Que nenhum Proprietario de Casas as alugue a vádios, jogadores, nem peasoas que vierem de fóra, sem que immediatamenle o fação declarar aos mesmos Ministros: Que nenhuma pessoa, que tiver Estalagem, Casa de Hospedaria, ou dê camas, ou quartos debaixo de qualquer denomin:1ção que seja, receba Viandant.e s .N acionaes, ou Estrangeiros sem que lhes apresentem os competentes Passaportes: Que ninguem tenha nesta Capital,
e seu lermo, Estalagem , Hospedarias, Casas de Pasto, ele. sem se ter
abonado nesta lntendencia Geral da Policia com as devidas Licencas :
E que nenhum Adello, ou Adella, ou inculcador de Criados de se"rvir
de hum e tJUtro sexo, exercite este mister sem estar nas circumslancias
determinadas no Edital de vinte e oito de Agosto de mil oitocentos esete, tudo debaixo das penas determinadas nos referidos Alvará, e Eriil al,

,,
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e das mais que se devem impô1·, segundo as circumstancias da culpa..
E para que chegue á noticia de .lodos, e assim se observe, mande~ affixar o rresente Edital. Lisboa 1 de Janeiro de l809.=Lucas de Seabra da Silva.

Impresso na 0./ficina de Antonio Rodrigttes Ga?hardo.
--·-*<.0">~<---·

Tendo a Divina Providencia permittido que os Meus Reinos de Portugal e Algarves ficasseul completamente restaurados, e livres da OJ•pressào, e jug-o Francez; e sendo necessario estabelecer hum Govemo para
reger os Meus Vassallos durante a M inba ause1wia neste Esta.d o, e em
quanto as circumstancias não permi'Ltirem que Eu haja de voltar: Sou
s~rvido nomear para Governadores daquelles Reinos Dom Antonio Jozé
de Caslro, PalriarchadeLisboa; o NJarquez dasMinas; oMarquezMonteiro Mór; Dom Francisco de Noronha; c Francisco da Cunha e Menezes, Tenentes Generaes dos Meus Exerci los; e para Secretarias dos .Negocios do Heino e Fazenda João Antonio Salter de Mendonça, Des?.mbargador do PaC(O e Meu Procurador da Coroa; dos Negocios da Marinha e Guerra D. Miguel Pereira Forjaz, Marechal de Campo dos
Meus Ex~rcilos; e d9s Negocios .Estrangeiros Cypriano Hiheiro Freir~,
que servirá tambem óos illlp~dimentos do uito Dom Miguel Pereira Forjaz, tendo voto cada ,hum n~~ materias, que res.reitarcm
sua .Repartiç:'io, e devendo-se regular todos pelas lntrucções, que lhes envio em
Carla Regia da data deste, em cuja execuçãD se haverão como hedet'Sperat· na confiança que delles Faco: A pprovando, e confirmando por esta maneira as Nomeações das Pe'ssoas, que alguns Membros da Regencia creada ror Decreto de vinte e seis de Novembro de mi'l 1uitocen1os
e sete, fiz~·rào para os ajuóar no Governo, e substituir outra~ q~Je excluírüo, pelos mo! i vos, que me .forâo presed'tes. Os mesmos Gú 'ernadoros o tenhão assim entendido, €( cumnrão na fórma sobreditt), fazendo
as padi~lpaç.ões necessar~as ás Repartiçõ~s comp~t~e~tes~ Pala~io_ Jo Rio
de Jane1ro em 2 de Janeiro de 1809. =Com a Ruopca. do Prmc1pe Reg-ente.
\
1

a

lmpresso na I~ress\o Regia

·

Clero, Nobrez(l, e Povo dos

lrle~ts

Reinos de Portugal, e dq_s Algarves :

Eu O PRINCIPE REGENTE Vos envio muito saudar: No momen-

to em que de accordo com o Meu Poderoso, Fiel, e. Antigo Alliado ElRei da Grã-Bertanha, Me occupava séria, e activamenle de reunir,
e pôr em acç:"ío lodos 9s meios com que poderia resgatar-vos do duro Ca-

tiveiro, e Oppressão, a qu.e. vos reduzio hum Poder, que não tem limi-

tes na sua ambição, e que deseja realizar a lVlonarquia Universal. não

só da Europa, mas do Mundo inteiro; e guando para este fim lhe tinha
d,é claraJ.o a Guerra pelo Meu Manifesto, datado do primeiro de Maio,

já
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em que deduzi rara con.h ecimento · vosso; e ele· toda ·a 'E uropá, as justas
razões, que justificavào t1 Minhap.mriucÚl 1 -e gue Me anim<to a humi\
tilo decidida rf'S{)Iução, bt:J nesse mesmo moménlo, que chega ao IVIeu
conljecimenlo o generoso esforço com que Hesp~n _ha se levanlqu toda reunida em hum só Corpo, pan\ resgatar o seu He-i, e a sua Heal Familia do Cativl:'iru a que hávi:io :sido _levados . cÕ!,ll 0 hucua aslula pertidia,
e para cunservar o seo Governo .Mon~trchico; e l:fUe segundo o mesmo
,J,Juvavel exemplo, VI•S havíeis lev(lnlado, . e procu.r aveís restaurar os Direitus do vosso Legitimo S ub"erano: e a Monarchia, que por mais de sete Seculos vos Iom feitll felizes;
rci>pÓÍtayeis aos olhos <.lo Uni verso inteiro, rrincipianJo a manifesta-r -se este gen.é roso, -e -íie·J ·Uesenvolvimento nas Pr(Jvincj;~s do Nc>rte, e Sul d9 Heino, e'xt€mâeqdo-se ~epoís a todas as ·outras, alé por meio das'l'ropas Hesp~r1hu'las~ e,,, tinalme.nte a Cicbde Je Lisboa, a rezar Jo numeroso Exércit<) Francin, ·q '!e ali i
<lehava, e C]Ue em diíít:H'enles combates fui . det:rotado~ e ·vencido com· .os
sQccurros do Meu Pod e roso Alliado. Qual hajà sídó o :lVIeu prazer, 'e do·
ce satisfação, os vossos _corações vo-lo dirão, e .como'b&ns Filh os conhecereis os sentimentos QO vosso S<?berano e P 'a} .coJilt~.Ul~l. de to<l.os, qua
.só d*~sejará poJer achar-se no meio de Vós, para vos .conduzir rio caminho da Gloria e da Honra, que t;lo gloriosamente seguis, e para . V(JS
fazer conhecer CJUào jus ia · pé-lga he do amor que vos T P.nho, a fhleliJade
que Me mostrais, e quanto vo-la .Mereço, peJos sncrificios, que fiz pnra
e-vi tar a inutil effusão do vosso sangtie, e pela " dqr com que Me ret1rei
de ent re Vós, para segura~ a vossa éonservàç_ão, sàlvando a .Minha Re-al
Famíl ia, e para tentar com toJo o e~f9rço a vossa resú~t~raçào, unido ao
Meu Poderoso A lliado. A prudenci(!. fundada na th:5t'is~ii n]a ex periencia
das Grantles Nações, que nl!o haviào podiJoreaist.ir aos nume'rususEx.er·
.citos, que Boi.aparle recrutava eltl quas~ lu·'a a._ :fturopa_subjugada, Me
ft>z crer, que ceJendo 1 e retirando-Me, poupavé;l o vosso S<>ngue, e seg-urava as vossos Propriedadt-s, . tanto mais, que em' qualquer caso vps
prepara\'a hum asylo no vasto lmperio, q1:e lv:le propúz lev:wtar sobre os
:1l1cerces, flUe de1xaré1o pnncipiados o~ MéU'il Augustos Predecessores.
Salv:1ntlo-vus aquella mesma Real F~milia, cujos Sagr3dos 'Direitos deft>nJ.entes vinte e oito annos, derramall<.lo o vosso sangue contra hum Po.
der muito superior, declarando á f<!ce do Universo, que já 'r(lais renunciaria ao Direito com fJIIC reinava sobre Vós; preparandotodososrnei,_,,s
da ~· ussa resta o raçno, ganhei certamente aq ue!la consideração, que mel':?cem resoluçt>es exlraordinarias, g-enerOl~a s , e que as tristes experienc i"-s
. de Hespanha vérii1cào ter sido (umladas, e não ''imagim;~ri'as. Eia pois.,
Fieis Vassallos, e valoJ'osos Purluguezes, presi13q , na generosa . resolução
que lo.n•astes ; e lembrados de que vos moslrais dignos Filhos de hum ex:~ trcn)oso, Pai e Sobenmo, que tern todo o Direi to á vossa conflunça., porsegui 11~1 adopç.<'io .dus me:os mais ener.~ icos de gue deve resultar a conser,vaçào, e irH ~·gridac.le da Mon&rchia, que fd izqw,n,te se acha restaurada,
·~ cprp o sq~t~urro, e · au;ilios ~o l\1eu .f>o d ~rOS?J : AJ/ja,~.~J~;l~e~1 da._Gr,ãBre!anha, e obedecendo aos D e legados do Meu Í'oder, e Author._:~dücle
Heal, .. que , vos hão <J~ cqmirJunicar a( Minhas l~eaes OrJens·, pr~c~rai
fazer causa commu111 com a Hesr;:jnha püra eslabilidade das duas .Mo~
narchias, e para conseguir a reslitUÍl(ào. e liberdade dos Augu.~los Membros, que compüem a ~'aénilia Rea l de Hesnanha, hoje detidos em Fra!lça: fa~ei qne hurna só vontade vos anime ~ todos: que não h<lja sacriticio á causa commum, que vos custe, lembrados que o vosso Pai e Senhor
tem sobre Vós atlentos os seus olhos: que 1ú\o só as Rendas dessa parte

e

se
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~a Monarchia ha de 'goslo;;o stH~t·ific:tr para n vossa rlefeza, mas aiHda

•

a de lodns as outras partes, como já c; havm principiado a executar por
meio de U.:m prestimos, que Mandei fazer na Grã-Bretanha, com o consentimento do Meu Poderoso, e Fie! A lliado Sua Mageslade Bri!anic<•,
.e que seriio nrplicados á vossa defensa, e com as remessas_. que daqui
' recebereis, Sl>ja,de FunJos da Minha Real Coroa, seja de tudo o que o
zelo Palriotieu de todos os Vassallos, que lem a hunra de estarem comigo, e de rodearem o Throno, habitando esta parte dos Meus Estados,
contribuio gratuitamente em vusso beneficro; e que finalmenie nenhum
sacrificio custará ao NJ eu coração, tendo se111 pre p1·esente .ante meus
olhos as Acções dos Meus Grandes A vós, par.ticularm~nte dós Senhores
Reis D. Joãu o J., e D. João IV. em épocas muito similhanles á presente. Não me esquecerei de lembrar-vos aqui, que no meio das gloriosas
acções, com que tendes restaurado a Monnrchia, e reintegrado os Meus
Reaes Direitos, he necessario que tenhais presente, e pratiqueis a mai~
exacta observaucia das Leis, a mais prompta obediencia ao Governo, e
a maior moderação no emprego da força armada, para não cahirdes em
excesso algum, ainda mesmo contra os Homens, que julgarP,is uwis cri...
minosos; e que devem ser casiÍgHdos com toda a severidade das Leis,
mas sempre precedendo as devidas formalidades, para que em c11so algum se confunda o Héo com o Innocente, não vos esquecendo, que o
vosso Sul:>erano sempre pratJcouoantigo principiodehum lmperado1· Romano, fJUe antes quena que se salvassem mil Heos, do que fusse punido hum só Innocent~; e para este Hm abs!endo-vos de , qualquer acção
immediata da vusíla parte, deixai aos meus zelosos, e imparciaes l\'lagístrados o· conhecimento dos II:Iomens mftos, e perversos, e que devem ser
castigados com lodo o rigor das Leis. Com taes sentimentos, e com a
lembrança de que a memoria do vosSf) nome .seja eternn, e sempre venerada pelos vossos desceudenles, a quem nfi~nça com tão generosos esforços a sua exislen.cia, e indepeodencia, nada vos será in1 possivel; e conservando illeza a Gloria do Nome Portllguez, sereis hum eterno monumento daf)uella fidelidade, e amor do So õ e~ano, e da Patria que em
todas ns iJailes f.ui o can,cler distinctivo da Nação Porluguezá. Assim o
executai; e confiados uo auxílio da Providencia, 1Et,m que puz serppre toda a mit1ha confiança, e iulplorando o Deos dos Exerci\os, não lemais
que deixe de ser fdiz o exilo de huma tão jusfa ca~sa, e conservai sempre na vossa rnemoria a lembrança, e desvelo com (1\ue nfi(\cessarei hum
' só momento de occupar-Me da vossa conservaçi'ío, ~ fulu ·a fdJCidade,
que -de pá1· com a dos Meus outros V~ssallos, foi s,empre o principal; e
único objecto dos Meus Paiern;1es cuidados. Igualmente vos lembro, que
deveis ter presente, que os Serviços que nesta occasião Me fizerdes, e
á .Minha Real Coroa, serão por Mim liberalmente reco1hpelndos, e que
os reputarei como nquelles, que mais t.levem merecer a M'inha He:1l con,sidewçào. Assim o cumprireis, executando estas Minhas Reaes Ordens,
que Mtllldo publicat· entre Vós, por meio desta solemne Proclamação. F~s~
crirta no Palacio do Río de .J~.:~neiro aos 2 deJaneiro de l809.=PRJN.G~E,
~mpresso

na lmpressâo Regia.
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CARTA ' REGIA

'
Do PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor para oJruiz do Povo
da Ci.'
dade do Porto, Joâo d'./llrneida_Ribeiro, sobre as que este escreveo na
occasiáo da feliz, ·e sempre memoravel Restaztraçâo do Reino,
em 1808.
MuiTO HoNRADO Jurz DO

Povo DA

MrNHA CtoADE no PoRTo.

Eu

O PRINCIPE REGENTE 'Vos envio muito saudar. Foi-Me presente o que Me escrevesles, e os sentimentos do Povo, que exprímistes,
l\1e fo1·ão sobremaneira agradaveís, lanto rnais que acabavão de constar
na Minha Real Presença todos os gloriosos esforços, por cujo meio elle
havia sacudido o jugo tyrannj.co d{)s Fr:incezes, e havia proclamado aquel- "
Ja Paternal Soberania, que por sele seculos fez a felicidade dá Nação,
e, mais que tudo, a Regeo com tal doçura, que a sua conservação devia ser preciosa
hum Povo fiel, e que não podia esquecer-se de huma
tão suave Memoria. Continuai a eonserva-lo nos mesmos puros sentimentos; lembrai-lhe sen.pre, que o seu SOBERANO não tem outr(ls vistas,,
senão·,n de faze-lo feliz: Que nas Ord~os dad<~S· a_o Governo, que o ha
de reger, verá islo mesmo assigna:lado com in deleve]s caracteres; e. crue·
~sperando que el le se m?slre obed ie~ le ~os Met~s Delegados, Me liso,il Jeio lambem, que nos. seus proced!lnentps contra os máos, mostrará~
maiot: moderaçãu, deixando que a Lei, e o Magistrado, seu Orgão 1 se
encarreguem unicamente dos castigos dos Réos, d'e que o Me:m Cú'rac(ão
Piedoso M.e deixa espe-rar, ~ue não seja grande numero, po.~s. não Desejo con'fundir os erros dos tirnFdos .e pusiHarHine-s cotll os crimes dos ver...
dadeiramenle mal iniencíonatlos. Co·llll m uila salisfacão Minha vi a vossa
Petição para que vá residir entre vós, como prova f.io vosso affecto; e se
a mesma não pode ser atlendida ~m· l~d? ã ~ua extensão, ~o lillenos espero com o favor do Ceo, que Poderei H ve r-vos, e dar-vos·· provas do
muito affeclo que Tenho a hum tão lea'J Povo. Assim o- ten·hais éntend.ido, e íazei conhecer a todo o Meu Bom. Povo. Escriflla , rio Palaci·o doRio de Janeiro ern 3 de Janeiro de 1809. = PRl~CIPE =Para> o
muito honrado Juiz do Po('o da Minha Cida.de do PorLo.

a

Re~erendis&íuJo.

Jllustrissimo e
em. Cbi:olo Padré l "atriareha de Lisboa,
do Meu Conselho. EU O PRINCIPE REGENTE-Vos envio muilosaudc.r, como aquelle, que mui~o Am~, e Prezo. Fv~ . para- e Meu He<tl ani~
mo a tu ais doce consolaçã.o, o ve r a fidelidade, e amor, com que vós e
todos os habitantes da Cidade do P orto seguindo o exemplo dus da Pr.qXx x,~ 2
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vincia de Tras-os-Montes, vos levantasleis contra a oppressão, e tyrannia dos Francezes, e com zelo e fidelidade mui louvavel reivendicasles
os sagrados, e imprescripliveis DJreitos da lV11uha Real Família, cun(.'Otrendo para a restaur<lçàu da Monarchia, que por sete seculus havia leito a felicidade dus Povos, e CUJ·a wemuria lh es será tanto mais doce·
.
'
quanto a óureza, e violação de todos os direitos pei<;S Francezes lhes
deixava bem conhecer a triste sorle, que os esperava. Aos Me111brosua
exlincla Ju:.cta Provisional, que se .erigio para o Guvernu UM1oella Cidade, fareis saber, C)Ue cheg<trão á Minha Re1d Presença as Cunlas de 22
de Julho, 4, e 20 de St>tewbm do anno proxi111o pa~sado em Cjlle Me
participa vão este feliz succe~so; e os louvareiS no Meu r~eal Nunle pelo
zelo, e fidelidade, com que Me servírào, e que mostrcirão nas acertadas
providencias, que derão sobre tão imporlanle ohjecto, e que 111er~cerào
a Minhí:l Real Approvação. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em
3 de Janeiro de 1809. =Com a Assignatura do Príncipe Regente. -Pa-

:t:a o I IIuslrissimo e Heverendissimo em Christo Padre Palriarcha de Lio;;boa.

Nos Manuscritos de J. de JJiello Freire.

*--*..ç;*--*

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber nos que o rresente Alvará

com forÇa de Lei vit·em, qu~ Tendo nomeado Fys1co Mór, e Cirurgi:lo
Mór do Reino, Estados, e Domínios Ullramarinus, por Decretos de v ante e sete de Fevereiro de mil oitocentos e oito aos Duulores Manoel Vit-i,ra da ~ilva, e José Correa Picanço, do Meu Conselho; e Ha\'entlo declarado-a Jurisdicçào, que lhes compete, no Alvará de 23 de No~eltd'}ro
do mesmo anno; não he coberenle com esta nova creaçào a exi:dencia
da ReaL Junla. do Prolo-Medicêllo, não só porque foi erigida i ara substituir os r~ feridos Empregos de Fy8ico_Mór, e Cirurgi1-1o Mór, cumro,~ tawbern
porque erào estes os Deputados Natos Jaquelle Tnbunal, cttja falta torna
im pralicavel; que elle prosiga nas su~s funoções S(l!m deüimenlo <Ju .Meu
Real Serviço. Para obviar este, e outros incon venien1t s, Sou Servido \~bolir,
o exlingnir a sobredita Junta do Prolo~Mediralo, e Ordenar, que os
mesmos Fysico .Mór, e Cirurgifío Mór exercitem a 'sua competente Jur.isdicçào o os 'Reinos de Portugal, e A lgarve por mêfo de Seus o~!Pga
uos, e pela maneira, que se acha decretado no mencionnd Alvará de
treze de Novembro de mil oitocentos e oito.
E este se cumprirá tão inteiramente, como nelle se conlém, não
obstante quaesquer Disposiçôcs em conlrario; e valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por e lla não ha de passar 1 e o seu effeito hé1ja de durar mais de hum, e muitos annos, sem embargo Jas Or·
denações em contrario, e se registará nos Livros a que pertencer. Dado no Palacio du Hio de Janeüo em 7 de Janeiro de 1809. =Com a Assignalura do Principe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Secret. de Estado dos Negoc;'os do Bmzil
uo Liv. 1. 0 de I_. eis, Ah;.arás, e Ca?·taíi, Reg ias a foi.
,8 8, e irnpr. riCt Jrnpressáo .Jlegia.
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Eu

PRlNCIP~

O
REGENTE! Faço saber aos que o presente Alvará com for~a de Lei virem, que tendo mostrado a experiencia. f)Ue não
resulrúrào as vantagens, que erão de esperar do melhodo estabelecido no
AlvarA de quatro de ~ete,ubro de mil oJlocenlos e quatro, para se conSPI:!·uirem, as Bulias, Breves, e mais Papeis, que se expedem pela Curia
Rumana, e que pelo contrario crescêrão outros inconvenientes, que se
nào experimentav~1o, quanJ1) er:l lic1to tratar com qualquer Banqueiro a
expedição dos negocios de Roma; e sendo-Me presenlt:'S alg·uns outros
motivos, que se torn<hão dignos da Minha Reai·Consideraçào: Hei por
bem suspender a disposi~ã~ do sobredito AI vará, e Ordenar, que se ob.:.
serve daqui em diante o fjUe antes da sua promulgac;ão, se praticava,
em quanto subre esta materia não tomar nova deliberação.
E este se cumprirá tão inleirament·e, como nelle se contém, não
obstante quaesquer Disposições em contrario; e valerá como Carla passadn pela Chancellaria,· posto que por ella não ba de passar, e o seu eff Pito haja de durar mais de hum, e muitos ·annos, .sem embargo das Ordena<;ões em contrario; e se registará nos Livros, a cjue pertencer. Dado nu Palacio dn Rio de Janeiro em 7 Je. Janeiro de 1809. =Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Be_glst. na Secretan·a de Estado dos Negocias do Bra:zil no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e · Cartas Regias
a jol. 8 7, e ~·mpresso na Impressâo Regia.
*--*<-0'>*-~*

Eu O PRTNCIPE REGENTE

Faço saber aos fJUe esté Alvará vi -

rem: Qu~ sendo-Me presente em Consulta da lVJeza do Desembargo do

Paço do Estado do Brazil a súplica de muitos Prurrietarios de Engenhos
de _thsncar, e Lavradores de Cannas, em fjlle Me pedião o serem as
s11as Félbricas comprehendidas no Privilegio .concedido pela Resolução de
vinte e dois de Setembro de mil setecentos cincoenta e oito aos H11bitantes da Capitania do Rio de Janeiro, de que se lhE)s tinha expedido
Provisno aos vinte e se1s d e Ahril de mil setecentos e sessenta, para não
serem executadas as Propriedades dos mesmos Engenhos, e Lavouras,
mas sÓmt>nte os rendimentos dellas: e que le ndo sido este mesmo Pri viJeg·io concediJo para outras Capitanías, no principio temporariamente,
depors muitas ve:•zes renovado, fôra ullimamente mandado observar na
Capitanía d~ S. Paulo, ampliandu·se para todos os Meus Domínios Ultramarin os pelo Alvar:i de seis de Jnlho de mil oitocentos e sete. Como
porém nesta ultima Determinaçã o Eu Fôra Seivido lVIandar fazer algumas restricç.ões, que rnuilo o diminuião: Consultando-Me a sohredita ~e
za, que nas circums(ancias actuaes de maior fr:wqueza do Commercro,
· seria mais conveniente ao l\'1'eu Serviço, que o uso do mencionado Privilegio Josse mais amplo para os Lanadores, e ' capaz de fazer permanecer as suas Fabricas em utiiiJade geral dos Habitante~ destes Estados,
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e favor da Cullura; que b-: m se concili~va com o interesse

UúS

seus Cre-

dores: Tomando em considernção u referido, e Querendo Fazer Graça,
e Mercê aos sobrt:ditos Proprietarios, e Lavradort's: Hei por bem, Dedarando o alvará de seis de Julho de udl oitocentos e sete, Determinar.
Primo: Que as Fabricas dos Engenhos de Assucar, e Lavouras de
Cnnnas em todos os Estw)os ~,!o Bra~il, · e Uh ra mar gozêm do Privilegio
q)qcedído pela dita Hf;,soluç~1o Je vinte e dois de Setembro de mil sete-

cenlo!i ciocoenta e qÍtq, para não serem executadl)s as Fabricas dos mesmos Engenhos, e Lavouras, est;wdo este~ promptos, e trabalhando r,egularmenre, e tendo en1 çultura a folha competente para a laboração dos
mesmo~ Engenhos, e par~ 9 ~uslento da sua Escravatura; mas sómenle
podt>r~o q;rrer a~ Exflcuçõ~s nos Rendimenló!l das dita~ Proprie<bdes peJ~ terça part~ q~ll~~, rcst}rV!\das a~ outras duas partes para as despezas
{ja Cult1.1ra, e :'ldmioi$1ração, na fórma qu~ iilé agora se tem observ:1do.
Secundo: Amplia~do p parngrafo segundo do mesmo Alvará, Hei pot·
bem qu~ no l~aso dr, ser a ç]ÍvÍdii ig~::~l, ou m:110r do que o valor da
Lavoura, ou Engenho, po~sa correr a Execução OI:\ mesma Propriedade,
çonsiderando-se para a avaliação do Engenho toda .a sua Escravatura,
Gados~ Terras, e Utensílios, qu~ lhe pertencem, e que não devem separar-se do a~sento, ê fahriça do me~mo Engenho: e neste caso poderá
proseguir a execução na Prppt·iedade, observando-se as regras prescrip·
tas pela Lei ~e vinte de Junho de mil setecentos setenta e quatro.
Tt;rlio: E Declarando o -pf\ragrafo terceiro do di to A I vará, Ordeno;
qne a permissào dada ao Cr(;ldor d~ mostrar, que o seu Devedor I em mai~
dívidas, as quaes unidas chegão á som ma, porque fica permittida a Execução o~ Prróprie~ade ~ · será 1:.1dmittida sómeute no caso desses outros Crt}·
dores leren1 tatpbem Execução apparelhada, e Penhoras feitas, e de terem por meio de Sessôo~ 9U de q.uaiCJuer outro Contracto legal twido os
seus Creditos, e Execução á Execução principal, de fórma que se possa considerar como huma só divida, e o credor principal no" termos de
gozar do benefic.io da Adjuqicação~, n5o .haver:do Li?itantes, ~u Remis:
são, na conformidade do que d1spoe a d1ta ~~ de v1nte de Jut\ho de m1l
setecentos setenta e quatro; porque nestas circumstancias he q~f se poderá attender á sómma total das dívidas, para pr<\.seguir a Execpção na
J~~op(ied;~de, sendo ella igt)a{, ou maior do que o ~eu valor.
\
este se poservad, como nelle se contém,\ ficando em N.Ido o
~ais o ~obredito t\ I vará em selJ vigor,· e não obstao y qoa~squer oqtra~
Lei~, Alvarás, ou H~s<,lúçõe~ ~m cofltrario; porque , odos }\lei por bem '
~l::.rogalos para este effeito sói11ente, como se delles se fizesse expressa
flJen(;ào, E Mando á. Meza do Desembargo do Paço, e df!, Cçnsciencía
~ Ordens; Pr<:>si~enle do Meu Heal Et·ario; Reg·edor da Casa da Suppli~
caç}lo dn Brozil ; Governadot ua Relação da Bahia ; Governadores, e CapiUies Genera.es; Corregedor~s; Ouvidores; J oizes, e mais Pes's oas, a
quem pertencer, o cumprão, e ~uardeQ), e fi1ção muito inteirament·e cumpr,~·, e guardar. E val~rá como CMta passada pela Chancellaria-, poslo que
por ella não ·ha de passar, e que o seu effeito haja de dor~:~ r mais hum anno,
não ub ~. tanle a Ordenação em contrario. Dado no Palacio do R io de J an1eÍrQ
aos 21 de. Janeiro de 1809. (J )=Com a Assignalura do Principe Regeflle,
e a do Ministro .
.·
Rcgi~t. na. Seeretaria d(.t Me~o do Desembar·go do Paço
no Liv. 1." dos JJecrcfos a ful. 34., e Impresso na 1m-

e

pressão. Regia.

.•.
Ampliado e declarado este Alvará pelo de 5 de Maio de 18H:

~-=:--
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Os Governádores

do Reino já vos tllosttárão o perigo que estava ex.:
posta a nossa Liberdade, e Vós lançastes mão das A renas com aquelle
erlthusiásmo, que distingue .huma' NllÇão, . 'llle sempre tem sabi~o combater os Inimigos ,d,a sua Jitdependencia: Huns correm à alistar-se debaixo das Sagradas Quinas:, outros busciio com nohre cómpetencia instruir-se nos manejos Militares: tudo respira aquelle belllcoso espírito;
que caracteriza huma Nação intrepida, e invencível. Nenhum estndo,
nenHuma condição se esquiva aos exercícios matciaes ; . e os mesmos M inislros da Religião procurão rnostra1·, corno já tem mostrado, que são iritrepidos Soldados, quando se tralade vi11gar os desacatos da IJivindçide,
os estragos da P"tria, e os insultos Ja ::-;oberania. Sim, Portuguezes,
Vós vos mostrais dignos do vosso nome, e dignos Herdeiros da gloria dos
v,ossos Antepassados, gloria adquirida em tanlos Seqllos de o:lo inter' rompidas Victorias.
·
.
..
Mas de que serV'írá es!e hellicioso apparaio se vos deixardes si1c·
cumbir de terrores, e desconfianças? Os Gu·v.ernadores do Reino não vos
querem illudir. Elles são os mesmos que vos dizem., que os Exerci~os
combinados de Moore, e de la Romana, se t.em retirf1do para o interior
de Galliza, deixando assim descobertas as nossas Fronteiras;' que estas
pela sua grande· extenção nos expõem a huma in\'asão; q11e o Imperador
dos Francezes costuma empregar a massa total das ·Súas for<~as, quando·
ataca as Nações; que as suas marchas rápidas n<'i.o düo regularmente tempo á reunião dos Corpos, que se propõem <i defensiva~ gue elle corre ent<lo sobre as Capítaes, pt·ocurctndo suq~rendet• os. Governos para espalhàr
a ~narquia, e a desordem; e que este modo de fner aGuerraobriga algumí,ls Cidades, ou Villas a sotfrer os estragos de huma invasão; porém
estes estragos parciaes não são o mesmo que a ruína de Lodo ó EstaJo.
No centro de H9t·tugal os nossos Antepassados rubr:icárão com o
seu sangue a nossa fndependencia; e para q mesmo fim os Governadores
do Reino dirigitem as medidas de numa cautelosa prudencia. Ponf.os.elevados, que a Natureza formou para baluartes da nossa libt>J'(!ade; e Rios
caudoiosos, que não podem sem risco atravessar-se, siió Militar:,mente defendidos: e se a pezar de tudo o lniniigo dn Elll·opa con-cehe o desespe·rado projeclo de caminhar a Lisboa,; acharão em torno d'el{a hun) Pov·o
determinado, que fará recordar as gloriosas memot•ias daque!les antig'9S
te~npos, em que os seus muros forão o theatrp do Heroismo. As muni·ções terrestes:, e navaes,
l"teaes Arquivos, e as Preciosidades da Co·r oa terão hum deposi!o seguro nas Embarcações da Coroa, conlra qualquer -tentativa do Inimigo. Mas em lodo ô caso os Governadon:~s do H eítno não ,desampar~rào opo'Slo, que lh"!s confiou o PHJNCJPE IU,~GEN
TE Nosso Senhor; e fieis á Patria, P- aos seus deveres, se mostrarào dig·nas· da Regia Confiança, e d'a confiança da Nação·, a cuja honra, e independencia consagrão os seus cuidados, e vigílias.
.
Portuguezes, ajudai as medidas do Governo. Sêde Soldados para
arrostal' os s~t~l'lites do Tyranno, que similhaote ao feNZ Tigre j:ím<.<."!tJ

' '
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satisfaz a insaciavel sêde de sangue. Sêde stll"dos ás insinuaçi'Jes de corruptos Emissarios, que procurüo enfraq_uecet· a vossa. energia, espalk11Hlo
terrores, e desconfianças perfidas. Valor, e Fidelidade he o dislinctivo
car<~cler dos Porlugnezes. P~ la vossa F1delic.lade lendl's sabidtl consPrva r,
desde a funJaçi\o da,_M,onarC),uia, a Rel1giào, - os Príncipes, e HS Leis;
pelo vosso Valor teudes-sabido aniquilar (~S Inimigos, manler a luclcfwndencia, franquear os Mares, dominar as Co:stas li' A frica, veneer as Na_çÇes, -~P S),~i~pte,. e :~~u-~_l?el~cer Ç.u.rn :v-~stol :np~r.iosobre a ,ma i~ ~ella p:tr_t.e_ do N'ovo M\-\nÜo. _Nos _SQ$ _fomos nos sós os que lemos obrado tantos
_prodígios de -val(Jr. - Nào professamos ainda a me~.ma L:eligiào? N;1o respiramos ai nua o _mesmo aJ? Não som9s os ~nesmos Purlug-ut:>zes? Hurlla
·Nàç<'1o fiel, e valorosa não se forwou para ser escra\'a de hum Tyr;wno.
A nossa Cau5a hejusta. Deos abençoadas nossas Armas. ~isbua 21 de
Janeiro de 1809. =João Antonio Sal ter 'd e Mendonça.

lmp1·esso na Irnpressiío

Re~a.

• -,--*LG>lll:-.-li!

Eu O. PRTN.CJPE REGENTE Faço.sabe.r sos que o presente Alva.-

rá com força de Lei virem, que se,ndo-Me presente em Cunsulta da Meza do ~esem:b~rgo QQ Paço quanto convinha ao bem doMeu l\e<~~ ~erviço~ que houv.esse hu,m Dist.ribuh.lor para distribuir as Àeções Ci\·is, e
Crillles, que se in.lenlàc.~r "e pt;.pêess-1p nos Juizos da§; Correi<;Ões doCive!,
e Crime tla•.CMte d.aC~sn . da Suppli.c ação do Brazil; não só P' ff]lle ha
·em cada. -hum c.h·lles :dois Esúi -d es; como foi .determinado no Alvará de
dez de Ma]o ( 1) do -annp ~!?assado, entre os .quaes deve haver igual nurnero de processos; llll\S tam·twm porgue cumpre saber por este meiu (jUantos exislt'm, sem que- seja íacd tle!Sapparecerem por dólo, ou\ ommissào
dos Escriviies ;- dev.enclo çom tudo ser exoerf~uaJos os procediufu ntos Crimináes, em q-ue ha o perigo de se malograrew a,s, diligencias de Justiça
llecreladas pelas M_inbas ~eis con:ra os Réos por. Vd1a .~e -~egre._do, e de
prest eza, a f}Ue da occas)~o o nao serem ferlas a~ Ülslnor11çoes pelos
mesmos .Ministros Cr-i minaes, a quem os queixosoê se soecorrl:'m: Hei
por bem, e Me praz C.-enr o Officio de DistribuíJot·\ uos J ~iizos Jas Correições do Civil, e Crime da Corte da Casa da Supplic; <;i'ío d ~\le Estado do
Brm:il; e Ordenar, que íl elle fique pertencendo dist• nbt~ir .toda,s as A cç(1es

Civis,

e C'ríminaes,, qut:

correrem nos -referi-dos Juizos, exceptuadas sóas Devassas, Qnerellas, Denuncias, e A nlos Sum.marios; <l''c c~·o
ti:lunrão, a ser distrjbuidos pelo competente Mng·islrado: ·e vencer:\ osobred)to Distri_b uidor os Emolumentos , que pelo Regimenlo lhe. compe-tirem.
E' este :se ct;l)~pr:i;-á ~orno nelle se .co'ntém:. .Pelo que ManJo á l\1~
;Za d~ De$ent bargo·, do , Pi;l_ço, .e da Consciencia .e. Orcle.ns; r.resident~ , do
Meu Real,l]rarip; Çpp~eJho,da l\.1inha.. B.t'aLf<~zepda .; ,e . ~t . t.Qdo~ ,oaTfi~
bunaes, Ministr'os de .J:u~tiç~ ~ e mais.fessoas, . a .quem . perte-n~er o c'onhe~
cimento deste Alvará_, ocumprão, e guar<.lt;)rn. E valerá como Carta rws~
sada pela Chance]Jari;i, , post.o que per ella .n ão ha de passa r, e . qu.e o seu
m e n~e

· · (1). Nó ;uÜ~at~- hüpt--llssoc' trà•·ilnpre-ssão l).cgia rse 'lê primeiro . d-e Abril certamente por

erro de impres>ião.
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fdJeito _haja Je dum•· mai~ de h~m anno, ~ão obstante a Ordenaç~p em
contratJb. Dado no PalacJo do RIO deJane1r0 aos 24 deJaneiro de ISO(}.
=Com a Assignatura do Principe Regente, e a do Ministro.

f

Regist. na Secretaria da Me%a do ·.Desembargo do Paço no Liv. 1. 0 dos Decr·etos afol. 35., e Impresso
na Impressão Re~p~a.

.'

Eu O PRiNCIPE REGENTE Paço saber ios que o presente A.l-va-

rá com força de Lei vitem, que sendo-Me presen!e em Consulta da Meza do Desembargo do Paço, que muito importava, á prosperidade deste
Estado relnediar o abus0 dé se confirmarem Rs Sesmarias sem preceder a
necessaria Medição, e Demarcação Judicial das terras concedidas, contra a. expressa decisão do Decn:Ho de vinte de Oulubrb de mil s.e tecentos
cincoenta e tres, e <.le muita13 outras Ordens Minhas, que o prohibião,
e que .. da transgressão dellas provinha a indeeeneia de se doarem terras,
que já tinbão Sesmeiros, e a injustiça de se dar assim occasião a pl.ei tos,
e litigios, e á perturbação dos direitos adquiridos pelas anteriores concessões: Propondo-se-Me quanto cumpriat não só que se det.ermina~se, que
não se passem pela Meza Cartas de Concessão de Sesmarias, nem de
Confirmação das concedidas pelos Governadores, e Capi!ães Generaes,
sem se apresenlal'em Medições~ e Demarcações J wdioi es Ie almenl{l fc:itas; mas lambet11, que para ·eJlas se não retardarem, se nomeassem Juizes, e Officiaes competentes, e se lhes tax<p:;se conveniente salario: E
merecendo a Minha Real Considet·açüo objeclo de tanta importancia, para que se ajunte, quanto ser possa, o interesse do Bem Publico no àugmento da Agricultura, e Povoação deste vasLissi mo Es-tado qu,e muito
Desejo promover, e adiantar, oom a segurança, e manu!en<;fio dos Sagrados Dheitos da Propl'iedade, de cuja offença resultaria o desaprovei ...
tamento das terras, e despovoação: E não d~;:vendo por falta de providencias, que facilitem as Medições, inutilizar-se e frauslrar-se a sabia
Legislação das Sesmarias: ConformaFldo-Me com o pare~e1· da rhenci'ónadà Consulta, e para augmento, e utilidadé da Cauza Pu hlica: Sou Ser ...
vido Determinar o segumte.
l A Mez.a do Desembargo do Paço não mandarl1 passélr CarOls de
Concessão de Sesmarias, nem de Confirmação das que concedem os Go·
vernadores, e Capitães Generaes, sem .apresentarem os que as requerem Medição, e Demarcação Judicial feita, e ultimF~da legalmeot'e com
citação dos Herêos confrontanles, e sobre que haja Sentença final, e que
tenha passado em julgado.
_.
'
I I. E- porque, imposta esta obri,gação, h e jlJStlrqud se facl]Hem • os
meios de se po.derem fazer as Deroarca<!iões_ eoul ~· t;tn~ ptidi'io, e exac~i
dão; que convem , e sem ex·cesso de. SalarJos: H a ver:t em todas as V JlJas hum Juiz das Sesmarias, que servirá por tres annos: As Cam'a ras
proporão tres pessoas nesta Capitanía á Meza do Desem bargo do Paço,
e nas mais ao Govemador e Capitão General, para· se escol~eJ' de!las _a
(jUe mais apta parecer, devendo ser propostos com pteferencia B<içhnreH> ·
Formados em Direito, ou Filosofia, e na falta delles· pesaoas, ·que foret'ü
de maior probidade, e saber.
·
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JII . Os Juizes d;~s Sesu,ari8s darão AppelJaçã0, e Aggravo para os
. Ouvidore~ das Com:-~rcas, e dos qu::~es se recorrerá para as Relações do Districto na forma da Lei do Reino. E quando as Partes quizerem antes requerer as UemarCélÇÕes :ws Juizes Ordinarios, ou de Fóra, ou aos Ouvidores das Comarcas, estes lhes defirirão, indo fazer-lhas; pois que não
fica sendo privativa a JurisdicfJio do Juiz dns Sesmarias; serão purém
elles obl'i~;t<.Jos a guardar o (jUe vai disposto neste Regimento.
1 V. Em cada Vil! a h<lverá lambem hum Piloto para as Medições, e
Demarcações eleito pela Camara, o qual servir:\ Ires annos, tirando o
competente Provimento. E servirá de Escrivão o Tabellião ma i~ antigo,
ou u que mais desoccupudo estiver, e ao Juiz parecer mais habil para
similbantes Jilig-encias.
V. As Oe11~arcações- serão feiras seguidamente, comeÇando humas
nas qnadr11s das outras, sem se deixarem terrenos intermedios, e devolutos; salvas somente as Esquadrns, e Serventias geraes, e as Fontes publicas: inteintndo-se s~mpre a quantidade de terras concedida, ainda
que pela configuraç<lu, e sit uaçào topographica do terreno não possa haver quadra perfeita, e regular.
V I. Para cada ·mei:l legoa se contarão mil e quinhentas braças, e no
A ulo da Medição se especificarão além dos marcos, as balizas perduraveis, qne se encontrarem no terreno, como Vertentes, Hios, lVlorros,
e similhantes; e se fará tambem declaração, se ha Campinas, 'Serras,
e Malas ~ virgens, e de todas as qualidades not;1veis, que ao Juiz pare.cer, que podem concorrer para bem assignalar a Sesmaria, que se vai
medtndo, e demarcando.
1
V 11. Finda a M idiçi'io e Demarcaçfio, fará o Piloto h uma Planta do
Te11reno, onde se desenhará a sua configuraçno, o lugar dos marcos, as
balizas, que tem nc.tavt'Ís, os Rios, Hibeirões, Pantanos, e o mais,
que se puder figurar; a qual será guardHda na Secre taria da Meza do
))psembargo <),, Paço, para a todo o 1empo por meio della s,_e poderem
decidir alg11mas dúvidas, que occorrerem.
1
VJJI. Por cada huma Demarcação d-e meia legoa quadrada, ou de
h uma lt-gon, sendo em campus, levarão de salarjo, ou gastem muitos,
ou poUC(JS di:1s, o Juiz vinte mil reis, o Piloto dpze mil reis, e o Ajudante da Corda seis mil reis; além deste Salario P~rceb'erão pelo doca- ·
miuha na id:~, e volta por cada seis Iegoas dois nlil reis o Juiz, mil e
tluzentos reis o Piloto, e sei&centos reis o Ajudante \da Corda. O Escriv:lo vencerá somenle os Salarios, fJUe lhe forem contà\!os, segundo oRegiull'ntu geral do seu Officio. O Piloto perceberá mais seis mil e quatroCt>nlus reis pelo trabalho de tirar a Plant:1; os quaes pertencerão a quem
a fizer, no caso de haver o Juiz encarregado a outrem pela inahabilidade, ou qualquer outro impedimento do Piloto.
IX. E convindo, que o Juiz das Sesmarias, e mais Officiaes não faltem aos deveres do se n Cargo, nas Devassas de Correição se perguntará •por elles, averiguando-se, se cumprem as suas obrigações, e se le"Vfio Salarios de mais; dando-se~ll1es em culpa o que c0ntra elles se provar. E os Ouvidores das Comarcas os conlrangerão a que com toda a
promptidiio vão fazer as Medições, que Jhes fi>rem requeridas se lhes
constar por notoriedade, ou por queixa das Partes, que recusão ir fazellas.
E .esle se cumprirá, como nelle se contém, pelo que: Mando á Meza do Desemhargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; presidente d.o
Meu Real Erario , C onselh o da Minha Rea l Fazenda; e a todos os T rl-

..

'I

"

723

1809

bunaes, Ministrüs de Justiçn, e mais Pessoas, a quem ' pertencer o co·
nhecimento deste Alv<Há, o cumprão, e guardem. E valerá como Carla
passada .pela <?haocellaría, P?sto que por ella nno ha de passar, e que o
seu effello haJa de durar mais de hum ;wno, não übst;mte a Ordenação
em contrario. Dad() no Palacio do Rio de Janeiro aos 25 de Janeiro de
l 809, =Com a Assignalura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist. na SeC?·etm·ia da Me:za do Desembargo do Paço
no Liv. I. 0 dos Decretos a fol. 3 6, e Impresso na JmM
[Jressão llegia.

--·-4•--*'

H-

a vendo Eu Determinado pela Carla Regia de v in te e oito.de Janeiro
d.:, anno passado que todas as Mercadorias Estrangeiras pass<1gem nas
Alfimdegas do Brazil viole e qua!ro por cento, e pelo Decreto de onze
de Junho do mesmo anno, que as que fossem de propriedade Portugueza, importadas em Navios Nacionaes, paga!;sem dezeseis por centu; e
sendo certo, que todos os Generos, que si1o transportados de Lisboa, e
Porto, tendo lá pago os competentes Direitos. ficarirlo sobrt>carregados,
se fossem obrigados a pagar os mesmos Direitos impostos nos que vem
em direitura dos Portos Estrangeiros; e não convindo que paguem huns
mais Direitos <JUe os outros, o que faria ernb<~raço no giro du Commercio, e causaria damno ás transacc(Ões mercatís: Hei por bem, em quanto não Dou oulrns providencÍ;1s sobre este lão importante ohjeelu, Ordenar, que todas as referidas Mercadorias, que entrarem nas Alfandegas
deste Estado do Braz i I, vindas de Lisboa, e Porto, que tiverem :dli
pago os Direilos éstnbelecidos, sejê'io isentas de pagar os que se é1€hão
determinados na mencionada Carta Regia, e Decreto. O Presidente do
Meu Real Erario o lenha assim entendido, e o fiH;a execular com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de .Janeiro de
1809. =Com a Rubríca do Príncipe Regente .

.Impresso na Im]J1"essão Regia.

,....

P R O C L A l\1 A Ç A O.
PORTUGUEZES

Áos Governadores do Reino tem sido presentes os escHndalosos Excesa que se tem entregado alguns de vós, attribuindo-se a Authoridade, que só compete aos Magistrados. Ao mesmu tempo fJUe louv:loo nobre Patriotismo, que vos anima para a defeza da Pat•·ia, elles se vêm
obrigados a cohibir os transportes do vosso mal-entendido zelo. Que siio
ajuntamentos tumulluarios, e prizões arbitrarias, sen~1n AcloP de hurn;~
escandalosa Anarquia? Não he para abusardes_ da força que os Goveru •• ~>os,
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dores du Reino-oruen:hão o Armamento do Povo: As vossas Armas devem sómcnte offender aos. Inimigos: No meio de huma Cidade tranquilla he só em auxilio da Justiça que .e llas se devem empunhar.
~
Os Governadores do Reino não igno~ão os justos motivos, que vos .
:i.nflammão contra• huma Nação barbara, e usurpadora. Elles reconhecem
nos Francezes os Inimigos da Religião, os Inimigos do PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor, e os Inimigos da nossa Independencia: Elles
não perdem de vista os seus horrjveis attentados: Elles observão as suas
tramas; mas por isso mesmo que tudo "isto conhecem, e mais profundamente do que 'Vós, a ,Elles só pertence determinar o momento, em que
deve ser vibrada a Espada da Justiça sobre os Inimigos que hajão entre
vós. Huma prizão intempestiva transtorna muitas vezes o conhecimento
de muitos Réos; e quando pensais fazer hu_m serviço ao Estado, pondes
em cautéla os Inimigos, e os Traidores.
Quereis i:nitar os Fmncezes, que tão justamente detestais, quando no meio dos seus extravagantes delírios impozerão silencio aos Tribunaes, e se constituírão arbitros da vida, e honra dos Cidadãos? Que.m
se não recorda com horror daq uelles dias fa taes, em que a m nltidão seduzida pelos Jacobinos, profanou os Altares, derribou o Throno, e trans-='
tornou a Ordem Social! Pertence só aos Francezes o detestavel Privileg.i o de commetter tantas atrocidades. Portuguezes! Vivei tranquillos:
Os Governadores do Reino são ainda mais interessados, do que vós, na
punição dos malvados; os vossos Inimigos são igualmente Inimigos seus,
e Inimigos do Soberano, a quem Elles representão, e a quem hão de
dar conta da sua Suprema ,Çommissão. A sua Honra, e seu Dever )hes
ímpõem a sevéra obrigação de vigiar sobre a segurança deste Reino. Elles velão constantemente sobre este objecto tão sagrado ; e agora he que
elles julgão conveniente o separar de vós os Vassallos do Tyranno, em
quanto se não proporcionão meios de os expulsar deste Reino: Elles tem
ordenado as mais promptas medidas, para que os Francezes saião desta
Capital para lugar, aonde serão observados c.om a maior exa.c tidão por
huma Policia sevéra; e os Réos do mais ligleiro Atlentado se ão rigorosamente punidos, corno Inimigos do Soberano.
Os Governadores do Reino ao mesmo terrlipo qur vos an.nuncião
estas providentes medidas, vos impõem o Dever sàgrado de obedecer á
Lei. A _Lei cast.iga os perturbadores da ordem pubÚca; o Vassallo, que
se arroga Poderes, que a Lei lhe nega, attenta c~ntra o-r Direitos da
Soberania; he hum Inimigo do seu Príncipe, he hm~ desttuidor da Sociedade Civil. A obediencia ás Authoridades he o mais poderoso Vinculo da União Cível: só os vossos Inimigos vos podem ensinar ma'Ximas contrarias: fechai os ouvidos a insinuações tão pedidas. O~ Despota da Europa tem conhecido que a Península não he facil de subjilgar; e desconfiando de nos vencer com a força, quer vencernos com , a intriga. Emissarios corruptos procurão semear entre nós as sementes de desconfiança; e servindo-se do vosso mesmo Patriotismo, vos inspirão a absur·
da idéa de vos conslitnirdes arbitws da Vingança publica. Estes Inimigos são mais perigosos, do que aquelles, que armados procurão dominarnos. Faltando a obediencia ás Leis, e o respeito ás Autboridades, cesj
sou a liberdade dos Povos, acabou a nost>a lndependencía. Este he o projecto dos nossos Inimigos.
·
Portuguez.es! Escutai os Governadores do Reino. Se amais o vos~
so PRINCIPE; se amais a vossa Patria, confiai nas Aulhoridades. El1as escutúo vossa queixas, e ellas attendern 11s vossas representiH(Ões:
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Recorrei a ellas, quando o julgardes necessario. Lisboa 4 de Fev.ereiro
de 1809. =.João Antonio Salter de Mendonça.
JrnpT. na Imp1·essiío Re,qia. ·

*· -*~*--*

·l3:u O PRINCJPE REGENTE Faço saber ads que este Alvará com

força de Lei virem: Que constando na Minha Real Presença quão desnecessario he hum Intendente do Ouro em Vi !la Boa de Goiás, J que seja Minjstro de letras, por haver alli diminuído muito a extracção do Ouro; vindo a ser por isso superfluo o vantajoso ordenado estabelecido a este Lugar, e mui tltil á Minha Real Fazenda economizal1o, poderido se{'
aq uella fiscalização feita pelos Fiscaes dá Caí~ a , da Fundição : E sendo',Me outrosina presente, que a administração da Justiça na sobredita Villa Boa de Goiás não se fazia, como eonvinha ao. betil do Meu Real Serviço, e dos Meus fieis Vassallos; porque devendo o Ouvidor da Comarca fazer as Correições, e exercer os mais aclos ele Jurisdicção, que são
inherentes ao seu Emprego, os J nizes Ordinarios por falta de conhecimento de Minhas Leis, e até de Accessotes letrados, ni'ío satisfaziãó as
obrigações importantes do seu Cargo, com a exaclic.lào, e inJparcialiclade, que exige a utilidade pública, e o bem particular, sendo além disto mais sujeitos a paixões, e parcialidades; e que naquella Vllla populosa, e res1dencia de hum (~vm·nadot· e Gapilão Ger1eral importava que
houvesse hum Juiz de Fór.a, para bem reger, e administl·ar a JuslÍ<(«,
e não perigarem os direitos dos litigantes: E Desejando Eu atalhar, e
remediar estes inconvenientes, que sobre serem damnosos ao Mim Real
Serviço, offendem os direitos dos particulares: Hei por bem Onletiai' o
seguinte.
.
I. O Lugar de Intendente do Ouro Je Guiás fique extlncto, como
desnecessario nas acluaes circurnstancias; e os Fiscaes dàs Casas de Fun..,
dição os substituirão nellas, .para fiscalizarem os interesses Ja Minha Rent
Fazenda, sem que por isto percebão or.denado algulll; contínllando a servir todos os mais Officiaes nas referidas Casas, em q uar:it0 não Der novas providencias, e Ordenar o contario.
.
I I. Haverá em Vil la Boa de Goiás, e seu termo hum Juiz de Fóra do
Civel, Crime, e Orfãos, que sou Servido Crear, com a Jurisdicção Ordinaria, que pelas Minhas Leis compele a este Lugâr, vencendo o Ordenado, Propinas, e Emolumentos, que vence o Juíz de Fóra do Cuiabá. Competir-lhe..,ha o servir de Procurador da Minha Real Fazenda,
vencendo por este Emprego o Ordenado, que lhe está estabelecido, sendo por este titulo Fiscal, e Deputado J'a Junta da Administração, e
Arrecadação Ja Real Fazenda. Ao mesmo pertencerá tam be!n tirar a
Devassa annual, e exercer a mais Jutisdicçào fóta <:las Casas de Fundição, que incumbia aos In •endent.es, sem petceber ordenado por este rcs.peito.
E este se c·um prüéL, eomo n'eire se contém. Pelo que Mando á Meza do Desembatgo do Paço, e da Consciencia e O~dens; Pre8idenle do
Meu Real Erario; Conselho da Minha !leal F'azenda; ·e a todas as Pessoas, a quem , pertencer o seu C'(mheciHJento, o cumprão, e g-uardeOJ, e
f<:H~ào iuteiraruente cumpdr, e guardar, como ndle se contém. E valerá

J

726

1809

como Carta passada pela Chant-ellaria, posto que por ella não hade passar, e que o seu eíTeilo haja de durar mais de hum anno, sem emhargo
da Lei <•u• contrario. Dado no Palacio du B io de J11neiro em 18 de Março d.,: 1809. =Com a As~ignatut·a do Príncipe Hegente, e a do M inistro.

Registado na Secret. d' Estado dos Negociqs do Brazil
no Liv. 1. de Lez's, Alvarás, e Cartas Regias afol.
l}6, e imp1·. ·na Impressão .Regia .
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Eu

PHI~CJPE

O
REGENTE Faço saber aos que este Alvará com
.fi1rça de Lei virem, que sendo-Me presente, que muito importava no
bern do Meu Heal ~t'rviço, e ao dos Meus fieis Vassallos .da Capilanía
de Goi:tz, que a nntiga ComMca se dividisse em dúas, cre:mdo·se huma da parte· du NortP, não só para rnelhor, e mais commodaadmiJlistra(;:lo da .Justiça, pur não podet· hum só Ouvidor cumprir com as ohrigações du seu Cargo, indo a lodos os J ulgad(Js de tão extensa ComHrca, os
<JIIaes fica vão st>m a nt•cessaria Con·eição, instiluida com fins muito uteis
e saudaveis, perpetuaudo-se os abuzos, e não se punindo ·<JS ut>lictos;
m:.s l;trubem pam aúianlar., e promover a Agriculrurn, População, e
Commercio daf]uella parte dn Capilanía por meio da Navegação dos Rios
:M aranh:lo, e A raguniá, qu~ fazem a communicação dt>lla com as Capitanias Ju Par:l, e Maio Grosso, resultando Uesta a felicidade, e augmento dq Curnmercio interno, e a ri(jueza, e civil'ização dos habitantes
deslt>S terrenos, 111nda pouco aproveitndos: E sendo de espernr, que da
creaçi'io da nova Comarca, e da habilaçào' de hum Ouv,idor naquelles lugat·es, cuja jurisdicçfio economica póde muito aprovt·ila·r-lhe!i, recresçào
:1:!1 menl'Íooadas vantagens, ·que mutlo merecem a Minha Real ConsiJeraçâo: Süu Servido Determinar o seguinte . .!)f
I. Haverá ua Capiranía de Goiaz mais huma Comarca, que Hei por
hem Crear, e que se denominará a Comarca de S'.'~.loâo 'das duas Barras,
desanexando-se da anli~a a parte do Norte, que cbQ:tprehende os Julgados de Por lo Ih·ai, Na ti v idade, Conceição, A rralks, S. Felix, Cavalcante. Fl11res, e Trahíras. O Ouvidor, que Eu For S~rvido, Nomear para esta nova Cowarca de S. João das duas Barras, t.~rá a r~,esma Jurisd 1rç~ío, lfllt' o 1la Comarca de Villa Boa de Goiaz, , a quem fieàrão pertPnceudo Vilb Boa, e seu Termo, os Julgátlus de Crixás? Pilar, Meia
Puni<\ ~:,nta Luzia, Saula Cruz, e Desem.boque, obse:vnndo o mesmo
Hegin1ento, guardando todas as mais Leis, Ordens, e Re~imentos, que
si'h1 dad.,s aos mais Ou vi dures desle Estado do Brnzil: V cqcerá o meslliO Ord,•uado, Propinas, e Emolumentos, que vence o da Comarca de
'Villa Boa, e residiní inl~rinamente no Arraial da Natividade, ou em algum outro, fJUe mais cor!vier ao bem do fVIeu Heal Serviço, em quan1.o
não pod(·r estah~:.·lecet• a sua principal residencia en1 S. João das Joas
Bal'fas., onde deve ser a Cabe(;a da nova Comarca. como muito convém
ao adiantamento da navegação dos dois grandes Rios Araguaiá, e Ma- ·
ranh:'íu, íicando pertencendo á CapÍLanía de Goiaz esta povoac~iio, não
obstante ronlínuar a se1· pruvído o Destac:.mento Militar, que nellaexiste, pela C'apilanía do Pará, até que pPIO augrnenlo da Povoação, do
Commercio, e da Riqueza, que se devem esperar ua navegação destes
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dois Rios, e dos seus nfiu-en(es, possa ser provídó pela sua respectiva
Capitanía de Goiaz.
II. fi' icarão pertencendo aos sobreditos dois Ouvidores em seus Oislrictos os Ca_rgos, e Jurisdicçt.íes, que lhes costumão ser annexos na fórma
das ·Minhas Reaes Ordens. E ao.- . da Comarca de S. Jofto das duas Barras pertencerá o tirar as Oevaças. dos Ofliciaes da Provedoria Gommissaria inteiramente eslabelecida no Arraial ele Cavalcante, e toda a Jurisdicçfío, que neste Districto nnlecedentemt·nle exercita\'a o Intendente do Ouro de Villa Boa de Goiaz.
IH. Haverá para esta Ouvidoria hum ~scriv:1o, e hnt~ M~irinho, que
Sou Servido Crear ~ e as pessoas, que forem provídas nestes Offiêios,
os servirão na fórma das t.eis, e Regimentos, que a este fim se achão
estabelecidos.
E este se cumprirá, como nelle se contém. Pelo que ManeJo á Me·
za do Oesembargo do P~1ço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do
Meu Heal Erario; Conselho da M mha Real Fazenda; e a todas as 'Pes~
soas, a quem pertencer o seu conheciruento, o CUOIJli'ilo, e guardt.>m, e
fação inteiramente cumprir, e guardar-, como nelle se contPm. E vale·
rá corno Carla passada pela Chancell~ria, posto q11e p,o•· ella não hade
passa•·, e que o seu effeilo haja de durar mais de hum nnno, sem em- .
bargo da Lei em contrario. Dado no Palacio do H io de J;1nt>iro em 18
de Ma-rço de 1809. =Com a Assignatura do Príncipe Hegente, e a do
Ministro.

Registado na Secret. d' Estado dos Negocias do Brazil
no Liv. I. de Leis, Alvarás, e Cartas Regias a fol.
97, e impr. na Impressão Regia.

Tendo Mostrado a ex.periencia desde o priilcipio da I.ie_volução Franceza,- que em todas as suas diffe_rentes épocas, ella tem devido os s~us pas- .
rnosos successos, menos ao emprego legitimo da soa força <)nnada, do
que ás intrigas de todo o genero; ás perfidias, ás atrocidades, e aos princípios desorganizadores, que tem inln)duzido.conslantemente no st>ioúas
outras Nações os Monstros, que a tem auxiliado com o sacrifieio horrendo das suas luzes, dos seus bens, da sua vida, honra, probidade, e He1igiào: E porque hum dos meios: de que os Revoluc1unarios se tem servido, c0m preferencia, como aquelle, ·que na re:~lidade mais corresponder/i sempre á extenção dos seus malignos projectos, he e~palharem o cíume, a desconfiança, a discordia entre os Vassallos, e os Suberanus, ent~e os Povos, e a~ A uthoridades Superiores, entre as dirersas clas~es de
Cidadãos, e entre huns e outros Empregados Ptíhl1cos; resultando destp.
perniciosa intriga o desacordo, a desanimação geral 1~ a inutilidade de todas as. medidas, e à pi'Opria ,Anarqu.ia: E dévendo ~u obstar a- tGdas estas maquinações, de ql:le só depeF!deria a desgraça de hum Povo, que
se ha immortalizado pela heroica adhesão, fidelidade, e amor, com que
tem retribuído os Meus Paternais Ctudados, e adoçado a amargura do
Meu Coração consternado, m;\lis ainda pé lo que tem soffrido os Meus Amados Vassallos, do que pelos .Meus proprios padecimentos, mas que todavia, pela sua mesma bondade, h e suscepti vel' de ser enganado na ardencia de seu virtuoso Patriotismo pelos perversos Agentes
lnimigo(!om~
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mum. Devendo outrçsirn wanter a hoa harmonia entre os ·Meus V assailos, pôr as Authoridades a coberto dus atnqqes da insubordinação indis- ,
ereta ou maliciosa; e promover huma ·iHirnitada confiança no Governo,
por todos os meios propríos, e dignos de merecella: Em altenção a touos esres importantes motivos, Hei por bem ordenar o seguinte;
. I. Desde a data <.lo presente Decreto, e em virtude delle, todo o Ci~:ladã() he <tuthorizado a denunciar vocalmente, ou por escrito debaixo da sua
propria <\ssignatura, ou sem e !la, perante qualquer Magistrado, Juizo
<.la Inconfidencia, Intendente Geral d.a P(;licia, e seus Delegados, ou directamente aos Governadores deste Reino, as suspeitas, ou factos verbaes, ou reaes, que fhes constarem de qualquer outra pessoa inconfidente apontançlo as testemunhas que souberem para se proceder contra os
suspeitos, e delínquentes, segundo fo1· de Justiça; sem que por esta
dç-nÚncia~ que se eonservará em absoluto segredo, fiquem as Pessoa8,
que á llzerem, responsaveis a pena . alguma.
. ff. Toda a Pessoa, que de palavra, ou por escrito; 'ürguir outra de
traição, e loconfidencia, diante de outras quaesquer Pessoas, quantas
bastem para se provar o facto, ficará por isso mesmo sujeita a ser denunciada por quem tiver noticia deste procedimento, que se qualificará de
suspeita de traição, e será punido por tal. Estes Réos serão castigados
éom as penas ·postas em Direito aos que publicão Libellos famosos con-.
tra as Pessoas. constiluidas em Dignidade.
I 11. Quem souber de facto públieo verbal, ou por esçriio, em que alguma dás A uthoridades Públicas, Ecclesiasticas, Civís, ou Mi litares,
for infamada de traição, St?.Jll ser pelo meio competente: será obrigado,
sobpena de ser havido por Inconfid~nle, a denunciar o facto ·nos tennoi,
em que elle lbe constar; e as mesmas Authoridades, assim arguidas,
prevenirão o Delinquente, logo que delle tenhão conheeimento, prendendo-o, se couber na sua alça.da, e na falta della pedirão para esse effeito
auxilio ás Authoridades immediatas, e respectivas, que a tiv rem. Estes
Héos serão punidos pelas Justiças com peten 1tes, com .as penaS• correspondente-s aos crimes de motôr de assoada, e
resistencia arma(ja ás Jus,tiças em acl~àl e~ercici? da sua J~risdicção, aggfavand?-se-lhes as penas,
segundo as circumstanéJas do Dehcto;
\
~
IV. Porque a falla de respeito, e subordinaçà't, pretextada com os
motivos de traição, entrega, e oonloio com o Inio_r~go, de hum Delicto
ainda mais enorme, e das mais funestas consequenc"as, q~ando he relativo ás Authorldades l\1ílitares, Pessoas da Minhct naior ''Confiança 1 e
que por isso o devem ser Lambem da de todos os Me.us tie.i.s Vassallos,
-com per indo privativamente á Minha immediata Aullwrida·d e pelos Tribu.naes, que para esse effeíto tenho estabelecido, o conhec.im . nl0 dos seus ·
.Deliclos no caso, não esperado 1 de os commelterem, e ~afplicação das
" penas a elles correspondentes. E cO-nvindo manter. a sua Authoridade,
e fazer respeitar a sua vida que .ainda em circumstancias menos calamitosas não deveria ser exposta ás intrigas dos Facciosos, e \ inim igos da
sua Patria·, comprados pelos Agentes ocoultos do Inimigo cornmlllm,, para inforem, trahirem, e assassinarem os Homens de hem, os Cidadãos,
·virtuosos, os honrados Patriotas, os dignos Chefes Militares da Minha
immediata Norneaç;lo, escolhidos com o mais sizudo e reflectido conhe- cinwn~o de suHs qualidades, e provada honra, e adheção á boa causa;
-para fazer cahir por huma vez das mãos do Inimigo esta funest:l arma,
-'6o u Servid('), que da .data, e publicação deste em diante, se alguma Pes·BOa do <lqalquer qualidade) e g-raduação que fur 1 Paizano .; e.~u Militar,
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der voz pú hlica de Traidor a quarquer Commandanle de Força Armada,
télixar de Traição, ou en:rega as sua:s dispus\ões militares, encarar Arma:s contra t>lle, o~r ~o r sim~ I han 1es mo li vos excitar mui im no Corpo do
seu' ollJIII<ITHio. SeJa tmrhed1a1amenle preza; pruct>ssada verhél!menle em
Consl:'lho Militar, comp,,slu Ja fórrna detenniuada pelos Hegulamt>ntos
1\lilllar.s, e an.!<d)uza_Ja á vi:.ta dtrs que pre1->enciárào o Delicio} no improrog-;1\'t ·l termo de.v lnlP e fjllal ro ht>ras; ficando o mesmo CheftJ, e ConSt·lht~s inhibid us Je rnoJerar, uu dt~ferir esta pena, dt>baixo de qualquer
pretexto. As pessoas, que presenciarem esta qualidade tle Del ctos, debaixo t.la rue~ma pena, que lhe ser:i imposta pelas fórrnas ordinarias da
J liSlli.:a, e com a Jilaçào de tempo p111'a isso requerida, seràv ubrig:1das
a auxiltar a prizào, e execuç:lo de siu:ilbontes Hé()s com a energtea acllvidat.le, que tão horríveis crimes demandào. O Marechal dos Meus
Exercil~>S; Cbanceller da Casa da Supplicaçào, que serve de Rt'gedur;
lutl'nuenle Geral úa Policia, e mais AuLh{>ridades a quem tocar, exet:ularfío, e litrào eXt'Clllar este Decreto, CfUe setá . impresso, e amxado
nt•sla Capital, e mais Cidaúes, ViliHs, e Lugares deste Hemo, para
que chegue á fl(JtiCÍél de todos. Palaciu do Governo em 20 de Mar~o d~
180~. =Com tres H u brícàs dos :::ien lwres Governadores tio Reino.

Impresso na impressão Regia.
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N fio tendo sido até agora sufficienl.es para destruir as perfi(ias maqui-

na(/.ies do feroz inimigo do Continente, e de seus perversos Emissarios,
qne po1· tantos e L5o etitranhos modos lem procurado semear a .uiscorJia,
e a de sconli;.r11Ça t·nl re os rtJecs fieis Vassallos, e o~ das Nações M ínhas
A l(iadas, nem os Tratados S11!ernnes, que nos ligào em tlefeza cummurn,
JWm u:> repelido,; e ellicazes auxílios que cll"s me lern prestado, e prestarao lllJf:'!eeiÍ\elmente, para de3ei11p ·~:-tlw dos nossos mutuos deveres, e
rec1procu cun:>ervaçào; ora supondo nos Gabinetes dus l\1eus A !fiados
\'Íslas, e preten(;.ões de que só se tem mostrado carazes os nossos inimigos; ora accusando de fraguf'za, e de corru;H_;ào os Generaes da sua
ma1s illimitada confiança-; j<i espalhando noticias Ialsns e iudignas da fid~·li!liiU•1 dus set!s Vassallus, e do valor dos seus Exerci'ros; e já tioolmen.te ind:.JZindo os Póvos a desprezarem, e talvez maltr::Jlarem as.pe.;soas, que tra:1sit:'lu pelos Meus Reinos, encarregadas de Commissões
importantes, civil, ou militarmente, sendo-lhes aliás devido todo o soecorro, e f'I'Otec~ão: E ue~Pjando Eu estrel!ar cada vez maiS os vincui•lS,
que IIIH'm a í'oroa, e os Vassalios dos Meus Reinos aos interesses <.la Co'
I
B rlillllrJJCa,
.
.
I ,.Jca, e JnU
. t"1toll, e \ I- (ISSII jl,llS de ::-iua~
r\,'! ól"t'Slaues
e c a!)()
.
]izar todo o cH0itü que os inimigos se propõem obie~ por aguel!es _mt-~o~:
Soo ~ervit.lo Declarar, pelo presente Oecreclo, Dt>llclo de InconhdencJa
todt> o E:;crJlo, e todo o facto, com que algum dos Meus Vassallos, inuÍ_
! !Ilo por eb:a conducta, do Nome Purt.uguez, pertender macular de
qualquer modo o crédito dos Gabine(PS e ltmes Vassallos de Soas Magestades Britann1ca, e Cal ho!ica, em quanto elles não forem declara•!os
lncontidentcs pelos seus ·respeetivos Guvern~s: Urden:lnd.u <]lle no Jo~zo
da JrJconfidencia. lnttHlclente Geral da Pol!Cla: e seus Delegados, se tn~

qnira, ex o!liciu,' e

l:iC

rect:bão Denúncias destes Crimes, que serão pu-
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nidos com0 Delictos conlr1 :1 Minha Rf':1l Pessoa, P conlm a Sf>g'UI':lllÇ:l
p'ublica dos Meus Reinos, st>g11ndo as J .P-is para esse elfeifo estabelecidns. O lVJilrechal dos Meus ExNcilos; Ghanceller da Casa da Supplic:iç:'ín, (jlle serve de Regedor·; Jntenrlente Geral da Policia, e mais AuthoridaJes a quem tocar, executarão. f' farfío executar este Decreto,
CJUe será impress:o, e afôxado nestil. Capital, e mais Cidades, Villas, e
Lugares deste Hei nos, rara que chegue á noticia de todos. Palacio do
Governo em 20 de Mil.rço de !809. =Com Ires Rubricas dos Senhores
Governadmes do Reino.

*--*•O>H--*

S

~ endo-Me presente em Consulta da Meza do Descmbargo do Pnço de
dezeseis de Fevereiro passado, e do Conselho da Fazenda de trinta e
hum de Janeiro do corrente arwo, as dúvidas, que occorrêrão sobre a
qual dos dois Tribunaes pertencia a remessa das Justificações de Servi(?os, no caso de se continuarem a mandar fazer perante os Governadores, e Ouvidores das diversas Capitanías deste Estado, em atten.ção aos
incommodos, que soffrerião os hi!antes das que ficão em maior distancia, em as- virem fa'zer a esta C01•le: Considerando, que no Paragrafo
primeiro do Titulo setirno qoAlvar:.i de vinte e oito de Junho de miloitocentos e oito se acha po~ Mim Determinado, que os Papeis desla natureza pertencentes ao Es.tado do Brazil, ou aos Meus Dorninios Oltramarinos pertenção ao Conselho d-a Minha Real F:\zenda, repartindo-se
por igual, e rigorosa distribui(;ão entre todos os Ministros delle: E merecendo a Minha H.eai Conternplaçi'io o evitar os embaraços e incommodos de se fazerem nesta Corte as J ustiflcncfies de Servicos de algumas
das Capitanías deste Estado, que pela sna ·distancia, e f~lta de communicaçào se achão mui remotas da Corte: Hei por bem., que a L~gisla
ção do sobt·edito Paragrafo rrimeiro do T1tulo setlmo dt> Alvará de vinte e oito de Junho de mil oitocentos e oito se obser.ve com as seguintes
declarações. Primeiro: Que as J u~riúcações de Se.~viços das Cap~tanías
desde a Paraíba inclusive parn o Norte, com as int'\riores até á de Mato Grosso inclusive, se continuem a fazer como até a'gora perante os Governadores e Capitães Generaes, e Ouvidores das ComarcÇ~,_s, seg·undo
ns Minhas Reaes Ordens; remettendo se para o Conselho da Minha Real
Fazenda, onde se consultará a remuneração, ~1ue taes serviços merecerem. Segund.o: Que as que pertencem aos Meus Domínios Ultramarinos
continuem a seguir esta mesma prática, e que todas as mais se fação
per;wte o dito Conselho, limitando-se em julgallas. e seguindo-se depois
o estilo observ1-ldo no Conselho da Fazenda de Lisboa. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e o faça executar com- os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Março de I 809. =Com
a Rubríca do Príncipe Regente.
.
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Não tenrlo sitio bastante as repetidas Orrtens, que se tem daclo para

·o prumplu [{ecrelamento dos Regimet.los da Província do A lém-Téjo: E

considerando por huma parte a urgent1ssima necessidade, que ha 'de se
completarem sP.m a menor demora; e pela outra parte que no caso de invas:1o rm uita Província os moços nella existentes, na idade de· J6 até
30 aEnus, licarfío expostos a serem arrastados pelo inimigo commum para fóra do H eino, e mesmo a combaterem contra elle, como barbaramente te:n prnticado nos diversos Heinos, e províncias, que tem ·invadido:
S(lu Servido Ordenar que todos os Moços Solteiros, comprehendidos na
dita idaJe, se apresentem no espaço de 8 dias aos Chefes dos mesmos
Heg-imentos, que escolherem, para se alistarem nelles, com a expressa
c!awwla de tdio serem obrigados a servir por mais de 4 mezes; e no caso n:io esperado de conlravirem a esta Ordem, serão prezos, e servirãt>
sem Jimital;i1o de tempo; sendo castigados como jnimigos da Patria os
J>ats, Parenles, e 111ais Pessoas, que occu!tarem alguns dos sobreditos,
ou derem :1juda para este elfeilo. O Marechal dus Meus Exercitos, o
'fenenle General encarregado do Governo d~lS Armas da 'Província do
A lém -Téjo, e todas as mais A uthoridadPs, a que tocar, o cumprão, e
fação cumprir exnctamente pela parte que lhe toca. Palacio do Governo
7 de Abril de l809.=Com as Rubrícas dos Senhores Governadores do
Ueino.

lmpresso na Impressão Regia

"
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Sendo-Me presente, que no anno de mil oitocentos e seLe Eu fôra. Servido permiltir a muitos Negociantes Inglezes a reexportação das Fnzendas , que ti11hão depositadas nas Alfandegas de Portugal, e de que ain·
da nào havi:'io pago os Direitos estabelecidos, medjanle a assignatura de
Term .. s, pelus quaes se obrio-assem
a p;1gar os mesmos Direitus em seis
0
nwzes; o que tudo foi entfio ordenado por huma medida Política, que
sen•pre Me Propuz não houvesse de ter etfeito, como desde Jogo o Fiz
decluar á Corte de Londres: Por tanto Sou Servido, Ordenar, que esses Termos s ej;'io reconhecidos inválidos~ e de nenhum vigor, não se exig•ndo, nem se pedindo o seu valor a qnalquer daquelles Negoc!1tntes,
(]11€ então os ;,ssign.JSSPID; e cp;e ch:unHndo -se das maos dos AdministradorP.s das Alti-tndegns ao Conselho da Fazenda, nelles se averbe,.n,. e
rompào, para que nunca ro~são tet· efteito algum, nem por elles extgJrse pagamento para a Minha Real Fazenda. O Cunselho da Fazenda o lenha assim enlendidn e faca executar, expedindo as cotbpelenles Ordens
aos Administradores' das À ifandc>gas do Heíno. Palacio do Rio de Janeil'O em J 7 de Abril de 1809. =Com . 4 Rubríca do Principe Regente.

Impresso na Impressão Regia.
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Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará

com força de Lei virem, que Tendo consideração :tos embaraços, que
nas .transacções successiva,;, e quotidianas do Cornmercio in·terno podem
occorrer todas as vezes, que girem moedas do ntesmo metal, fJUe, sendo de igual pezo, tem com tudo diversas denominações, ao mesmo passo, que andando nas mãos de pessoas destituttlas dos C(Jnlwcimenlos necessarios, podem pelo eslrago do tempo occasiona~ dúvidas para o faturo, e conduzir a exames, que retardem a prompta ctrctdaçilo dos valores, e productos do trabalho geral: E Q11erendo remover todos estes t•hstnculos: Sou Servido Determinar: que marcad:,~s a pnnção com o cunho
das Minhas Reaes Armas, corrào e·ru qualquer pal'le do Estado do Brazil as seguinLes moedas de prata, e cobre, c0m os vak,rt>s Hh<Ú:>.o clt clar-ados; a saber: a moeda de cobre chamada antiga, cujo pezo especifico he o duplo do da que se emillio no anno de mil oitocentos e tres, e
valia quarenta réis, passará a girai' por oitenta réis, similhantemente a
de vinte, por quarenta réis, e a de dez por vinte réis; a moeda de prat:a do seiscentos réis passará a representar seisce.ntos e quarenta réis; a
de trezentos, trezentos e v~nte réis; a de cenlo e cincoenta, cenlo e
sesse nta réis; e a de setenta e cinco, QÍienta réis; visto que o valorintriobeco das primeiras he o mesmo que o das segundas com as quaea
igualiio no tamanho, e só perdem a antecedente denun1in ~ çào a fim de
facilitar a contagem de h unJas, e outras, que cont1nu 11 ão '_a receber-se
como dantes, em qt~anto não forem man.\aJas na fórma refen la.
E porque a moeda de cinco réis se f<~Z indispensavel p . ra o ajustamento de pe Jenas transacções, e deve p<i}I: esta causa conse ·v ar-se na
circulação: Hei por hem de Ordenar: que a moeda nova de c~ bre, denominada de dez réis· passe similhanlemente a se.r UJaf:Ç;Hla patf ter o
valor de cinco réis, e igualar-se com a antiga, corr\espondente em tamanho; continuando entretanto a receberem-se ambas) como vai declarado
a respeíto das outras moedas.
E este se cumprirá, como nelle se contém. Pelo ~ue Mando á Meza do Desembat·go do Paço, e da Consciencia e Ordens; P~~sidenle do
lV!eu Real Erario, Conselho da Minha Renl Fazenda; Regt,dor da Casa
da Supplicação do Brazil; Governador da Relação da Bahia; Çuverna·
dores, e Capitães 'Generaes, mais Governadores dos Meu ~ Domínios Ultramarinos; e a torlos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a qu e m
pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumprào, e
' guardem, e fação cumprir, e guardar tfio inleÍramenfe COríJO neJJe Se
çontém, não obstnnte quaesquer Leis, AlvHrás. Rt·gimenlos, Dt'nelos,
ou Ordens em contrario, porque toJos, e todas Hei por derogadas para
este effeito sómente, como se dellas Fizesse expressa, e individuillllenção; ficando aliás sempre em seu vjgot'. E este valerá como Carta pass,a da pela Chancel!aria, ainda que r(··t· cJJa nfio ha de passar, e que o setl
efleito haja de durar mais de ..flu:rn <~mlO, se111 embargo da Ordenaçiloem
contra1·io: ' Registando-se em tüdos os lugares, onde se €OSLumào registar siu!ilhan~es Ah'arás. Dado no Palacio <.lo Rio
Jan~iro em 18 de

de
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Ab1·il de 1809. =Com a Assignatura do Principe Regenle, e a do
Ministro.

Reg_iit. na _Secr~tah~a de Estado d~s Negocias do Bra-

'l>'tl no Lw. L de Decretos, Lezs, Alvm·ás e Cartas Regias sobre l'azenda, a foZ. 49, é /mpr. na
impressão Rey1:a.

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alva•

com força de Lei virem, que sendo o primeiro, e principal objecto dos Meus
Paternaes cuidado:> o promover a felicidade pública dos Meus fieis V assaiJus; e Havendo eslabelecído com este desígnio princípios Jiberaes para a
pruspendade deste Estado do Brazd, e que sào essencralmente necessaril,S para fomentar a Agricultura, anÍmiir o Commercio, adiantar a Navegaç:•o, e augmenlar a Povoação, fazendo-se mais extensa, e analoga
á grandt-'Za do ruesmu Estado: Tendo con_sideraçào a que deste estabe ..
lecimentu se possa seguir alg-uma deminuiçao na Jndustria do Heino de
Jlorr ug-al, bem que cum a serie, e andar dos tempos a grandeza do mercado, e os efl'eilos Ja liberdade do Commercio, que tenho mandado estabdecer, bão de compensar com vantagem algum prejuízo, ou dimínui-çào, que ao principio possàu Süffrer alguns ramos de Manufacluras: Deséjandu n;lo só remediar estes inconvenientes, mas lambem conservar,
e amplrar a Navegaçào Mercantil, e o Commercio dos Povos de todos
os Meus Dulilinius: Tendo ouvido o parecer de Ministros do Meu Con-.
selho, e de outras Pessoas zelosas do Meu Serviço; em ampliação, e
rerwvaç:\o de muitas .Providencias já a este respe1lu estabelecidas, e a
fim Je que lenhãu prompta, e exacla observancia para prusperiuade geral, e individual dos Meus fieis Vassallos, que muito desejo adiantar, e
promover, por d~pender della a grandeza, e consideração da Minha Real
Coroa, e da Nação: Sou Servido Determinar o seguinte.
'
I. Todas as materias primeiras, que servirelll de baze a qualquer
Mannfactura, serão isentas de pagar Direitos alguns de entrada em to_,
das as A i(anJegas dos Meos Estados, quando o Fabric<1nte as comprar
para gasto da sua Fabrica, fieando sómente obrigado a mostrar, qu'e as
consollle todas no uso da sua lndustria, e sujeito aos exames, e averiguaçõt>s, que julgar necessarios a Real Junta do Commercio, para evitar a fraude, e descaminho dos Meus Reaes Direitos. Da mesma isençiio
gozarào os Fabricantes, que com prnrem generos, e producções dos M'e us
Estados, que· sào obrigados a pagar algum Direilo ficando este perdoado a favor dos referidos Fabricantes em beneficio do augmento da Indust ria.
1I. Todas as Manufncturas Nacion~es serão isentas de pagar Direitos
alguns na sua exportaçi'íu para fóra dos n1eus Estadds; e todas as do Reino serão insPntas de os pagar por entrada nos Meus Domínios do Brazil,
e em quaesCJuer ot~tros, ficando só seus donos obrigados a verificar com
certidões, e ciarezas competentes, que as m~:!rcadorias são de Manufactura Purl ugueza, e indicar a Fabrica, donde sahírào.
IH. ToJos os Fardamentos dns .Minhas Tropas serão comprados ás
Fabricas Nacionaes do . Reino, e ás quaes se houverem Je estabelecer no
Brazil, quando os cabedaes, que hoj e tem ·melhor emprego na cultura~
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das terras, poderem sér applicados ~s A r'tés com máis vantag·e!lí·; ·e ·nào
se poderão para ~sle fim c 1, mprar Manufncluras estrangeir.as, senão no
caso de nàc> terem as dt •S r~eino, e Br<:zil C0!1J que supprir a necessitlade púk.>.lica. E ao Preside~ledo ..l\1eu Heal Eranu Hei por mnilo recommenJadll, qúe procure sempre com prorn plos pagünJenlus auxiliar os Fabricantes d Ll S Meus Estados, a fim de que pu::.s<ú..i sujlprir o f<•rnecim ento dos Meus Exerci los, e se prumova pur este meio a extençãu, e aug-- ·
mento da lnc.lustria Nacional. .
l V. No Recrutamento, que se faz g·eralmenle para o Eshclo, h:n'erá
todo o cuidado em moderar o nu mero dds 1\ecru l<•S nag u'el.les 1ug;ues,
onde se conhecer que a Agricultura, e as Artes nece::.!:>ÍI:'io de brtiçus;
~ muito r e cornmendado ao~ GvvernadMes das Anuas, e aos Cpi!~esl\ló
res encarregados dos Recrutamentos $e hnjao nesta ' materia C('fll toda a
circunspecç<'io, represenlaudo-Me o que julgarem mais digno de pruviJencia a e~te respeito.
~.
Sendo o r11eio mais conveniente para promover a indust ria de (jllal~
· quer ramo nascente, e que vai, tomando rna:or at~gwento peJa intruJucção de novas máquinas dispendiosas, porém utilíssimas, o conferir -se lhe
algum cabedal, que ~nime o Capitalista, que emprehende prowover üuma ,similhante Fabrica, vindo a sei' es;ta coneess{lo hu~:n dun1 gratuiü1 ,,
CJile lhe faz o Estado; Sou ServiJo Ordenar, que da Loteria Nacional do
Estado, que annualmente quero se estabeleça, se tire em caJa auno
huma somma Je sessenta mil cruzados, que se commgre, ou tuda junta, ou separadamente, a favor daq.uel.las Manufacluras, e Arte.s, que
ÜJals necessitarem deste soc<;qr-ro, par(icularmenle das de' Lã, Algvdao,
SeJa, e Fê<bricas de Ferro, e Aço. E ns que receberem este dum g-ralui~
lo não terão obrig·açào de o restituir, e só ficarão obrigadas a contribuir com o mai.o r desl'elo para o augrnento da Fabri<:a, que assim [!Jr
•Soccorridé). por effeito Ja Minha ReaJ. consideração para o bem público.
E para que estas distribuições se fação annual, e impreterivellllellte, a
Real .Junta do Commercio, dapdo-Me todos os annos hum fiel,- e exaclo
quadro· ele todas as Manufacturas do Reino, ~pnntará. as quem re<:erem
mais esta providencia, e .a somma que se lhes deve applicar.
· VI. Sendo muito conveniente que os Inveutur'e's, e l'nlruductores de'
alguma nova 1'-.'hiquina, e lnvenção nas Arles gozem do p}ivilegio exclusivo a.Jém do direito 7 q1~e possão ter ao favor pecuniario, qpe ~ou ServíJo estabelecer em beneficio da llldustria, e das ArteJ..; Ordeno, que todas as pessoas, que estiverem neste caso, 11presentem planÕ do seu novo Invento á H.eal Junta do Commercio; e que esta recunhe.c.~ ndoaver-'
dade, e fundarnento de!!e, lhes conceda a priwilegio exdu's'l vo por qoattol·ze annos, ficando obrigadas a publicallo depois para que ~o fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa Invençào. Orde}1o outrosim
qulil se faça huma exacta revisão dos que se achào actu;llmer.te cvnceJidos, fazendo-se públ1eos na foniJa acima delermin:-~da, e revocando se todos os que p01; falsa ai legação, ou sem bem fundadas ralões Zutiverãu similhantes co:Jce.ssões,
VIL Para promover, e adiantar a Marinha Mercantil dos meus fieis
Vassallos: Hei por nem Oeter.minar, que paguem só metade dos Direitos estabelecidos em todas as Alf:tndeg-as dos meus Estados todos os ge' neros, e ma lerias primeiras de que possao necessitar os donos de novos Na~
vios para a primeira construcçào, e annação Jel]es, como l.Vlêtd eiras do
E ,t··azil, Prégos, . Maç~n:es, Lonas, Pez, Alcatrão, lran sport:1dos e~u
~avius Nacionacs; havendo florém os mais escrupulosos exames, e ave-

' '

ri~1wqi:ír.:s,

. a li m de que se não commet !.;lo fr,1udcs, e Jeseaminhos da

.J\1 inha B.eal .Fazencla.

Pelo qu~; Mand0 :í !Vl c-zn. do Desernhargo elo Pnço~ e da Consciencia e Ordens; Pn?sidenlP. do Men Real Era·rio ~ Conselho da Minha
Ht:al Fazen<.ll'l, Heal ,Junta do Coromercio~ Agricultura, Fabricas, e Navegação; e a todos os: m:lis Tribunaes do Reino, e deste Estado doBrazil; e a todas as Pessoas, a quem locar o conbecim~nto, e execução des-te A lvarn, o compri'io, e gu;Hdern, e fação intf:'iramente cnmprir, e guardar, sem emhargo de quaesquer Leis,~ ou Ordens em contrario, que todas Hei por derogarlas para este effeito sómentç, como se de cada huma se tizesse especial menção. E este valerá como CMta p::tssada pela
Ch.a ncellaria, posto qne por ella não hade passar, e que o seu efteito ha
ja de durar mnis de hum anno, sem embargo da Lc1 em contrario. Dr~
do no Palacib do Rio de Janeiro em 28 de Ahril de 1809. fl)=Com
a Assignalt r a do Principe Regente, ,e a do .lVJ inistro.
·~
I

Beqist. na Sec1·etan'c6 de'Estado dos Negoáos do Bra.zil no Liv. 1. 0 de Leis, . ALvm~ás, e Cq.r·tas Regill>S
a fol. J oO: vers. e 1'rnp. na lrnpressâo Rr:9l·a,.

Eu O

PRINCIPE f{EGENTE Faço saher aos que o presente Alvnrá com força de Lei viretn, que ' Havendo Deferrninado pelo Alvará de
dez de Maio do anno passaJo, que todos os Aggravns Ordioarios, e A. ppelações do ParA, Maranhão, flhas d~>$ A<~Ôres, e ,Madeira, e da He·lílção da Bahia, que dantes se .interpuohão p<1ra a Cma da Supplicação
de Lisboa, se interpuzessem pal'a a do Brazil, para obviat· os inc0nve~
nientes, que resultavão aos Meus fieis Vassa!los de ficarem os seus litígios sem ullima decisão pela ioterrupção da communicaçfio com a Ca
pila!, por se achar oct:upado o Reino pelas Armas Francezas: E tendo
permittido a Divina Providencia, que se libertasse de l;lo violenta, e
tyranna oppressão, franqueando-se por este meio a anliga commtrnicac;ão
dos Meus Domínios: Considerando, que he mais facil, e breve a das
Ilhas dos Açor·cs: lVladeim, 'e Por.to Santo, Pará, e 1,\li[tranhão com a
Cidade de Lisboa, dü que com esta Corte, sendo po1· i~so muil.o mais
commodo aos Meus fieis Vassallos habitanles destas partes dos Meus .(i;:!ltados, que os seus pleitos se decidão em ultima Instnncia naquelle lug;lf·,
para onde sfl.o mais cúrtas, e frequentes as viaeens: Hei por bem, Revogando nesta parte o mencionado AIAará de de7. de Maio do anno passado, Ordenar, que daqui em diante todos os Aggravos Ül'dinario,;, e
A ppellações das Ilhas dos Acôr~s, Made-ira, . e Porto Santo, e do Parti,
e lVI,a ranhão, sejão inler'poslbs para a Casa Ja Supplicação de Lisboa-,
como anteriormente se praticava, fican.do para a do Brazil os que sahirem da Relaci\o ·da Bahia, e do Oistricto da antiga Reln.ção do Rio de
Janeiro.
'
Pelo que; Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Con,sciencia e Ordens; Preshlen!e do Meu Real Erario; Conselho. da Minba

,'

4

(l) Ampliado e declarado este Alvará pelos de G ele Outubro de 1810, e 13 de
Junho de 1811, e pelo Decreto de 21 de Janeiro de 181:1.
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Renl Fazenua: Regedor da Casa da Supplicnção; e a todos os Minis1ros
dt> Justiça, e mais Pessoas, a qu1-m o cunlwc imento, e execnç<lo d t·ste
AlvaHÍ JH.: rlencer, o cumpr<lo, e g·u<tn! ,e m cuwo nelle se conléill. Evalerá couw Carta !'assada pela'ChaiiCP!Iaria, posto que por ella u;'iu hadu
J1assar, e que o s~u d!etlo haja_ de dur;1r uu,is de ltun1 nnnu, sPm embargo da Ordenaçfio em contr·arto. Dado no Pal a cio do Hiu d e J<.~JH·iro
~m 6 de Maio de 180D. =Com a As~Signauua do Priuctpe Hegeute e
a do Mmistro.

Reg1.'st. na Secret. de EMado dos Negocios do Bm2~·l
uo Liv 1.0 de Leis, Alvarás, e Ccwtas, Bf'gias a foi.
120, vers. _, e irnpr. na lmpressáo Regia.

·--*«:r.*--•

Eu

't

O PHINCJPE REGENTE, como Governador, e Perpf'fuo Administrador, que Sou do Maestrado, e Cavallar·ia das Ordens lVJilit<Hes
de Nn:>SO Ser·1 hur Jl'sU Christo, S. Bt'fllo dt: A vís. e S. Thia;.:o da Espatla. Faço sab~1· aos qne t'llle A Ivará virem, que Tl·ndo CunsidenH;ào 110
que Me rt! prest~ ut .. u o E·.e riv;!o da Millha Heal Camara, e Expt' Jienta
do Tribunal da Meza da Consciencia, e Orueru; dt~ste E:.lntlo do Brazil
sohre a ~ecessidade, que ha, de crear maior numero ~~ Olliciaes, (jllO
trnbalhew nu avialllento d"s papeis, que se expedem por esta repllrt içào,
e de t•srabelecer, e regular os PIIJtdumenios, que o Pr·esidt>nte, Dcpu1:1dus, E~crtv:'w da Ca111ara, e Oil'iciats da Secretar;a devem lt:>V tl F; e
1-I..vend.n re.speito at~ . rpte subre e~ta mate1 i·\ ~11e f,.j pre~ ente em duns
Consultas do mesmoTr1bunal; CtHlsiJerandopor huma par!~, (jlle o:;n, gocÍotJ da sua Jependt>ncia, que em Lishua se exped1ao P('J'.. qllalro Secretarias, s:lo n~sla Corte expt>d~dus por_ hu~ua ~.e A llend.en< ~ por outra parte no decoro dus lugares, a cat't->s!Já d'\1s vi,eres, e a dec\ nle sus~
lt•ntaçilo, que por Direito natural be deviJa aos f)Ue lr:.lb:-d !Jno; faz • n lo
constar na Minha l{eal Presença, que a respeit~ do Prestdenle~.nào hil
Reg-imento, uu Lei, fl'Je taxe.o~ erno!umi'nlos, que\ lhe pt•rtencenl ~ f1116
a respello Jns Deputados he 1nobservavel a Hesuluy'iu de om;e ti~ Dt.~
zembro de mil setecentos e cincoeuta, quo o Alvara de vinte e Ires de
Mc~rço de mil setecentos cincoenta e quatro mauduu ~ serva\f; e que fei1a a comparação Jus tempos, he hoje IIIUÍto diminuta a laxl\\ dos Emo·
Jumentos estabelecidos no Alvad d~ Jezoilo de Mnrco tfe\ n!ÍI setecenlos
llOVenla e Ires, principalrnt>nte no que toca ao Escri'vão da
nas
bhoJ'Íosas repartiçõt~s da fazenda dlJS Cativos, de Defuntos e AHsenles,
e expetllente da Mezn, a respeito d.a~JI CJUaes não ha outro regul~;wen1o,
que o citndu Alv<.rá de ''Ínte e tres de Março de mil setecen~os Úncoenta e quatro.
E Querendo Eu estabel.ecer. sobre este objec(o hum~ regra proporcionada :l multir!icnçfío do trabalho, á dPcencia dus Emprego:l, e. á manulençào, e indepe111lencia dos que os servem, o que wuilo importa ao
.Meu Heal Serviço: Hei por beu1, conformando-Me com o parucet' dare-

c.,,nara

f~rida

.Meza, Ordenar o seguinte.
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I. O P residente do T r ibun~d levará d::.s habilitações de Cavalleiros de
qnakp1er das Tres Ordens M.ilitqres quatro mil !"'eis por cada huma; e
das habilitü·ções de Freires, e fH'OfN'Íelarios de Ofticios levarão somenle\
dois mi l re1s.
11. Os Deputados do mesmoTribunaJ levarão por cada h uma das referidas habililaçtles de Cavalleiros dois mil e qtJatrocentos reis; e de cada hurna, que se fizer, de Freires, e proprietarios de Onicios mil e duzentos reis.
.,
JIL Da~ Provisões de Erecç?io de Irmandades, e Cape1las pllrticularcs, e de confirma~ão de Compromissos, e emprazamenlos, levar~i c<.Hl1\ ,
hum dos Dep·u·tad(ls: que as ~bsignarem, mil e s.eiscenlos reis.
J V. Das ProvisÕ\"s Je licença ·concecliJa com vencimento Je congrua
a Di!!nidades, Uonegos, Porochos , ou quaes:1uel' outrQs Beneficiados pa~
1·n estarem fóra de suas residencias por terupo de seis mezes; e de pro.,.
vi!llento de Ofticios por tempo de hum anno, levará cada hum elos Oe" ·
pulados, que as ass1gnarem, mil e duzentos reis; e send0 h umas, (:}.
outr:1s ras!:i<idas por wait! tempo, c1·escerão as assighaturas á propor<(ão.
V . De qllaesqtler outras Provisõ~s, levará c.Hla hum dos rJ!le as as.,
:;ign:;reru oi_to<~etllu~rrei~, c(lrno pelo Alvará ·do pt·im'e iro deAgo'lodo
annu passado Fui ~ervido Conceder ao Desembargo do Paço.
V I. D<~s Cartas:Je posse, das Commendas, e Alcaidarias M6res, e
das arrPmali!ções, que de humas e oulras se fizerem, quando estiverem
v:1gas, levará a !.Heza l.res marcos de prata; e das remessas, e arreca-.
d<H:ões de dinheiros de calivos, e de defuntos, e ausentes levará meiQ
.por cento, qu~ serão divicl tdos igualmente pelos Deputndos, na fórmajá
pe r mittida no Regimento cle vinte e tn's pe Março do mil setecentos ciococr. :a e qualro, conciliado com o Alvará de nove de Agosto de mil'seteeen tos cincoenla e• nove.
· f
'
Em tudo o mars se reg:.;lará a 1\:Jeza pelos Regimento.s do besembargo do Paço, como Tenho Detel:mir:ado.

CAPITULO H.
L O Escrivão da l\1inha Real Ca.mam, e Expediettte do Triàunal
pPlo servi(~O de processar as habilitações dos Cavalleiros de qualqqerdas
Tres Ordens Militares, lavrar as seu!ença.s , e passar as CertidrJes da:
com:•n le, levnr:i por cada h uma doze mil e oitocentos re is; e pelo mesmo serviço nas habilitaçpes de Freires, e proprietarios de Officios, leva-.
l'á ror CIH.h huma qnaii'Q m1l reis.
1L ·Das Carl<is dos M inislros do Tribunal, levará .seis mil e quatro .
centos reis; e ? .mesmo levará dos yartas, ou A lv.arás ~e Juizes, e fJUHesquer outros MlnJslros das Ordens, Procuradores da fazenda dos defuntos , e auseptes, Cnrdlas, e Resíduos, sendo Desembargadores, ou lendo uso de Br'ca · e não tendo al•runHlS ·d e,s tas· qt<alidades, levará sÓnH::.n.,
'
e> '
te quatro mil reis.
111. Da-s arrecadações, e remess~s do ''dinheiro pertencentes á repart_içi'ío de ~ativos, e defuntos, e ausentes, terá o que lhe está concedido, .
pelo AI va r á de v in te e tres , de Mar ~to de mil setecentos cincoeula e q ua ..
.tro. Capitülo primeiro, p<H·agr.:~fo segundo.
.
lV. De cada huma Carla, que se luvr;:\r na sua Secretaria da Apre·\·
Aanaa
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sentação de Dígnidades, Canoni_calos, Igrejas, e qnaesquer outros Beneticios do Brazil > e Dum.mus Vllramariuus, levará tres mil e seiscentos reis.
V. Dos AlvarÁs de Mercê, Promessa, Vida concedida, ou SurPrvivencia de CommenJa, Akaiclaria Mór, ou Pensão, levani Ires t11tl P Juzendos reis; e havendo faculdade Je usar dPsJe logo da Insígnia de Cutnmendador, levará pelos meslllos, St>Ís rnil e qualrll!'.€!ll.os reis, e e:sla
mesma quantia levará pelas Cartas de Culllmeudas, AkaJJarias .Móres,
ou Pensões.
·
Vl. Das C:1r!as de posse levará hum m:1rco de prata, e das arrematações de Commendas; A/c<lidarÍ;ts .Móres levar:í o wesmo, que ths nrrematações das rendas do .Mestrado levar o Escrivão do 1\Jeu Cunsdlw
da Fazenda.
V li. Das Cartas de Prelados, levará sete mil e duzentos reis, e dos
Alvarás de Mercê de propried:.J.de de Olficros (que todu:s sfw de nova MPrcê por estar abolido o Direito consueludinario) havemlo de passar-seCartns em virtude delles, levará tres mil e duzentos reis; e valem.lu cumo
Cnrta:s, e n~lo havendo de passar-se outras, levara por cada hum Jus
sobredidos Alvarás quatro mil reis.
VJii. Das C;:rtas de OHicius, qae se lavrarem Sf>il) rrecec.!er Alv;n;Í,
que s:lo ;~s de Direito proprio das Ordens, g ue se pu r vêm JWio l•.xp~>di
enle do Tribunal, levnrá dors mil e quatrocentos reis, e pelas Cartas, a
que anteceder Alvad, quatro lllil reis.
JX. Dos Alvarás de Freires Cunvenluacs, levará dqis mil e quatrocentos reis; o mesmo levará das Castas Je Hnbiros dl"' CavaliPirtJS de qualquer das Tres Ordens Militares; e dos Alvarás de Cavallt:irus, e Prufis
sào, levará mil e duzentt/S reis por cada hum. ,
X. Das Castas de Fr~:ires Clerigos, levará dois mil reis, e do Alvará de Profissão mil e duzentos rt=>is.
XI. Das Cartas de Confirmação de empt'azamenlos, qu~ se passão
pela Meza, levad qu:,tro mll e oitocentos r.eJs.
XII. Dos Alvarfls de denÚilcia, renúncia, ou lemhrnnça de Officio,
ou Beneficio das Ordens, e repnFtição da fazen la dos Jefuntucs, e étUsentes, levará lres mil e duzentos reis.
XII I. Dos .~lvarás de Congrua, ou mant.im.e~to ~ leva~á dois .mil .e
quatrocentos , reis; e pelos de cuncessão de Habito' C<~nomcaes seis 11111
e qnalrocentos reis.
XIV. Das Apostillas, que se pozerem em Alva~<l, ou 0;nlas, levará o mesmo, que se tiver levado pelos mesmos Alvarás, ou Cartas.
X V. Das Certidões de cor~ente dos l\-1inistros, lev;úá Ol•Vecen(os o ·
sessenta reis por cada huwa, e das Certidões, que se pa:-sare1n na sua
Secretaria a requerimentos de partes, levad metade da sua ÍnJ purlôtH:ia.
4

C A P 1 T U L O IH.
1. Os Officines dn Secretaria levarão os ernolumenfos, qne lhe forão
taxados pelo Al~·::~rá de dez•,ito de lVIarço Je míl selet'entos noventa e
tres, Capitulo segundo, á excepçfío das addi(~Ões Sf>~llintt>s.
H. Pelas Cartas, que lavrarem de Bal>itos de Cavalleil'os Jp qualquer das Tres Ordens l\1ililares, levariio por cada huma dois mil rPJS; o
pelos Alvarás de Cavallei!'os, e Profissões dez lo;;tÕt>s por cada hum.
l!J. Pelas Cartas de Freíres Clerigos, levarão por cada huma mil e
seiscentos reis, e pelos Ahar:is de Profissão oitocentos 1·eís.
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IV. Pelos Alv~mis de. MHreê de propried'aae deOflicios, IevaJTão dois
mil ~ quntrocentos réis, sPja qual for a sua lotação; e outra tanta quan-:
tia pelas Caftéls de propriedade, em que se devem incorporar os mes·
mos Alvarás. A mesma quantia levarão pelos Alvarás de Mercê, Pro~
messas, Vidas <'oncedidas, e Supervi,·encias de Çummendas, Alcaidarias Móres, ou Pensões; c havendo faculdnde de usar desde logo· da lnsignia de CO'tnmendad01·, levarão quatro mil r~is.
V. Dos Alvar<.Í&J de eoncessiio de habitas Cononicnes, levarão qua- ·
tro n.il réis, e dos Alvará~ de congruas, ou mantimentos, levarão tuil
e duzentos réis .
. V I. De cada hum a Pro\lisfto, que pnssarem em conseqnencia de Resoluçilo de Consulta, e das de confirmnçflo {le emp1·az~mentos, levnrà@
mil e seiscentos réis; e de toclas as outras, Jevarào mil e duzentos réis,
não excedendo 9uaesquer dellas le duas lé\udas: e no excesso, levarão
mais em humas e outras quatmcentos réis por cada lauJa, gue exceder
ainda que a ulti1na se não escreva toda.
·
.
V lI. Das Pro v isües de licença a Oignidéldes, Con~gos, Parocos, e
quaesquer outros· Beneficiados para estarem fóra de suas residencJas até
seis mezes com vencimento de congrua; e elas de provimento de Officios
por tempo de hum anno, levaFà-o o que fica Jispos!o nil regra geral das
J>rovisões: passando-se .porém por mais tempo, que o referrdl), lev:iri'ío
o emolumento á proporçã.o, como fica disposto a respeito das assigna, ·
toras.
·
·
·
··
VIII. Das Provisões de informe; levarão duzentos e qmarenta réis,
.e pelas cópbs das Petições, que h:is costas clel·las se ~r·asladflo, Je.v.arão
duzentos réis por cada lauda, ainda que a ullima se nfio escreva toda:.
e o mesmo, e da mesma fôrma levarào pelas Certidões, e cópias, que
p:-1 ssarem a requerimento dti parlf?s, do qual em(/hanenlo. per(ence me=tade 110 Escri~<lo da Carnara, que as deve assignar. Hav .e ndo esçritura,..
~;'io em latim, levarão dobrr.do.
IX. Dns buscas, que se fizerem a requPrim.e nlos de part.t?s, ou elin
beneficio deslas, levarão por .c ada anno duzenlos -.réís, não Jw\'endo respeita HO nnno imm.ediatamenle presente ao requerimento~ .ou Des.pácho;
.e não excedendo nunca o emolurnenlo das bu~~ea~ a dois mil e quatrocen:r
los Féls, por mai.or. que seja o numero dos annos. Quando ~1s, filartesapontar.etu o anon, levarão ~ómente a busca desse anno.
X. D.e todas as segundas vias, ·q ue se passarem a requerÍHJ Pnfo de
partes, le11arão os Enwlume•ntos, que se tiverern levadrt pt:l<ts prímeir:1.s.
XI. Além dos dois Ofticíaes maior, e mPnür, que pe lo Alvará de vinte e duis de _A bril d~ mil oilocenlos ~ e oito Fni servido Conceder á Secretaria do Tribun;d: Hei por bem Crear mais Ires Ol'ticiaes, que lrabillhem
no expeJi-ente d~ mesi;J9 Se.cretl•ria; a sahcr: brur1 segundo <Jftleial ~~~ 4
nor com o ordenado de Qtizentos mil rf.is; e dois Oftic•af>s PapPiislas com
o ordenado de cento e cincoe n (a mil. réis cada hum. Havt"rá mais na dita Secrt'f.aria hum Pralica,nt e , ··q.ue sirvir:l de Por·teiro, e tratará da limpeza dclla. com o ordenado de cem mil réis. e sem E111ulumento.s.
XII. Das Emo~umen t os, que Sou Senido C'ouced.e1· ;u~s of6,·iaes da
Secretnria, levará o Official rnaior metade de todos elles; e diviJida a
outra metade em tres ·partes, levará lm111a · ~, .pr.irneir0 Offi<:ial nHÚJár~ "'
.outras ·d~Jas serão ,d.jvJ6!idas pelos tre.s Officiaes, qoe se .seguem.
X HI. Pelo que pertenée ao Reg isto, •Se ob,!:Ji::JVb~:á l:l~l. lltprt: IJ rill'a,g,r.itfo vinte e oito do Capitulo terceiro do rR-egiw.e,n<l!,~ ~·~ uezoitfl .!-1~ ;f.1urÇ9 de m.il sete centos n~veota e ües.
.
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Em tudo, o que ueste Reg1mento não vai expressado, fiquem

en1 seu vigol' os Regimentos, e usos, (JUe actualruenle se obse.-vão.

E Mando ao Presidente, e Deputados da Meza da Consciencia,
e OrJens; e a todos os mais Officiaes, c pessoas, a que o conhecimento
pertencer, fat;ão cumprir e guardar este Hegimento, como nelle se contém, nc'ío übstante quaesquer Leis, Regimentos, ou Resoluções em contrario, (jue tocbs, e t0dus Hei por dero~ados para este efleilo sómenle.
E valerá como Lei, ou Carta feita em Meu Nome, e por Mim nssignada, e passada pela Chancellaria, nincfa que por ella não passe, sem embargo da Ordenação do Livro Segundo, Til ulo trinta e 'nove, e quarenta em contrario, que para este fim Dispenso. Dado no Rio de Janeiro
em I 2 de Maio de I 809, =Com assignatura do Príncipe Regente, e
a do 1.\'linistro.

.'·

Regist. na Secretaria da Meza da Consciencia, e Ordens no Liv. 1. 0 das Leis, e Alvarás afol. 5 vers.
e 'Impr. na Impressão Beg1:a.

~.

Sendo de absoluta necessidade provêr á segurança, e tranquillidade
Pública desta Cidade, cuja popuiaç:lo, e trafico tem crescido consideravelmente, e l:le nagmentar:i 1 todos os <.lias pela affiuencia de Negocios inseparavel das grandes Ci.ipitaes; e havendo mostrado a experiencia, que
o Estahelecimenio de hu111a Guarda Militar de Policia he o mais proprio
não só pal'il nquelle desejado fim da boa ordem, e socego Público, mns
ninda para ohstar ás damnosas especul<tções do Contrabando~ que nenhuma outra Providencia, nem as mais rigorosas Leis prohibitivas tem podido coh1bir: Sou Servido Crear h uma Divisão Mtlitar da Guarda Real da
Policia desta Corte, com a possível similij;wça daquella, que com tão
reconheciJas vantauens Estabeleci em Lisboa, a qual se organizará na
confor111idade do Plano, que com este baixa, a~signa'do pelo 6;onde de
Linhares, do Meu Conselho de Estado, Ministro, Secretario d~ Estado
dos Negocios Estr·angeiros, e da Guel'l'a. O Conselho Supremo Militar o
tenha assim entendido, e o faça executar na parte\ que ·Jhe toca. Palacio do Rio de Janeiro em I3 de Maio de 1809. - · Com a Rubrica do
Príncipe Regente.

f

Composição, e Regulação da, Divisão !Ylilita.r da, Guard..(f Real da Policia do Rio de Janeiro.

ESTADO MAIOR.
pRAÇA S.

Commandante com a Patente de
Sargento Mór·
Ajudante com a graduação de Capitão, que deve servir de Segundo Cornmandante
~

VENCIMENTO S.

1

por mez dito -

-

- 45$000
24_$000

V

pRAÇA S.

Furriel Mór para servir de Quartel Meslre, com a graduaçiio
de 1. 0 Sargento - - - _ ~ - -- 1
Sargento de -Brigada para servir ._
1
de Secretario - - - - •
L
Ajudante de Cirurgia !:, ,-

E N - C_l M E N T O S.

por U)ez ·
-

-

-

dito
dito

-

J0/000
-

~

4

10$000
6~000

3

Pri~eira

Companhia de lnfanteria.

- - - - - - - - - -

Tenente Com mandante
Primeiro Sargento Segundo dito "" Furriêl - - ":
Cabos. - A nspeçadas
Ta111bur
- SuiJados
- -

l

1
l
1

- - - - - 44
- - - - -- -- - I
- - - - 40

-

-

por mcz
- -- _por
dia-

-- -

- -. - --~

dlloditodi lll ditodi lo dito-

18$000

- - -

-- -

--

- -

- - --

- ~- 2HO

32_4 0
200
tS 120
~ J 00
$100
.$080
~

,53

Segunda Companhia de lnfanteria.
Como a Primeira.

'I;erceira Companhia de /nfanteria.
Alferes Oommandante - O mais como as outras.

-

-

1

-

-

-

14,$000

por mez

·Companhia de Cavallaria.
Alferes Commandante
Primeiro Sargento Segundó Sangenlo Furri_el - - - - Cabos
- Anspeçadas Trombeta :F errador
-

-

Soldados

- -

-

-

I
I
I
I
4

- - - - - 4
- - -- -- - - 11
-- - - 40
- - -54

- - -

-- -- --

--- -- - - - -

por mcz
por diati ito Jirodito- dito- dito _dito-

16,$000

-- - - -

dito-

--

-

;,

~320

J280
_$2-10
$140
~ 120

$300

$200
lflOO
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Sargento Mór Commandante
CHJtilâv Ajudante
Tenentes Alferes..
,.
Furrid M(>r Sargento de Brigada
Primeiros Sargentos de Companhia
~egundos Sargenlu.s de Companhia

~~'~~:::~

,.; , e Húld a< los

Tawhures, e Trombetas
~ào- com- j Aju(Jante de Cirurgia balentes_, l Ferradqr -

f. O' Commandtmte

! )
lj

2
2
1
I
4
4

t

6 Officiaes.

I

I

{

I

14

Offic inferior

I~: ~J196

.

.

1

1 }

2

Total

2 JS

1

Praças.

desta Guarda s.erá sujeito ao Governador das Ar-

nHls da Corte, de quem receberá u Santo todos os dias. e ao Intenden-

te Geral da p,,)Jcia para C?Ct>cuçào de todas as suas requesiçõPs, e ordens, que irá em -pessoa l'l'Ceber todas as man)H'is; sendo obragad1•S a dar
a hum, e a outro parte de todos os successos, e novidades, que tiverem acllnteciJo 1111 di<t, e noile pre<:edente, além daqw>lla, que deve dirigir ao Ministro de Estado dus Neg(Jdos da Guerra, e ao dosNegocios
do Braz i I, que o he tan: hem da Fazt'nda.
,
I I. Esta Guarda ser;\ fiumada dos rm•lh~res Soldados esco .h idos entre
os quatro Hegimenlos de lnfanteria, e Cavallaria de Linha da G uarni<{flo desta Corte .; rdo só pela preferencia da sua robustez, indis.pensavel
para · as func<;Õt·s do p~·noso, e alllr:•do servif;o, a 'que sãb dest inallos, OHIS
<aiuda pe.la cireunlstancia de mt:>lhor tnl•rigerat;i'io, ç conducta; os respectivos Curoneis, :st•gundo 11s ordens, que receht·r~m llo Genernl, far~o
pois esta l'Xacta, e t•scrupulosa escolha, e de~orgnar'ão assi,m, segundo a
1
força :.ctual dus St'IIS CMpos. o contin~ente, que lt' ·ti de dar para a forlllatura dt~sta Guarda, ~levendo eom rudo serem estes 5oldados conservado~ IJO _c asco, e sc~rviço dos B<>gimellt5JS, até que esle c(Jrpo, fornecido
do seu :HIIHIIJlento, e farJawenlo, p(ISSa começar O seu particular
s~rvrco.

I I(. Existindo nns mesmos Corpos de Linha da GuarAi<;fío desta Col';alguns 'lflieiaes lnfenor1~s, e Soldados, que forãu da Guarda l~eal da
J\.Jil'ia de r.isbua, JeVI:IIl esteS COIJl preferencia Ser chamados pa'rh e&ta
st>r,vi.t;", qut~~já _ teJ.n a v(lntagel~) de conhecer .. torna_nllo-se :•_ssim m~is facrl ·:i · uranelra
dar :1 Psfe l orpo :1quella .d1scrphna particular db seu
serillco-'' del<ilhado de Pai rulhas, e Rondas.
lV: ·. O ' tinil~··r•l;P, e 'arinamentU' lleste Corpo serão completamente similhanf('s a(ls da Guarda Heal da Policia de Lisboa.
V. All•m do Soldo j;\ 111eneionado na formatura deste Corpo, terá ellt> pelas respr>cliv;•s Repartições os vencimentos, fJUe se costumão furne~
cer aos mais Corpos de Linha desta Guarnição; mas o sett primeiro arlf:':

_ue
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mamento, e fardament~ será aprornptado pelo Cofre da Polici:t a cujo
carg·o esta completamente est<t Creação.
VI. Dtwendo e,.te Corpo ser eslabeleciJo em quarteis collocados de
mane1ra qne po~s!lo abranger a: guarcb, e vigia de toda a CidaJe, e
St'llS ! onlurnus. S•' tàu as quatro CoJnpanhi<LS, que o comrõern, exlaeionadas pela mniii, Í~a se~uinte. A de Cavallarla ficará no Cámpo de Sanla
Anna; a prillleira Je fnf,,nteria no Sl lio chamadu du Vallo11go, da esquina d\1 Livr:1uwnto pura o Tnq .1 ixe da ~auue; a st>gunda Olllugnr da Prainha; e a lt>rce 11 a do Campo da AjuJa para a Lapa do deslerro: es ' es
Quarlt'is. elll. q•Jantu nào são convenienlellieole formados, pud ... rão ser
<ll'l<llljad (,s em alguns pequenos PréJios, que a Pu.icia para it tu possa
JH<' par a r.
V i I. Cada hnrha de ~ tas Comranhias deve empregar diariamenle em
sPrviço a krç<l parte da sua for<;a adlt~al, que de dia occupar;\o o respP.ctivo Corpo da G1wrda, e de noite sahirão em pefjuenas Patrulhas, para
rondarem · revezad;nnente aquella parte do Dis1rícto, (jlle lhes está cun1iilda; e de cerlus Prtl certos períodos, quando o Commnndanle j11lgar conv~·nienle, fará dar por todas as Companhias huma Batida geral sobre o
ltJc;d, que se tivt>r t:'!!l su~peila.
V 111. Ü:> Oniciaes respectivos assislirão o mais perto que ser possa
do alojamt->rdo das suas Companhias, para manter nestas <lfJilella disciplina, e ht,a ordt,m que convém, particularmente o d~ Cavallaria, que
deve v1giar miudamente no !ralo, e sustento dosCavalios, em que a mais
pt,q•J I·ua n t' gligencia deve ser asperamenle castigatla; e hum Ol'licial Inferi"r as$1stini sempre. ao servilio da Cavalharice, por cuja ordem será
re~p·msa\"<"1, lanlo de dia como de noite.
IX. Hav<:'nlo ranchos em todas as Cvmpanhias, os respectivos Cnm m:-~ndantes p ro 1· urar<l0 que sej:lo sufticientes, e regulaJos de maneira, que
o _.;ui ia.lo aehe o seu sustento a · horas proprias, pois que o seu pen<;>so
eH: r~i ·ciu ex1ge esta provideneia.
X. As revistas se farão de manhc'í, e á noite, devendo ser punidos
os q 11e faltarem; e se o 3'J'Iilrtel.unento o penuÍilÍr, se exigirá, que n:to
só ludus os t-;.,ldadus, mas <~ind:. totlus os Officíaes Inferior<>s pernuitem
nt> Qoarlel, á purta do qual exit-Jtmi sempre hutna Sentinell:t: a guarda
se rt•ndera todos os di:iS pelas sele horas da manhã.
X I. As Pai ru ihlls rondantes em baral;arão q ualqiler gr·ande 'lljuntamen1o de rwire; e prenderào por suspe ita tuda a pessoa, qué m"í.o obedecer
á voz, <pu~ se lhe der.
XII. Havendo hurna hora ddNminada para se íecharem as Vendas,
Casas dt> Caf'é, Bilhares etc.; as Patrulhas tomarão o nome da pessoa,
<)lle infr ingir esla Ordem, e as indicações da casa, e da rua, para depois dart'm p<~rte ao Ajadante, encarregado de toiuar relat;iio düs :wontecimt>r\los da noile, fazendo assiru depois hum r. 1appa, porque devem
formalizar-se :-~s Partes tl!arins ordenadas no artigo primeiro, e mais espPcinc~adamente a <)Ue se deve dar ao Intendenle Geral da Pulicia.
'
X li I. Tuda a Patrulha, que de dia, ou d€' nuite pwnder pessoas suspeitas, LadrõtJS," 011 Assassinos, os conduzire{ logo á prizfio delernJinadn ru·la Puiieia, J'{>ed>enJo do Carcereil'O o competente recibo.
XI V. As Pa!rulbas de Infa'nleria de noitP não andarão em continuado t:ii'O, mas de espaço em espaço se occultarão em silio mais rese~vado
e no maior silencio, para pnrierem escu tar qualquer bulha, <JU mol1m, _e
apparecerem repentinamente sobre o lu~ar da desordem: a Cavallana
deve siuJilhahlcníenle pamr em diíf~rentes ruas, conhecer bem as suas '
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Travessas, para que possa cortar a fo~gi.Jfl. a qualquer Delinquente, que
queira e-v a<l i r-se.
.
. .
.
.
,
XV. .E m caso de TncendJo, sPp de 01a, ou de noJte, devem os Corpos das Gu :.i rdas prust1:ar-se junto aos seus Qu;~rt e is, deixand? ao St>~viço
dos Piquetes dos H.egimt·ntos a dll1gene1a de acod1rem ao logo, n:w se
di .s trnhindo assim, para pod e rem llle lhor occorrer a qualquer distruhio,
que occasionalmente se manifeste, devenuo duhrar-se entào as Patrulhas de Cavalhuia.
X V L Fic;:nJo p or este modo convenientemente acautelada a guarda,
e vigia da Cidade, ti:::u:i ce:;saudo com este St> rv iço o das rondas, que
se exi~ião dos Corp• s M ilicianos, e d e L·nha; conservando estes lo Ja\·ia
nos se-us Quarleis os Piquetes, que devem auxiliar a guarda da Policia
f)tn qualquer occone n cia, em que se requeira a sua coupcraç.~u.
XV I f. Qunlquer Corpo da Guarda Heal da Policia, encontrando o
SANTl S RI M O SACRAMENTU, st:>ja de dia, ou de noite lhe rende rá
as lion'ras devidas , mas nunca deixará o seu pus! o. Os Corpos das Gu;udas se porão em armas para qualquer Corpo de Tropa aru;aua, CJUe pas. snr ao seu alcance. As senlinellas farão as honras do costume a lodo o
Off.cial, vestid0 de seu uniforme, e apresentar;>:o as armas aos Ofri cwes
Genen1es, pa ra os qu:-~es sahirem as guardas. Em concuri·t>nc1a com q~tal
quer outro Corpo de Tropas ter:i o lugar de honra a Guarda Real da
Policia. conforllle a antiguidade de sua creação.
XVIII. Todo o Commandante de Patrulha, que por omissão c1eixar
escapar hum Ladrão, ou Assassino, será demittido, e posto em Conselho de Guerra.
1
XIX. Todo o Soldado, que faltar no seu dever, que não vigiat· <Í roda do seu posto, deixando de avisar a ternp ' , ou o fJUe faltar á revista,
será castigado pela primeira \'eZ com oito dias de serviço effectivo no
Quartel; pela ség11nda vez, com quinze dias de prizfío:
reincid:nJo,
será expulw vergonhqsamente, para ser julgado em Conselho de Guerra,
segu.ndo o r igor d:\s Leis M iiitares.
XX. T, ,Jo o Offi~ial Inferior, ou Soidado, que for accusado de haver
.recebido qualquer pret11io para cleixal' escapar hum culpado, será prez'O,
e poflfo em cons t> lho de Guerra.·
~
XXI. Como hum dos serviços, a que esta Gua:-~a particularm~nte se
!-lestin1h l1e o Ja extinção do ContrnJ?ando, lhe pef(encer:1o todas nS tomadias,. que delle fiz e re m, depois de d e duzidos os Heaes Direitos, que
~;.e devem receber na Alf;mdega, e as despezas inh'e\ren!es ao Processo,
por que ellas devem ser j11!gadas perante o Superintendente dos C'ontrahandns, e descaminhos d os lleaes Direitos, o quãl cGm mais dois Aju•.bnles julgarãu elll Relação tud<~s as Causas desta natureza; e po1· is to
receberão seis poi· cento do valor das tomadias; dos qllaes, t1•es serão
pat·a o Juiz Helator, e os outros tres para os Joil=l Ajudantes.
XXI I. Devendo estes genercs apprehendidos enl rar na A lfandega,
como he costume, dalli se rem_etterá o seu importe liquido, dept1is da
jú referiua ôedncção dos HeaP:s Direitos, para o Cofre da Pol icia, ~endo
dalli mesmo, que os Joizes. hão de receber o seu prémio, pe la Cer-ttdào
da Sentença, que o Superintendente deve enviar ao JntenJente Geral
d i} Pniicia; e entfío o llquido se enlreg-ará aos A rrrehPnsorps devendo
o Escrivão, qne será o da Correição do Crime da Corte e Casa, receber as cnstas da parte com.iemnada.
·
X\lll. N<1o sendo o tt"éllo deste indispensave1 pequeno Processo occupação propria de Sol<.lo, deverá o Corpo da Guarda da Policia ter
\
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hum Procurador, qne sol!icite, e promov:1 estas causas, ao qual se dar~
o prémio que parecer conveniente, e propnrcionado.
XXI V. Além das Pruv·ideuci:1s, que ticão assim ordenadas, <'Utnpre
ao Guvcrnador das Armas da Corte, e ao 1ntendente Geral da Policia,
st>g-undo o cunhecitut>nlo, que a experit>ncia for dando, indicar depois
<=jiUH ' S :sejào ns wod1ficações, ou :dlefiiÇÕt>1'1, que Cf>nvenh<'lo faz(;\r-se, pa ...
ra que (•stf> E s fabelecllnenlo corresponda ao \Jl!l fim, a que se· destina. ·
Palacto do Rio de Janeíro em 13 de 1\'laio de 1309. =Conde de•

LinLares.

Impresso na- Impressão Regia.

·--•..ool!f--·

Ü

PRINCTPE REGENTE, Nosso Senhor Foi Servido Ordenar, qqe sei
t.leclarasse aos Magistrados, que o~ malevolos que se vendêrão aos Fran,
cezes, e com el!es maguin:írào a .suhvf'rsào da Monarcbia, não se de ..
vem confundir com aquelles que por temor, e po1· julgarem o 01al irre•
medtavel, se unírào ao Gov«:>rno Franci:'Z: o que participo a V. S.'\ para q1w o faça presente na Casa da Supp!icaç:'i'o, e o communirp1e · nos·
1\Lgisl rados da sr:a Jurisdicçdo. Palacio do Governo 20 de l\hio de 1809.
Jvào Aulunio Salter de Mendoça. =Senhor Lucas de Seabra.

=

Nos lJ.!anuscritos· de J. de lffello Freire.

Eu

O PfiiNCfPR REGENTE Faço saber aos que o presen1e A!var;í de arnpliaç;'lo, e deelaraç:'ío virem: Que Havendo Eu determinado pelo Alvat·á de vinte e ~:~ele (I) de Junho do anno proximo passado, (jll6•
pauass{-'lll dez pur cento do sf'u rendimento liquido, para a Minha Heal
F,.zPnda, todos os PreJios Urhanos, f}Ue estiverem em estado de st>rem
h a bit adoo;, desta Corte, e de lodas as mais Cidade~, Vil las. e Lug·ares
nr)ta ve1s Sl(uad<•s ;) beira mar th·sle estado dt) Braz i I, e de todos O!l Meus .
Dt•mi11ios, :í exctTÇ~Io Jos Ja Asia, e allenção á decadencia, em que
!ire ach;'w, e Jos IJIIe rerlencem üs Santas CHsas de Misericvrdia, pela
piedade do seu ir.stiluto, ficarão isentos Jesla imposiç;1o os qne niío são ·
situados ;í lwira m11r: e porque a razão da igual obrigaçfio. quP te111 totlus 11S Meus fieis Vassallos, de concorrer para as despezas do Est;1do, e
e il·llgtnento, que de ft•rc;a tem ellas tido pelas actuaes, e nolori:-ts J~re
ci:sót•s, lttustrfio e\'identernente a uercss id; de de se augmenl:liem ns lmp(lsi<;ões, e a de não poderf'm fic:-~r livres de Decima os PreJios situados
.f(.Jra de beira mnr, e nas ('apilanias Ínleriores: Hei ~M bt>m Orden~r,
que pa!!nem Decirna na fót•ma determinada no sobredito Alvará de vin··
te SPI(~ de .lnnlw Jo anno proxill!O ra~sado todos os Predios Urbanos das
Clda,les, Vi!las e Lug·a,·es nul:n'P.is deste Estau.o, e Dominios Ultra- ·
marinus, sejã,), ou n;i~ situados á beira fll'<lr, ficando sómenle isentos os. .

(1) No Alvani imp1·csso na
erro de imprcusa.

JIOt'

imprcss~o

Regia

S<l

lê sete em lugar de vinte e sete ,·
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da Asia, e os das Santas Casas de Miset·icordia. E outrosim Sou Seni ~
do em ampliação do mesmo .Alvarú Determin;1r, que o prazo d«:> Ut'Z dias
e:;tabelf'ciJo para concorrerem os que devem pagar a Decima ., Sl~ e~it'n
da a vinte dias; e liudo elle, se nomear<lo pelas .Juntas resp~><'IÍvas da
Deci111_a os CtJhradores, qne baslare111, os CJU<H'S irao <'obrar de cada h•llll
dos cullectadus, llJvarH.lo os CunheciruetJI.l!s fHUrnJllos, e astngnad .. s para
eulrt>garem aos que assim tizeretu o devid11 pnganwnto, veoel:'lldt> hum
por cento Jo que arrecauarem <Í cus(a dt·~ mesmos cr1llectadt•s; e cunt ra
OS que nem por etile modo satistlu·rem, se prucedenÍ ror llJilliJadu t->XP~
cutivo, como se praiÍea contra os devedores tla Minha Ht"al F;Henda. E
guardar-se-ha em tudu o mais o que se acha eslabelectdu no ruelll:iona·

do Alvará.
Pelo que: Mnnclo á Meza do Ot>semhargo do P<aço, e da Consciencia e Oruens; Presidente du lVJeu Heal Erario; Cünst'lho da l\lmha
Real Fazenda; Hege(_lor da J u1:ot iça~ e a todas as mais Pesso:1s. a qut m
pertencer o ,cunhectmento deste Alv:1d o cotnpr:lo, e gu:~nlt · m, < ' t~II!O
pelle se contém. E valerá co•uo Carta passada pela Cbancdlana, pu~to
\]lle por ella .não !Jade passnr, e que o seu efle1to haja de Jurar 111ais de
hum anno, sem embargo da On1enaç:1o em conf rano. Oadu nCI Pala cio
do Hio de Janeiro errl 3 de Junho de 130!>.
C ..dll a A~:signatura do
P; inc1pe Regente e a do Ministro.

=

Re_qistado na Secretan'a de Estado dos Negocias do Bra-

:zit no Liv.

de Leis, Alvarás, e Cnrtas Begias
a fol. 56., e únpe:sso na Impressão Regia.
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Eu O PRfNCIPE REGENTE FHço saber aos que o pre~enfe AlvMá

'Virem, que não bast<liluo os Hendimenlos Heaes, que se aclli'o e:.taht•lt:J·
ciJos, para supp•·ir as neccssarias despezas~ do Estado, <Jue se rem augmentado pela llludança das circumstancias, ex .• ginJo as ~:~ctuàes muiro
maiores, do que as que até <tgora se fazrão, e sendo por i~so plt>l'i!'o,

taixas rara suslentaç.fio (\a, Causa Púhlic:.l, e de'VenJo concorrer to Jus tJS !VI eus li eis V assa !los com a \ rt>g ui ar pru P"rt\ i'ío das
suas possibilidades; achando-se a Carne de Vn{'('a -~ ~~~ ltldo esle> E~tado,
e Dominios em preço muito comrnndo para poder s11,pportar al~uwa contrihuiçflo, sem encart:>cer demélsiadamente; e Cunsiú ílndo ;de111 di::.lo a
faciltdade desta arrecadaçào: Hei por bem Ordt'nar, fjlle d:-lljtJi elll dian·
te de tuda a Carne Verde de Vacca, que se corlar n(ls A ((llll.!.{I•~-'S . f' Talhos púhlicos, se pague cinco réis por arralel pata a l\'linha Heal Fazenda em todo este Estado du Brazil, e Domínios llltram:nirws, Mfell al;~n
do-se este imposto na maneira, porC)ue se fazem ;1s demais arn·nHlta~ties,
ou administrando-se, como se pratíca com oulras Bendas Beaes, St>f!lll!~o melhor convier, e vendendo-se por islo ao povo com ' cinco réis maiS
do preço, porque se vendia e:Hla :~rratel.
Pelo r1ue; ManJo á Meza do pesemhnrgo do Paço, e da Consciencia e OrJen"; Pn'sidente do Meu Heal Erario; Conselho da lll inha
R~al Fazenda; R e gedur da Justiça; e a todas as m:1is Pessoa~, a qut>lll
pertencer o cnnbecimenlo deste A lvaní, o cumpriío, e guardem, como
nelle se contém. E vnlerá como Carta pnssada pela Chancellaria, posto
por ella não ha de passar, e que o seu elTeito haja de durar mais de
que se imponbàn novas

que
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hum anno, sem emhargo da Ordenação em contrario. Dado no Palacio
do Bio de Janf'iro em 3 de .Junho de 1809. =Com a Assignatura dQ
Princ1pe Hegente, e a do Ministro.

Reg,istad-a_ 12a S.,ecret._. ~·Estado d?s Negocias do B;az~l
mo Lw. 1. de Lezs, Alvara.ç_, e Cartas Regzas a
fal. 57., e impr. na Impressão Begia.

Eu O PRJ~·CJPR REGENTE Faço saber aos que o presente Alva~

rá com furça de Lei virem; Que sendo necessario, e forçoso estabelecer
novos Ílllpostos, para nas urgentes circurnslancias, em que se acha o Estado, podt•r suppnr-se éls despezas púbiicas, que se tem augwentado;
nào podt•ndo baslar os rendimenlos, que havião 1 e que erão appropriadus a IIUtros tempos, e a mais madenJas precisões: E convindo laru;ar
nH1ll dos fjlle sà•' j:i conhecidos desde o pt·inci pio da Monarquia, e que
merecem pr(-'fcreucia pur menos gravosos, e por terem 111elhodo de arrecadação mais suave, e approvado pela prática, e expt>riencia: e t~ndo
estas .conht>ciuas vanlagens a Siza das compras, e vendas, e maiormente

por se pagar em occa:-,Jilo menos penosa, e qu;.1 ndo se tran~ft~re o dominio: Üt>:,C'J ndo gravélr o mPllllS, que for posstvel, o livre giro das trans·
ncçtJes elos Meus lit"IS Vassallos no tráfico ordinario da vida civil, para
que nu uso do direito de propriedade tenhão a maior liherdade, fJile fur
compalivel com o interesse da Çausa Pública: Tt!ndo ouvido o Parecer
-t.le Pessoas dout:1s, e zelosas do Meu Renl Servitto: Sou ~ervido Dt:ter,minar o sPgpintc>.
J. De todas as com rras, vendas, e arrernalnções de bens de raiz,
que se fi:terem em tudo esle Estado, e Dominios U llramarinus, se pnga··
r á ~iza para a Minha Beal Fazenda, que será de dez por cento t!u pre·
ç" Ja .eoml'ra, sem que ·desla conlribuiçã(J se entenda ser isenta Pessoa,
ou Corpuraçno alguma, por mais caracterizada, ou privilegiada, que se-:
j;t a que inlervier .em similhantes co.n traclos; ern conforrniJade do que se
acha estabelecido nos Alvar<Ís de vinte e quatro de Outubro .Je mil seleicentos 1wventa e se1s, e dé oito de Junho de mil e oitocentos.
H. Pagar-se-ha tarnbem em todo este es·tado do Brazil para a Minha
Heal Faz-enda meia ~i:~.a, ou CIOCO por cento do preço das compras. e
veudas dos Escravos ladinos, que se entenderão todos aqnelles, que não
,s;)o, havidos por compra feita aos Negoci<tr1tes de Nt>l;!ros novos, E) que
-ent rno pela primeira vez no Paiz, transpurlados da Costa de Africa.
Jl I. P<Ha a. arrecadação da Siza tios bens de raiz proporão as Camaras 1res pessoas das mais ahonadas, que •houver, para se escolher h urna
·para Recelwdor, ou Thesou~eiro nesta Corte e Dislricto da C;rpitanía
do Rio de Janeiro pelo Conselho da IVlinha Heal Fazt>nda, e nas de mai~
Capitanías pelas J 1,ntas da Ad tninistmçito, e Arrecadaçàr della; por
1ll<Hteira, que ha ja hum e1n cada Cidade, e Villa, em que ho,Jve.r Camaras; e os Ofiiciaes dellas fic:m1o, e os seus herdeiros rPsponsaveJ~ pelas fallas das pessoas, que propozerern, e que forem approvadas. ·
IV. Os Recebedores nomendos receberão ns Sizas, que lhes fqrem as
· Partes pagar, carregando-lhas em receita os Escri vfies das <;amaras:, qu.e
lld pur hem que sir.v..ào de Es.crivJ.es das Sizas, sendo Ju1zes del~s ,os
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mesmos Juizes de Fóra, onde os -hoúver, e os Ordinarios em cada huma das Villas respectiv;1s. Para esta Carga ha,·erá hum Livro rubricatló
pelos OuviJores das Comarcas nas Villús, em que fim.ml J ui~es das ~i~
zas os Ordinarios, e nas demais pelus mesmosJoizes de Fóra: E pen·eberào, o Escnv:'io hum por cenlu pelo l~>itio, e escrillliHt~no das Certidões, e o Thewureiro t;uubPm bom por cento pela guarda du J.uht:Ho,
sem mais orJenado, ou emulutuealo algum.
V. No fim de caJa lrt>s mezes, e nos f)rimeiros oito dias sPguin1Ps,
se remet.terá no .Meu Heal Era rio o que se tiver arrPcadado nesla ( 'urtt>,
e Provincta com o· competente Couhecimenlo exlrahiJo J,, respt·ciiVu Livro, assignaJo pelo Juiz, Recebedor, e Eserivão, dando-se a nect·:ssaria quilac;;'io para resalva do referiJo Becebed,)r colll as clar<>zas preci:;as_.
Nas Capilanías Ut,Sie Estado, e dos Dolllillios Ullramarin,•s se f;ua a .renJessa ás Juntas da AJminislraçào, e arre(;adaçào Ja Mi'nha Ht:al Fazenda, pt~r onJe se expedirá lambem a respectiva quitação.
V 1. A meia Siza, que se deve pagar na venda dos Escravoo; ladinos,
se arrendará a quem mais Jer; fneudtJ-se as al'remnta<.;ôes n;~ fÓrma dos
maisCuntraclos neslaCortt>, a Pruvincia noConsf'lho da Minha Heal Fa:l:enJa, e nas l'eferitlas Capitauías nas Juntas da Adminislral(iw, e Arrecadação Jella.
VIl. Em quanto porém se não arrernaU\o, ou por ni'io ser o tempo
proprio, e opportnno, ou por parecer C(•nveniente·adminislrar por ai~ um
lemjw para se regular welhor o preço Jas arrematações, arrecadar-:,e ha
pelo mesmo Recebedor das Sizas dos hens de rai~ da me:;;ma fórma acirua prescripta, havendo porém Jívt'rso Livro, ern que se lancem as n·rb<IS pe-lo llll'stno Escriv<l\l, especificando -se o dia, mez, e anuo, os nowes dos vendedores, e compraDores, o nome, e a N:H(fio du Escravo, e
o prt>ço Ja venda, para delle se extrahi1· o Conht>cimento, que deve acompanh11r as remessas, e as competentes certidões, CJUC se devem Jar
<Í:l Partes, quando as venuas se tizerem por Escritura pública. (,luando
porém furem feitas po1· escritos particulares nelles declarará
Eseriv:'10
das tiizas, qne f1i pnga a dafJuelia venda, e que fica em carga ao Hecebedor, assignando ambos esla declara(~;lo, e conservando-se en udio do
comprador o lltulo da compra; o apresent:u·á quando lhe for exigido, incorrend.o nas penas deste Alvará, quundo o não m~s1rar com a competente verba.
_
\
VJIJ. Todns ns compras, e vendas ele bens de raiz, de que se ni'io
houver pngo a respectiva Si.za, serão nullas, e tle n nhum en~~ito, e vig,,r, e as proprias Par~es cuntratantes, ou seus herdeiros poderfío d<•l>fazellas em qualquer lempo, e os Escrivães, ou Tabelli:les, que fizen,m
ns Escripluras sem certidão do pagamento da ~iza, com ns clau:sulas determinadas no Capitulo vinte do B eg1mento dos Ellc:d)eçanreuft,s das Sizas, e do§. qua10rze da Ord. L1v. l. til setenta e oitu, HJ;:(Jrrer:w na
pena do rerdirnenlo do Ofiicio, na fôrma da mesma Lei. e Heg·inknlo.
IX. Na mesma pena de nullidade incorrerão as vendas dos E:.cra\'OS
]adinos, que se fizerem sem o pagamento da mela S1za, e seràu ;dém
dislo multndos os vendedores, e compradores em jgual parte na perda
do valor do Escravo, sendo ame(ade para o tlenuncÜlnle, se o houver. e
a outra, ou toda, ni'io o havendo, para a M i oba Real Fazenda. E alem
de admillirem os Juizes tbs Sizas, .e <..s Ouvidores das Comart'as dPni'lncias das veudas, que nssim se iizt,rem sem o pagamento <la Siza, ou corn
diminuição do verJadeiro preço, pergnnlarào nas Devassas gerat•s, e nas

da Cvrrei~ão de cada h um anno por este artigo. E isto se entenderá nas
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vendas, que fo1·em feitas da data desle Alvará em diante. admittindo~>e as provas le!!aes dos que sa fjliÍZerem escusar com esta defeza .; e deciJinJo os Juizes das :::l1zas com assis~encia do Procuratlor da Fazenda
rPspectivo, e podendo as partes hterpôr o compelPnte recurso ne~Sla
Corte, l' Província do Hio de Janeiro para o Consf'lho da Minha Heal
FaZt'fHla; e nos mais lugates par:1 a Helaç.úo do Distrido. E ne~ta meswa JH~raa incorr~~r<lo os que fit.ero~m vendas de bens de raiz, ou as arre~~~at art>m sem o pagamento tla Siza, ou com diiiiÍnui<Jio do preço, guard;uldo-se em tudu as IIJPsmas disposições acima decretadas.
X. Os OuviJures nas Oevass:1s JeCurreiçào examinaràoosLivrosd:HJ
Receitas das S1zas, nas Vi!las, em que só ba Juizes OrJinarios, e Jli'O·
\1\!rao no <J'Ie fi,r necessario .corrigir, ou ementlar, pronunciando o Juiz,
e o Escri vào, senJu culpados: e nas Devassa!; das HesiJPncias, fjll8 lirarPm os Slndic<Hlles dos Juizes de Fóra, e Ouvidures, pergunt<~rnu pelo IIJ.,do, com q11e. s~ h(•uv<:>r:'io na fiscaliz.açf1o deste n1~IJO das Minhas
Hendas Heaes, tlando-s~-lhes em culpa as pi'evaricaçÕt!s, ou omt'rlÍs~ôes,
«]He houverem commell 1Jo.
E esle se cumprir:-}, como nelle se contem: Pelo qne, Mando á
Me:m do Desemhargo do Paço, e Ja Consciencia e OrJens; Presidente
do Meu Heal .Erario; Conselho da Minha Henl Fazenda; Regt>dor das
J<JSIIÇHS ~ e a todas as mais Pessoas, a quem perrencer b conbecinwnto
de~ I e A lvani, o eumprno, e guardem, como nelle se contém. E v<der1j.
curnu Carla passada pela Chancellaria, posto fjtle por ella nao ha de pasSil r, e que o seu e fiei lo haja de durar mais de hum an no, St'lll em bn rgo
da Onh~11aç:'iv em etmtraJ·io. Dad·u no Palacio do Ki() deJaneiro em3Je
Junho de 1809. (l)=Com a Assiguatura do Príncipe Regente, e ~

do Miulslro.

·
·
na Secretaria de Estado dos Ne.qocios do B1·azit no Liv. 1. 0 de Dec1·etos, Leis, Alvarás, e Cartas Re,qias sobre Fazenda, a fol. 54, e impresso ua
Impressão Regz·a.

R~gút

Eu

Alv~rá

,-

O PHINC:IPÉ REGENTIT, Faço saber aos que este
virem: Que tendo o Governo de França, com o pretexto de prolecçi'ío,
feito invadir esles Hei nos, para usurpar a Soberania da Minha Heal Coroa; estabelt>cer o atheismo sobre as rui nas dos A ltarPs; an1guillar as Jeral·quial'l, e Corpc~rações Ecclesíasticas; extinguir us Tribunaes, Moslei-.
rus, e Convenlos; l'spoliar os meus fieis Vassallos, assim l~cclesiaslicos.
cumo Seculares 1 das suas Dignidades, Beneficios, CommenJas, Senho-ri~~s, O!Jicios, Hiquezas, J>ropriedadt's, e Comniercio; e redu'-':ir tuuo a
h11111a miseravel e ht.Jrrorosa escre~vidão; projeclos, que desgrat;adamenle·
se teriào rt>alizado, se a Divina Providencia, que vrg-1a sobre Portugal,
n:'io tivesse anilllado a leaklade de driTerenles P0vos Jas suas Provinc1as
para se oppôr em, quasi RO mesmo lempo, a h uma pedid_ia,. de. C)Ue ha
hP111 raros exemplus na Hisloria das Na(~Ões: Que lendo sH~o ~ndrspensa
vel para conservar a Religião, a Coroa, e a lntendencla ~ac10nal,
tão hProieamt>nte rt>slatir;~das, erear Exercitos c<~p<lZ"'S de resrstrr aos
(1)

Decl<1rado este Alvará pelos de !2 de Outubro de 1811, e !.i de Maio de 1!:1U.
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fonnidaveis do Inimigo commu m, vesti !los, arrmlllos, e pro~ellos ele. lo•
do o gPnero de muni(~Õe.~, augmentar os ·seus soldos, orgar;rzar e manter as Milícias, e nrmar todà a Nação, ao meswo lt>mpo que a rapacidade dos Genl:'raes Francezes, e a ihv:1sào das suas Tropas, -haviil.udeixado inteirarnenie exhaustos os Cofres do Heal Erario, os Públicos, eos
Arsenaes; e din1inuido as Hendas do Es1ado, Clllll a suspensão Ja lndustria, Cummercio, e Nave~ação, a C)Ual obrigou a npro111ptar ht~llla EslJUadra, e suslen!alla no Estreito, para conter a Jlll'ataria dos Cunmrios
Ar~dinos: Que tendo fe1to tão extraurdinarios esforços, sem nuvasContri-buit;ões, para n<1o vexar os ·n1eus Amados Vassal!os, que des(·•jo a!livial' las C)Ue se a chão estahelt>cldas: Que faltando j:i os recursos do Beal
)!:r·adó para lllanutençi'io dt1S fl':ieus .ExP-rci!os, os quaes ajcuadus dus va"
loroS(Js de Sua Magestade Britanmca, Meu Bum Au11go e A ll iaJo. ex~
puls:ir:lo ultiinantente as Tropas Fr·ancezas da Cidade do Porto, e Pro'VÍncias do Norte; e licenciados por falta de meios, chamar?to suhre estes
Hei nos a sua total devastaç:1o, de que perpet uarnente c<)nserv;1 riw h uma
clolurosa memoria os Pó vos das Terras, onde tem ent rnuu a ferocidade,
·e tyrannia das mesm<\S Tmpas :· Sou nbrigado, bem a Meu rezar, -a fazer uso da Lei Suprema, fJUe superior a todas as outras Leis. ~ó contBmpla a salyaçã(!) do Estado, e da sua Santa Rel1gi<'ío; mas eonliadon<~s
repet tdas provas de ;uno r, zelo, e patriotismo dos. Meus Leaes V <tssa-1, los, Eccl:::siilstiells, e Secuiares, ~·w nesta cruel l!llerra, que ~amlwm
he guerra de Hellgiào, voluntariamente se presta ruo a hum novo s:wnficio, que tanto -os interessa, e eonsisle em dar por hum;~ vn~ sóuwntt! a
pari e Jas suas rendas, que' Ifi> r necessa·ria par a defendt.>t' a H,.:'} ig i fio, t! o
Tnrono, e salvar as me~mas rendils~ os proprios. bens, vidas, c lilwrdade p1íblica e individual, que ioteirnmenle se perder:'lo, se nno iH•UVP·
rem furça para éhdev-i da resistencia: QnérenJo com r udo n:.ar sempre
dus meios mais s·uaves pnra supprit· ás Jesjwzas ext n15>rdini\~ias e indrspema~~is: l\Lndei ?oosuliar sobre elles t_odos os T1'1bun;1es, ~r o ~en;~do
da Camara; e OUVIr outras Pessons IUUllu \d.outus, e zel•l,zas ·do ~e_r~t_ço
de Oeos, e Meu e da conservação dPstes Hetnos,. e sua San!a Belig1ao.
E tendo a I udo considera cão : ~'ou Servido Ordenar o ~eguinte"-:
. . Os Bens da Coro~· ,,· ai~d~. que sPji'io poss\lidos por Curp~~ações_,
~Jgntdades, e Pessoas Ecclt>slaslJeas, ·serr~ exeep(;~J do~ que se de.nomJ~
na o C a pellas da Coroa, p:.garào -do1s q umtus exlr.l:\urJtuartus dus \ i>eus
1
rendimentos de hum anno.
.
Os mesmos do~.quintos pag:~rã.o âs Cvín1nend~ s dàsJres Ordens
'J\lililnrPs, 'e ns de Ma\t'a , e os Preslimnnios.
'
' ,
Todas ns mais rendas , EcciPsiasticns, de qualquet· Adrninistrnção
que sej;'lo, e as Jas Ordens Terceiras, Cunfrarias, e irmandad ·s, ;í t:'XCt>pçãrJ das Congru.as dos Parocos, que não receberem Dizimiv:, e das
Casas . !VI.isericoruia, Expostos, e Hospitaes, pagarão 't,res IDeei
\ mas
extraor d Jnanas.
\
Os Predios Urb~nos, e Husticos pagnrão huma Decima exlraor•
dinnr·i a; e onl.rosirn se p1-1gará o novo irnpnslo de tres por ceuto q 11\nlo
aos ditos Predios [] rbanos, Criados, e Cavalgaduras.
· A rne.sma Decirna extr:wrdinaria se pagani dos Ordenndos! Tenças, Pensões, J ui'Os Reaes, Particulares, e de todas as A po lices gra odes, e pequenas.
Os ditos Quintos; nn.vo imposto, ·e Decimas extr:í(llrtilim,rias se ,
pagarão dos Rendimentos tle hum anno, por huma vez sómente, e na
fórma da Lei, alérn
Q~,~intp, ·Nõvu imposto, ·e: Bedma, que se pa·
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gão ordinariamente dns mesmos rendimentos; e serão ~ohrnrlos dentro de
dt~is .mezes contados Ja publicação deste Àlvará pelos Superintendentes,

e l\1lllll'l.ros respecltvos, os quaes nào recPherâo premio peeunta'rio

e

emoltllll~-'lilo ~dg· u111; enlrarclt~ nu Hcal Erario com as guanti:1s, que'fo-

Tl-'111 Ct~bra_ndo; e 1!1) fim do cillo lermo darão conta de tudo pelo mesmo
Heal brarto; rt.•gulandu se a .cuhran<(a pelos lan'(éHnentos do anno proxitno pa1>sado, á I:'XCt'JH:::1o .do que rt>speita ás cavalgaduras, sobre que se
fará novo lançaun.· nto, VIsto o patnotismo, com que muitos dos Meus
Vassallos as ll:'m dadu graluitanwnte para os servi,.;os dos Exercitos. As
Dt'cÍu~<•s porém Jus pag-awentos, que dependerem do Heal Ernrio, e
Junta dus .Juros, se desconlar:'io, como se desconlào as Ordin;.~rias ,.
quanJu l:ie . tlzPrem <>S pagamentos ~espectivos.
Ot-'sta Cuntnbutç:lo ext raorrlinaria .de defeza Hei por bem isE'ntar
os Predi11s U rhallt>s, e H ust ÍCtJS, ultimamente incendiados, arruinados,
ou a~~Sollados pelo lnuuigo commum, especialmente os da ViJla de AmarantP, e St'll TPrnw, que ta1ítu pa<.lecêdio pela lealdade, e constancia
d()s S•·us Mu1·aJores, t•S f)IHH'S ticão muito na Miuha Heal Cti!Jiemplaçào
e ll'lllbraiH;a, para lhes fazer outras Mercês. E Mando aos Provedores
das c~~marcas, que de acordo com as f'amaras respectivas fação cul:>rir
as casas dos p()hres, e seareiros, auxiliem quanto possível for os que
nfíu tiverl'lll 111eios, para f;,zerem ns sementeiras dos mtJIJ,,s no presente
:tiHW, com os soht>jos das Sizas dos districlos elos meslllos Prec.lios.
O C11rpo Jo Cum111ercio, e Capitalistas pagar:1o, para esta mesma
Contribuit;:lo de deft>z.a, quatrocentos contos de ré1s, distribuídos, e arrecadiidos, dentro dos diros dois mez.es, pela Real Junta do Cornmercio.,
e Meza <.lu BPm Cummum, com assisteocia de alguns Negociantes de
nuturia pruhidade. ('
Os Advogados-. e Escrivãt>s, Tabelliães, eSolicila1lores; os Medicos, Ctrurgi1'les, e Boticarios pagarão dus seus hunoranus e emulumPntus as quotas, que lht>s furem ;u·bitradas pelos Supt>rÍJito;;nc.lentes, e Ministros n•spectivos, com Louvados comp~tentes, na ft.>nua do Mappa junto, e da con1>ideraçào dos mes111os honorarios e emolumelltos.
Os Jtios Mintstros arhitrarão da mesma surte o fj<~e dPve pagar
cada h11a11a Jas Lojas, e C:•zas públicas, declaradas no dJio l\1appa.
F1carão suspensas pelo tempo de hum anno n:lo só todas as liherOalles de Dire· t1•s, flUe se pussilo conceder pol' qualquer via e utulo que
St>ja, mas ta111bem as Lealuações de todas as pessoas privilegiadas, e
D<lu pri vlle14iadas.
E esre se cumprirá filo inteiramc.>nte como nelle se contem, sem
d{Jvida ou emhargo algum. Pdo que: Mando ao Secretario do Governo~
Errcarrt>gadu da luspec~:lu e Prestdente do R Pai Era rio; .1.\f!eza do DeSelllhargo do Paço; Junta dos Tres Estados; Chanct>IIE:'r da Casa da Suppltcaç:lo, que serve de Regedor; Conselheiros da lVI in h a Fazenda, e do
('onsi:'IIW Ultrarnnrino; lVh.· za da Consc1encia e OrdPns; Junla tio Tabaco: Senado da Camara; Hela<;ào e Casa do Porto; lh•al Junta do CümDlercio, A l'f'Íeull ura, FahricéiS e Navt>gaçào destes Hei nos e seus Do mio
J
•...,,
nros; l>tezem ha rgadores; CurrPgPdores; ProvPJores; tnzes de <ora. ~ e
mais l\lagislrauos; O!ticiaes de .Justiça, ou Fazenda,. a quem o conbecioH'Iltu desre pertencei·, o cump1·ào e guardem, . e fação in.teiram.ente
guardar, como nelle se eontém, nào obstante quaesquer Leis, OruenaÇÓ.:'s, Rr>gimenlos, Alvar:ls, Provisões, ou Estilos contrarios, {JUe todos e Lodas para estes effeilos sómente Hei por derogados, como se de
toJos ~ caJa hum delles fizesse t:special expressa msn~ão, ficando aliás
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sempre ern seu vigor. E ao Dontor M<moel Nicoláo Estevf's Negr?ío, do
l\leu Conselho, Dt•sembargaJor do Paço, e Chancellt~r Mór do Ht<inll,
lVl11ndo que o faça puhltc<H na Chaned];llin, e que tft·llt> se rt mt'lt:lo (\)..:
pias a luJus os Trihunat•S, C<thP<;Hs de c,,m;nca, e Viilas J, SIPS f{etnu~,
rt>gistando-se em todo$ os Lngares, o!ll]e se cm;ltllllê1u rPgid<~r Slllttll!a 11 1es Alvar;ís, manuandu-be o Ortgtrwl p:na a Turre Ju Tt•lllbfl. D11do no
Palacío do Governo aos 7 <Je Junho de 1809. (1) Bispo l'atnart:ha .Eil·Í·
tn.=Marf}lleZ Monteiro Mór.=Ft'anc•sco <la Cunha e l\'l~:nezcs.=D.
Francisco Xavier de Noronha.

Regist. na Sec1·etaria de Estado dos Negoáos do Reino 1t0 Liv. 10. 0 de Cartas, Alvarás, e Patentes, a
fol. 48. vers ..
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Da Contribut'çáo Ext1·aordinaria, que deveráo pa;;ar sómente no presente
anrw de

e no p·eâso irnproro!Javet te'rm.o de dois me.zes
os Empregos, e Lojas ahai.'W declaradas.
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EMPREGOS
Aflvog:-~dos

E'icrivàes Tahelltàes - Solicitadores l\1 edicosCirurgiões lluticarios

de

7

4$.()00
l4,J 00

a

J 9~200
48,1,1}000
6$400 a 24gl)OOt>
9$600 a 28~300

"

"
"

<I

A'S.
I

-

48$00(}

9~'600

,

L oJ

a

a 28.$h0~
9,3'600 a 23$800

",

-

Baca!hoeiro- 1\-1 ercearia Tabernas, e Armazens Tendeiros - l,ojas de Bebidas, e LiquoresDitas Lie Vinhos do Purlo
()asas tle Ca moi oCamhi~tas .Casas de Bilhar Padeiros- Lt~jas de Ferrnge:n Estanceiros, e Carvoarias Eslaleiros

19$200

'J

""

,"

,
"
"
"

~}

"»
"

\

19$'200 a SJG.$f.JOO
9$600 a 96 6 000
4$800 a 96 ô'UOO
2$400 a 4H,,tOOO
4~ 8''QO a 28~800
S.&'GOO a 2•1tlOOO
24·$000 ü 9GJJ ooo

$

24~000

9$600 a 24,~000
14~'400 a 48,;$001)
9;6t.OO a 43.&;000
14~40fl a 96.;)000
21$000 a 96}')000

(t)
Foi proragrrdn esta Contrihniçfro extrnordinnria de :Dcfeza por ma:s hum nnno
pela Porta ri~ de 2 de A!!osto de 181 U, e nltimamente, em quanto durasse a tt;urrra,
pelas Portaria de 10 de Abri!, e 31 ele hlho de 1811 • e fiilda a guerra foi lc\'an'
'
tada pela Portaria d\! 3 uc julho de 1S14.
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C:t!lns ele Pasto •
C;tsas ,
HuspcJaria

Luj-as

19$200 a 48 .$ 000
14$-too a 486000

ue

uáo Jesigt~adas. -

2 .~400

a

I·H400

Palacio do Governo em 7 de Junho de 1809. =Ju~'íu AutouluS~l

ter de 1\lcmlunÇa.

Impresso na Impressão Regia.

·-·<C">·--·
Tendo feito constar na Minha Real Presenca o l\Tarechnl dos 1\i,•us
Exercilos, que alguns Soldados, esquecidus
seu.,; 111a1s lllljlurla111c~
drc•vt~res, le111 âhandonadl) us seus Hegllliei1tos euru filial eseandai•J, c
pr~jul1.'u da Causa Pt1blica; ptots que i!:)endo a Dl·ser,;:w, ainda e111 teiiiJ'O de paz, hum tremend11 sacrilegio, e hum Cnme liiJI'r,.r,so, qoe redu~ o CiJadiitJ, que u COIIJlll~lte, ;ws termo df• JHPjnm, e indigno da.
Patria, e puul(la pnr sua euurul!datlec \) Jngra,·is~i,uas jlL'JI.as jWI<ts Leisde
1ool:is as i\a,;õt>s e1vdrzadas; esteddicluserevesredehu:uacxecra\'t'lllla)l<:i:a l'lll tt>n•po de Guerra, e nas acluaes cin.:uu,tancJ;,s u~sla lVI"uar<jllia; e pnr 1~so IIIPS!lw ht! tanlu mais punível, indPcuroso, e iu'I ''""JlrÍo
de lruma Na,;ao \'alurusa e ii~:l; par-• evitar a rept!IÍt;ao de t;loo fuu,·slo
Ut'ltt:lu, usand•• ain,Ja pnr t'Siil H ·. z de ContlllÍSPral;au C<llll o..; que o IÍVPft'lll perpl·tr •• du, r::1 hltl'llij;!{'tlein de que eru lllllllus pr~~·····dc o lil lltais de
falta .lo..: rt•fkxao, (jlle dl~ outro :llgutll principiu: 1<:111 at!L:Ilt/(,, a t"dus
~~,;h•s uwrivos, Suu S•·n·idu JWI'dt~ar a tudus <•S J),•st·rtor• ·s. qnt• 11•r J•l'efixo lorHllJ de ltnm uwz, a cvrllar da dal:t de:-.l L•, se ~tprt-'st·ttl;orPIII iu,s
st• os J{pg·tlllPiltns; para 11 CJ ' •e :.e d.~ vet':\ . , diri;,:ir :wwa s ('~'"X Imo !\iagrs·
tradu, uu Attthundade l\.lil11ar, a C}U~-'HI (:l>thpciir, que lhc>s d;:r:i hum
p,,::;s;'l'"rl••, el)iiJ indtc:tç;w d:• 111ais curto ile111:rariu, c dt:•s d,'IPI'illill lados d,· march'l pat":i se trem t'nCoJIJirar eom os sr•us n~;:pec: r vos He-.!liiiPõl·
J,~, Oi&lro~im StoU :--~rv1du Ordenar, c1ue se algum Desertot· de Tr .. pa.
de L•u !ta se ll<io recolher 1m refl·rido prazo de I I'IIJ po, e lu do o q 11~! t.1 uranll! a C"tJc>J"I"a. e p!Ha o f,JIIíl"o d{~serlar, e for prt>:to pol" simrllraule de·
Jlcllf. ~.,ffra irrf'missiVt•ffllt'llle a Jll'Oil ue IIIOI'Ie. {Juanln f!tlr/~111 a1oS ~nJ
tladus I\-lthcianus, (jiiC houverellt d , !it:'l"tado, e se n:i(J apresl'lllat·ew d··ntro de hum uwz, e os que para o futuro coruuretl~rPIII o Cnwe de Des~·r,;:~t•, J'Uf t•sle Simples flclu, e desde lo~n ncar:lo ::;,d.Jadus de Tropa
de Liuha, e seus bens SNJUPSlrado~, f'lll tjlliilllu o:1u t'lllllfl;Ht·c-Pill; pa•
r a o ljlll~ o;;- s~'>lls r~->spccl i vos Cion&manrlanU·s, se111 a llll.'ll•d' JH'rda de lernpn, l'l'lll"llet·ãu HS precisa.;; L;stas, e parl!cip<ll,Ul~ s au lm; pect .. r G~:ral
diis :\ldu~ias. e aos Corregedores d:1s Colli·atcas, qne pr,ct·d··rfí., imaledral:l!ueul~ ~í IIIIJ'IISit;ilO d<.IS sobreditas r~nas. E Jl"I'•JIIe 11:111 ~.., ju:,lll que
OS C<II"JIIIS de \'IJ(lllllarÍuS, e de 0J'dena.rll;as, fjll<llldl) M'Jlilr:tdatllf'IJft', 1111
(•m concureucia com Tn1pa Bt'gtll:tr, siw clrarlladus,, l' •·iuprt'~ados du
cpaal'l"t'r rn"do, em dd-.,za destes Heinos, P.•'1ss:\o sablrahir ~>e.. Jitipllr!L'Iiwnle! ;Í. ulwdit:>ncia de Sl'tiS Cumf11:lnJantes, aha11donar as jlOS"II.;i'ws que
Jh,•s s:lu confiada;;, colullH,..Ifer outras· si!nrlhantl's iufracç•'•l:.'!:l das LPis,
'lllt~ l"t':!lllilu a I >tsciplrna G~ral da Força Aruwda ~ alé111 d" q11e a t•sl~
ft'"Jlt>Íio se at~ha ~>slaht->lecid .. , e cuja uh,;ervatwÍ,a lJei poor muito r~->cum
J11f'lldada; D~IP.rlllino 'JIIe toJos os Chefes de Vuluu!arws e 11s Caprt:1;•s

u:.s

l\ló1·es, ou os qut: sua:-~ vezes tizerem, aintla que scjàu <.le Terras úe Du·
Ccccc
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natarios, e Priviligiados, no rrefiso. termo de hum mez, sob pena de serem depostos de seus Corumandos, e Capitanías, remettão directamente
á Secretaria do Governo da Hepartição da Guerra Listas claras e exac,.
tas, p(lr Companhias, dos Ollicíaes e Soklados da sua jurísdicção, que
dr.pois da publicação do present~ Decreto se portarem como Desertores,
insubordinados, ou Chefes de tnotim, por conselho, ou por facto:, indicando com miudeza os resultados dos seus delictos de insubordinação,
taes como pt·izões irregulares, mortes, roubos, auxilio competenteme.ote
pedido e r~cus.ado, e similhantes .; cujas Listas, em quanto durar a guerra, e se repelirem aquelles delictos, serão remeltidas todos os mezes á
dita Secretaria, para se proceder contra os Culpados como convier ao
bem do Estado: E para que chegue ao conhecimE>nto de todos, e se não
possa alleg-ar ignorancia, será publicado o presente Decreto por Editaes,
affixados nos lugares mais públicos de todas as Povoações destes Reinos,
sendo lido á frente de todos os Corpos dos Meus Exercitos. O Conselho
de Guerra; o M arecbal dos Meus Exerci tos, e mais A u thoridades. Mi ~
Jitares, e Civís a quem locar, executarão, e farão executar este Decreto
Palacio do Governo, em 12 de Junho de 1809. (l)=Com quatro R.ubrícas dos ~enhores Governadores do Reino.

Impresso na l'fttpressâo Regia.
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REG~NTE

O PR.INCIPE
Faço saber aos que este Alvará com
forca de Lei virem: Que havendo crescido de dia em dia as necessidades· públicas, pela occorrencia de muitas despezas, que as circumstancias internas, e externas tem feito necessarias, sendo preciW estabelecerem-se novos impostos para acudir ás precisões do estado; e sendo o
do Papel Sellado hum dos indireetos, que pe~os tempos, e economia, com
que he arrecadado; pela maneira, com que he exigido; pela prática da maioç
parte das Nações cultas; e pelo que em outro temp0 se observou n\~ta Monarquia já mereceo a minha Real App.rovação: Fui Serv'ido estab~lecello
pelos Alvarás de dez de Março de mil setecentos norenta e sete, e vinte
e quatro de Abril de mil e oitocentos e hum, de vinte 1~ sete de Abril de mil
oitocentos e dois, e reduzi !lo, pelo A I vará de v inle e qul:\ \ro de Janeiro de mil
oitocentos e quatro a que só mente ficassem pagando na Chancellaria M ór
imposição do Sello os Alvarás de Mercê, Fóros, Cartas, Padrões, Títulos,
Patentes, Pri vilegios, Isenções e Provisões, e Graças de qualquer natureza, isentando os mais Papeis, ~ regulando depois a form.:t deste recebimento pe·lo Decreto de doze de Junho do mesmo anno: E consider;lndo por huma parte, que de muitos Papeis, ainda mesmo do~ Forenses,
se póde perceber toda a utilidade do imposto, sem haver embaraço· na
expedição dos negocios, a que elles dizem respeilQ, e sem as despezas
do fabrlco, e adrninistraç·ão do Sello; e por outra parte, que os impostos
nas Herança, e Legad·os, que não provierem de Ascendentes, e Descenrlenles, ~e podem estabelecer sem grave incommodo dos que as vierem a Pl:!rceber, por ·serem hum beneficio fortuito; e que lhes não he deví lo rh' rigoroso direito, e obrigação, e conhecido, e pratiCado por la(1)

Vid. a Portaria de 21 de J,ulbo de 1810.
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emmH! N!lÇ(k;; civílisadas hnligns;, ·e modernas, c que píalt•m, faeilmenlo
:Hreeadar-se na Reparti~:lo, c,m qBe se cohr!io olt Direitos do Sello, de~
LMminand()-se, 'e fazendo-se necessario, qoe as quil~ç. ões, que se derem
em Juizo, para sere m os Testamenteiros de"'s,•brif,!'aJos, sej<lo sel!adas,
pag-ando;-se pelo Sel!o a porção, que for imposta, e dando-se outras providen<.'ias para s~ f.uer esta arrecad.açã(, com exactidã.o, e facilidade:
Hei por bem, Tendo ouvido o parecer de pessoas doutas, e zelosas do
lVh'u Real ~er viço, e d a· Jelicidade dos .Meus fit~it> Vassallos, DetermiMr
o seguinte.
·
L Os Livros denominados Dinrio, e Mestre dos Negociantes, e Mer*
cadores de retalho, bem como os Documentos de!les extrahidos, serão
'nullos, e de nenhum eiTeito em Juizo, sem qne seus donos tt>tlhào pa!to
a laxa de vinLe réis por cada .tiJiha, conw lie acha detern~inado no §.·-I.
do A !vará de vint~ e sele de Abril de md oitot!enl os e dois para os LiHos de Papel ordinario, pondo-se o Se llo de l\]iohas Rei'lf'S Armas na
ulti1rla fiJ!ha do Livro c;om huma. \·erba, que tw <h·dare o pagamE~ nto,
que se fez, e o numero do folh11s, qoe o mesmo 'Liv ro confém; r'ecahin-.
do a nullídade unicamente sobre ns Pessoas, :l q\iem ~1milhantes Livl'(l~
pertencerem, e que os não tiverem feito t~dl,ar, para nelles príocipiar~m
a sua escrilur~•ção Jogo depois da puhlicaçilo <lest~ Alvaní, tanto fle!::t<l
Corte, e Província do Rio de Janei fo como em todas .as Ca('itaní:•s de-ate Eslado, e Oominios Ultnamarin.os, á exc<:>pçào dos d,a Asia; tic,'lnd~
Jlorém excPpluad{ls desta taxa tod os os majs Livros ltuxiliares, e os mesmos Diario, e Mestre, j:i prfncipia dos, que pc.derão ser concluídos sem
Sello, devendo este só ter lugar quanlo aos Livros novos.
I I. A' mesma taxa, e SC'llo posto pelo sc,hrtnl ito m~~~ hodo, e no prnzo de dois mezes nesta Cor te, e PrO\incia, e de l!ers mezt·s em nsC:s(IÍ'tanías deste Es tado, e Do rn inios ·ulrrnmarirtos. :í t xceptJw d(ls da Asi:1,
contados da publicaç:1o deste Alvan(, serão sujeitos <•s Livros dasC:•maras, os de Notas de Tahclliàes 1 e os das lrmandaJes, Confrttri;,s, e Ordens Tl:'rceiras, os dos AssentHs dos Bat ismr.s , Cm;:wlt'nlos. e Obilt)S de
todas as P:1roquia11; e os que nefle~;, t1ndo o pr:IZO' do tempo eslabdecido. escreverem, ou continuar~111 a escréver sem ~) devido pt1gamento do
Sello, inc.onerão na pena de cem mil réis, me(Hde para a Heal Fm!enda,
e metade para o denunciante, além
perdimeAlO ·d~) Onic io, ~m que ficarito incursos os Escriv;)e$ das Camaras, e os Tahelliàt!s, que u contrn·
rio fizerem.
IJ I. As Eseritur:t~ públicas, e seus Traslados. as Públici\s fôrma·~ ~ Ce<rtidões, Procurações fe1las judicialn1enle, ou por pessoas de qualquer Or.
dem, e condi<;ão, pro,•imentos de Officios, passaportes, Autos Je posse,
Tombos~ Irrquirições, e Justific<tções de .genero, Ju!YtilicM;ões dn Serdços, e Attestaçôes, n:io poderão ser 11presentados em Juizo, e fóra tlelle nem reputar:effi-Se valioSOS,. hem COmO (OUOS 1 e quaesfplPI' fJ<~cnmen
tos, com que se pertende ;- instruir os Re()Uerimenlt•s, que Me fort>m ft•itos directamente pelas Secretarias de Estado, e Tribunaes Rí'gicrs, otl
()Ue forem feitos a quaesquer Magistrados, Guvern<H.Iúres, Corpur<.~ções,
e Authoridades Públicas, Secuku·es, e Ecclesiasl ieas, sem q tw se ha.ra
pago por cada tueia folhn de Papel de taes Documer1tos, ~ Títulos a 1:1··
xa de <Junrenta réis, estabelecida no§. Vlll. do dito Alvará de·vinte e
.sete de Abril de miJ oitocentos e dois, o que deYe cens'tar pelo Se-llo,. e
\ferba posta na ultima pagiM, com declaração das meias folhas, que su
achào escritas.
'
IV. • 0:. Creditos, Obriga·ções, Recibo!>, Le-Útts segura~, de Camhi1•
Ccr:cc 2
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e de qualqner ·out~a natnrf'Z!l~ poJ<•r;io

SN feitas, <'OUlO nU' ngora, c rnn~
tinuar o seu giro, ·s em clepcnder\ci:~ do S nllo, c pagnrnenlo da taxa; ·quando porém .houverem de ser ajuizados, e antes JA sP-rem :wtuados, dever"ão seus ·donos pagar n fax a estabeleeida para caJ :~ hum delles no referldo
Alvará Je . :vinte .e sele de Abril de mil oitocentos e dois. E isto se entenderá p~?lo CJUe respeita á.s Letras, qr~ando se intentar qualquer Acção ern
Juizo, fazendo-se a competente citação para el!a, e nilo quanto aos pro. testos, :que se deverão fazer antes do pagamento da taxa. Os Testamentos da mesma fórrn:J. sómente serão sujeitos ao pagamento ch taxa esbelecidÇl no~· VIII. llo sobredito Alvar<.i, qunndo houverem de ír a Juizo para o seu cumprimento, sem que al}les disso se poss;1o reputar nullos pe-_
la falta de Sello. '
.: V. Os Escrivães dos differenles Juizos Seculares, e Ecclesiaslicos,
não pocl_eri'ío fazer conclusos os Ant()s de qualquer natnreza C]Ue sejão par~ SetÚença final, sem que se tenha pago primeiramente a taxa de dez
réis por cada meia folha de Papel, em C]Ue se tiver escrito: Serãcr obrigados a declarar nos mesmos Autos, e por esct·ito quantas meias folhas
contém até ao termo da conclusão final, dednzido do seu numero aquel]as, que já tiverem pago a taxa, antes de serem incorporadas nos Autos,
e sómen_te ·depois de constar por huma verba postn nos mesmos Autos,
que foi paga a competente taxa, e que fica canegac.Ia ao respectivo The- .
.soureiro, sendo esta verba assinada pelo Escrivão deste recebimento, e
sellada com as Minhas Reaes Armas, he que poder.'io fazer conclusos os
Àutos para final Sentença; e os que o ccmtrario praticarem, incorrerão
ria pena de perdimento de ~eus Dflicios, c do decuplo da taxa: que devia ser p,aga; e os Magistrados na pena de suspensão, e e!Jlprazamenlo, havendo proferido a final Sentença sem preceder o pagamento da.
taxa.
VI. Todas as Carta~ Precalorias, e de Tnquirição, ~ Cartas Rogatorias
para os Juizes Ecclesiasticos, Cartas Testemunhaveis, Sentenças, ou Formaes de Partilhas, e Carl.as de Arrematações, não poderão s~r assignadas pelos Juizes, e ter execução, sem que cbnste por huma vet:ba, e peJp Sello de Minl!éís Arn1as nellas posto, que foi paga a ~axa de vinte réis
por cada meia folha de Papel: O mesmo se deverà praticar com a3 Sent~nças, , e Mandados de preceito extrahidos do proce.sso, declarando o Escri ,v~o . quantas meiasfolhas de Papelcontémoproces o depois daSentença final, e de ctúantas se compõe· a -mesma Sentenç, ' e no Mandado de
preceito,, q'uantas meias ti.Jihas contém o processo, de que fqi extrahido,
para s·e .fa.:ler por esta d.e élaração a conta do pagamento da taxa, comespecifica_ç ão da .pessoa, que p<;~gou, para se carregar na regra das custas.
E os que o contrario fizerem incorrerão nas penas esta~lecidas no
§. \T.
.
~
\TIL Em todos os Processos, que findarem sem que delies se extraia
Sentença,. ou Mandado de preceito, ou em q:.ú~ houver composição d~s
Partes, não poderão os Con !adores do J ui:w contat· as custas, nem os
Escrivã.es recebellas, sem que primeiramente se haja pago o Sello de v in~
te réis P·\H cada meir. folha de Papel, que taes Processos tiverem; incor·
r~ndo oJ> Contadore~, e Escrivães, que o contrario fizerem, nas penas

declar:ada~ n.9

§. V.

· .

. VIII. Ne'n huina Quitação de Henleiro, ou de Legatorio, por efieito
d~ :r~stame'nt~, poderá ser aceita em J u!'zo, nem se poderá cç>:n ella
haver o Testamento por cumprido, sem que a Quitação tenha sido pri. n1eiramenle sellada, pag-ando-se por este Sello a Jeci!lJa· da herao<;.a, . ou
•
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kg.1lfo, qtto clleclivamcrdc se arrecadM, n:io senJo os Hf_rJeiros, ·ou Legalarios _DPscendenles, 011 Ascendentes do Tesladr,r. ( 1)
· IX. Igualmente se pralicnr:í b mesmó com · os Herdeirc·s, que não forem Descendentes, on Ascendentes elo fallecirfo a.hntitnento; c.om t.liff'erença porém, que o Herdeiro, qtte· for paren'te do fallecit.lo nbinlestado
alé o se~nndo gdo inclttsive, contado na f6rma do Di·reito Canonico,
não poder:i ser empossado da he rança, sem qt1e lendo feilo . lnventario,
e constnndo por uocnmento anthenlico n quantia liqnida da herança nu
documento ., pelo qual se lhe houvet· de mandar p11ssar :.V.landado de entrega, lenha feito pôt· o Sello; e corn elle pag-o a decimn da herança,
que renlmente arrecad::tr; e a quinta parte, sendo parenl.e fóra do se.gundo
gráo. E os Ministros, a quem toca, farão que os Testamenteiros n<lo seji'ío omt~issos em dar conta dos Te&tamentos, e que de todns as he rançn,s
abintestado, n;1o havendo herdeiros, forçados,
proceda a inventario'
e entrega judicial, para podere m ter lugar m;las providencias.
' _X, Nesta Corte se far:í o recebim e nto destas taxas pelo Sei lo na Ch:mcellaria M6t· c;Io Estado do Drazil, no Real .Ernrio, e nas Estações, que
delle furem dependentes, para prompla. expedição Jas Partes; e nas Capitanías deste Estado, e Domínios Ultram:uinos, pela Hepartição estabelecida pelas Juntas Ja Adminislrnçào , e Arrccuda c;fío da l\linha He:1l
·Fazenda para a cobranc;a do Sello elos Papeis d esignados no Alvat:í de
vinte e quatro de Janeiro tio mil e· oitocentos e quatro. E nas·Jemais Ci dades, e Villas. onde houverem Juizes de Fór·n, e OrJinar-ios, í'e litrá
o recebimento por hum Thesoureiro nomeado pelos Officiaes das Caml!ras,
a quem se fará a ca'rga em hum Livro rubricado pelos Juizes de Fórn,
onde os hoqver, e pelos Ouvidores elas Comarcas, on J e só forem Ordinarios, escreve~Hlo ·nelles ..huru dos Escrivães; ··f)l:le ·mais· habil íor 1 nomeando-os os Juizes, a quem se remelt e rci o cunho das 1\-1 inbas A r mas Rea es
para fazer imprimir o Se! lo, em c:uj'O poder se guardar á . E nenhum emolumento por isto receb e r~o o ·Juiz e ·o Escrido, a quem Farei as remuneraçõe.s, que Houver por bem, e sómenle o Thesoure iro cobrará hum
por cento du que arrecadar. Em quan!o porem se niio pod e rem enviar todos os Cunhos de M inhas Heaes Armas para as difl'ere'rHes Povoações~
supprirá
falra de Sello a verba du pagamenlu,-sP-ndo esta assign·ada pelo Juiz, pelo Thesoureiro, e, pelo E:>cr.i v;lo,
· ·
.'
XL Todos os trcs mezes remetter:1o osJuizes o qu e estiver recebido
.aos Meus Reaes Cofres das Juntas da FazencJa respectivas, acompanludo
competente Conheti'Íin e nto, assignadu pelo ,Juiz, e Escrivão, e Thesou:reíro, a quem se cJará quita<;ão eru forma· legal.
'
Xfi, Os Ouvidores <:las Comarcas perguularàu 'n as D e vassas .de Cor~
reição nas Villas, onde houv erem Juizes Ordinaríos, pel os desc:.t tllinl lus ,
que se fizerem da Minha Heal Fazenda nesta parte dog reudimenttJ s , t !
pelo modo, com que se haverem os empregados nesta RepartÍt?ã o, dall do ern culpa aos que tiverem nellu delinfjuido. E osSindicant es per!!Uil ·
tarão por este artigo nas Hesideocias, que tirarem aos Juiz es de Fór a , .
e Ouvidores das Comarcas.
·
XIII. Os Escriv<:tes, que recebe rem quaesqoer Papeis suj e it os :í la ·
xa e Sello, sem que tenha sido paga, iucorrerào na pe na du perdim e n to do OfJicio ·, e oo decuplo do va iZil· da taxa, e os Magistrados na Jo
suspensão, e ew prazamen lo, e os Jui zes Ord i narios , al ém da s us pe nsão,
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no p;tgamento do decvplo <.h taixa do Papel, que consentirem nos Autos,
sem pagar o Sello competente, o qu~ se provar<Í. por ha\'Nem proferido
<dgu,_n despacho depois de · el)lar in~erto nos A ut.os o Papel, que cl.evêra
~r·r prim(·ira:neute ~ellado. E todos os que falsarem o Sello, e a~ a~sig
na.l uras das verbas <lo pagamento, incorreràQ nas penas dos que falsitidio o l\leu SJgnal, impost~s na Ord. do Liv. V. Til. LU. E os querecchcrl{m .Heranças, ou Leg<•dos por concluios partieulares, perde-los-bàQ
com outro tanto do 'seu valpr para a Minha Heal Fazenda.
X I V. Para este lim, ~ para serem punidos todos os que commetlerem alguma outra fraude, se admillirào denúncias, appli<;ando-se ao de•
u•wcianle a metade <las penas pecuniarias, e sendo a cutra para a Mi:
nha H t•al Fazentla.
E este se cumprirá, como nelle se contém: Pelo que Mando ao
Presidente do Meu Heal Emrio; Meza do Desembargo do Paço, e da
Conscíencia e Ordens.; Conselho da MJnhaReal Fazenda; Re~edor da
Jusríça:; e a- todos os lllais Trihunaes, e- Pess:Jas, a quem pertencer o .
conht>cÍmento deste A Ivará o cumprào, e guardem 7 como nelle, se contém. E v<iler:1 como Carla passada pela Chancellaria, posto fjlle por ella
n;'io hadt! passar, e que o seu etrerto haja de durar mais de hum anno,
sem embargo da Ordenação em contrario. Dado no Palaciodo Hio de Janeiro l'UJ 17. de Junho de 1809. (I)=Com a Assignatura do Príncipe
Reg~nte, e a do Ministro.

Re.qisfado na Secretaria de Estado dos Negocios_do Brazil no Liv . .11. 0 de Leis, Al·var/ls, e Cartqs Regias
«foZ. 110. ver$., e 1'mpe1i.SQ 1ltl lmp·r~ssáo Begia.

1\

Sou • Se~vido

Org\'nisaç~o

Approvnr o Plano, q1,1e com este baixa,, da
da Leal Legião Lusitana, considerada· C'omo hum\Regim\rnto de Infante~
ria Ligei~a, composto de hum ~sla!.lo Maior, e de ~ois Batal.hões de de2:
CtHnpan!uas c<•d·' hum, na -conlornlldade da propos\a cl.~ Marechal ~os'
M~us Exerciros. O C'(lflselho de Guerra, e o mesmo Marechal o tenhão
assim entendido, e façilo executar. Palacio do GovernQ em 24 de Junh.o
de 1809. =Com tres Rubrícas dos Senhores Governadores do Reino.

(t)
1812.

Vid. o Alvará· de ! de Outubro de 1811, e o Decreto de 27 de Novembro dtt
t
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.De organisação da Leal ·Legião L~tsitai~a,~ considerada conio hum Regi•
rnento ele l1~{anteria Ligeira, cornp9sto de hum Estado Maior e
de dois Batalhôes de dez Companhias cada 'hum..

ESTADO MAIOR.
1 Coronel.

Tenentes Coroneis.
Majores.
Ajudantes.
Quarteis Mestres.
Porta-Bandeiras .
Capellães.
Cirurgiões Móres.
4 . Ajudantes dos di tos.
2 Coronhei'ros.
2 Espingardeiros.
2 l\Íié$lres de Musi.ca.
16 Musicos.
2 Tambores Móreil.
4 Pifanos.
2
2
2
2
2
2
2

':

47

Cmnpos1:çaQ de hurna Compmthia ,
1 Car>ítão. " ·
1 Tenente.

2 Alferes.
1 1. Sargerrto. •.·
3 2." 5 s ·a rgentos.
J: Furrie1.
0

.

6 ·Cabos de Esquadra r
6 Ansp~çadas.

2 Tamb01:es .
Soldados

8f:f

111

'·

'

7GO

1809
R E C A P l T U L A Ç Õ. O.
1 Coronel.
2 TPnentes Coroncis.
2 l\ laj o n.·s ~
2 Ajlldiaiiii'S,
2 Quartc ·is Mestres.
2 l' •.r·ta-BanJeiras.
2 Capl'llal·S.

..

2 CirurgttJt-'S Móres.
4 Ajudanli.:'s dos tlilos.
2 Curunheiros.
2 Esping-ardeiros.
2 Mestres de 1.\'htsica.

16 i\Jusicos.
2 Tarubures l\Iórcs,
4 Pif:wus.
20 Capitaes.
20. Tt>neutes.

40 Alf~res.
100 ~ .. r!,!e11tos, e FurJ·ieis.
40 'f;llll biJrt'~.
2000 Calws de Esquallra, Anspeçadas, e Soldados..

2267 Tutal de duis Bdtalhõcs.

S.·cr·etaria dns 1'\e~ocios da Guerra em 21 de Junho de 1809. '='
F•;tjaz.

D. l\ligu~l Pereira

Impresso na Q(fcina de Antonio Rodri!JUCs Galt~rc!o.

Senrlo prPsente no

St~nnrlo da Camarn o

nflenrn{}o

~ m qn' se

nclw nc·

cupado u Caps Ja Hibeira Nuvé com vendas Je varl1 s gerÚ"'fi>S, P t:a •m
barracas lerarat a das, fi,zendo-se a orais ('SCandalos;, traves:.ia 1111 p. . ixe
sal!!ado, e nu fresl'o, iuqaPdindo-sA o tr:wsito do Puvt) para u l')ud>arque,

o Cat'S de Íll111tundi1·ies . dP fórnw tjlle he iaupratin1\c>l a
eonro he a H·nda do Peixe s:-~lgridu pdus pr,nl":j,,.s Pl's·
cadur.·s, pur n;lo <Jt:hareru sllio Pnr que f<H;ào as :suas "t>llda · t'lll pnwei·
ra lll:'io na fór11~a que sempre pralte:lriio: Ct.JD~>lando igualwe11le que us
~udwudo-se

Jlassng;errr, a~siru

Ban·eiro !W 1\·tu au·
g·rlwutado a lwm excessi vu nt'rurero por .se tolerarem A lravf'ssad\.<1'1'"' u:L
ua~~ ma \'t'nda, e nos lllf'SJIIu Ln6art'S; resultandu destes factos t.:r:P i;:; ~ i·
ni~>S prt·juizos; t'lll o I." l11g:•r :w sf'rviço do Pt'rl>licn: e111 2_." :\ Fazt>nd;L
](Pai pelu.'> De~earuinbos c!t•s Direitos: f'lll 3 ° <Ís Vendt>delt'iiS (jlll' lt•lll
l.u~ares destinados para l•s Peseadures ch~mados du

Lu gmes I?S(ijVeis; e arn·n1b.dos: e em 4." ú liuqwz:t, decP.ucia, " d t' CO·
ro; e até pelo risco da :Siillde Pública, tudo prat Ít:ado C() li( r a as Po,t uras, e ÜJ'den:i Ju Senadu, e muito principnlwente contra ;as exprt-:; ~a s
Detcrmiuattões do P rov íden~issi mo Decreto, que estabeleceo a Ult!SW<L
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Ribeirn, e que já desse tempo precaveo similbantes fraudes, cu;o Real
Dtlcreto he du theor seguinte:

DECRETo ..

d~

f:-Javendo. En Mandado erlificnr pela Repartição das Obras J>ública!l
Lisboa, assim os grandes Cat>s .Jas Praças da Ribeil'a-Nova, dos Holl)u]ares, e do Corpo Santo, como as referidas Praça.s: A Qulra Praça da~
Arrematações, a Grande, e Ht>al Praça do Commercio, com o otttro
gra11Je Cal:'s Chamauo de Santarem: O que tudo pelo custo das Fabrj ,..
ca,;, e pelo asseH,, e commo(lidacle dellas, não só esl;i facilitando as s.e r,, idl1t~s em bt•ue!icío do grar tle Povo de Lisboa; mas lambem constituo
ao me:mw tempo hu111a bua , p arte da sua recreação, e alegria: l'or M~
t;er prt'sl>nte que ·ha jW.ssuas Ines, lilo :,;rosseirns, e de lanta rusticiJ;,Je
<p1e l'erdt>Jido o r<'Sjlt'llo dt>Vido aus refentlns Lugart>s Pt'tblicos, inlt>n!iío
ddtll"l•alllls, lançando Tll>ill!s superfluidades immundas, e pejando é)S .sobredita~ l'r!l((<IS ,. CaPs, cu:n Lenhas, CarvÕPs, Caixas de Assucar, Barl'Ís de Farinha, Couros, Sulas, Afanad0s, Madeiras, Arcus de TanoafJ''' e <1Ulrus Slluillwntes gen~tros de pezo, é tle volume: QJJaodu ha mui•
·to tt'lllfl", que ccss .. u a falia tle Ars11nze~ns, com quo nos primeiros a.n. uos. stJcct>:,;stvus ao Terremoto, se pretextavão estas usurpa~ões, e v,ioh·llcia~ feitas au.s Lugare,; PúhliciJs da Capital do Heino, com huma h;1r·
·,)··UMidade cvnt raria ~i policia univers.ul .de todas as C1dades, e Pó vos Ci'VÍS da E11rupa: Sl)u Servido Ordenar que assim llélS Praças da Hibeira"'
Nt1va, Homul:•res. Corp<> Snnlo, Roa DireJ(a do Arsenal, Praça das A rresn;llações, l~eal Praça do Commercio, e a Rua dire1ta da A lfand0ga;
Praça
Ju lado Seplentnonal, e Occidenlal
do Terreiro Público, Ca~s .ad•
.
'
I
pcen!es a todas, e a <!aJa huma .das r.e feridas Praças, .e Ruas no•v.a rn,e.n"'
Le ed1ticadas, que nellas e nelles de§embocüo: Se não possa fazer pt>jamento algulll, nem fixo, nem ·H>lrlnle, de qualquer qualidade, ou figura gue seja: E filie as mercadorias seccas, ou molhadas que a t-llas
va•rem, se nào poss·;lu demorar a,.lém do IJlesmu dia, em que JcsenJbar•
carem. E c11anJu g11e Jesde o ~>lia proximo seguinte; em que os subredi'tus JWjalllenlus se lizerem, e os generos seccos, ou molhados houverrm
cles•"lllh.trcado, fique ~. IJl!n de,·assado ao Puvo off,>nJt<.lo com as reieri~J .~I·S
''Íulencias, perteu-cendo a quaesquer pe,Ssoas deJJe, que nelles, e Ol:'lléiS
fizerem pnnwiro appt·ehensóo pacr.a as fazerem comloz1r em beneficio seu
para as suas Ca~a,:. ou A rmazens pPia sua pal'ticular, e propria au thorit.lade 1 ou as ditas Pessoas st•jào M1!1tares, ou seji'io Civís, ou sejfio mél'aluenle Pleheas: ·E 01·Jeno a toJ.,s os Magistrados, e 01Tici:1es de J ueytiçn, Fazenda, e Guerra, que auxil1em as sobreditas. apprehensõ_es, e
conJuccões se neeessari·o :fo1·., sem contra ellas adruitiJrem rer1uenme.nto, ou emharuo <tlvurn · de sorte que sejào effeilu:\das de mero facto, ~
pelo mesmo nwd<>;.., pu.rque as refewlas viole~cias hou~E·rem sido feila~.
O q11e com 111do se não entenderá nos prectsos matenaes pam a cunt:lnua!~ào das Obras, nt~s luO"ares a ellas contíguos, com tanto que lo~o. ~9
tlesuccupem Plll termofl h~d1ers. e sej:l'o limpos pelos Edi!icantt>s, que~~~
11 veresn tJ\!Cil pacJ,,. O Conde PrPsiJenl.e do Senado da CauJ;Ha o I_Pnha, élSsim en:endido, e o faça egecu,t ar, manJando aillxar este por Ed1taes ,em
toJos os referidos luO"ares e nas mais par·les, que necessario fur, pa1~a
.que ninguem possa allega; ig-noran<;fa do conthe11do nelles. Oeiras ·~ tle
JuU10 de J.7-75.- Com a Rubríca d9 Sua Magestade.-

. '

'
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E porqne o mesmo Real Decreto nao fi>i derogado, e está na sua
plena, e lilleral observancia, poslu que pt>lo lopso du tewpo, e JHir fraude se lem poslo elll ahuso, e esquecllneolo: Ordena lJ sl"llildo ljllt' OllleSmo Decreto se punha eul ctXaclo CUilljll'lmcnfo ew tudl>S os sf'US i'rov ldPutissitlloS Arti~rcos
se111 <.ltminuicfto
aiD'Illllil
laaio uns Dt·tenuimwcws,
cua1o
b
.
b
...
nas penas~ e por isso 1uanda que lodas as pesso;l's, que em lodo, ou 1'111
parte u estiverem tri\w. g-rl'dindu se ahs!enhiíu logo de laes l"''>ct·diuwutus; c que no prefixo ll>I'IJJU de lrt·s dias contados da publica((au, e dar a
dt>sle evacuem o Ca<'s, e mais silios da Hthetra-Nova, e a t:'l a l'tlllligllos, com comlllÍII:n;:iu de stJ \'cl'itic;;rPm logo nàu sÓ :1s JWI1as l'UIIIIIlÍrtaclas no mes:nu Heal IJecrelo; rpas aJa expulsúo, e priú\o contra os Trausgressnres. E para f)Ue :tl:lsiw se execute Unlt>na o ~enado éWS Almülacés
c..las Execuções fRçao correeçi'ies pelo menus h uma ,. ez cada seru a na na
dita l{rbeira, e Caes ; e que us ZellaJores façiío tamhem as sua.; DeIluncias destas I ransgrc>s~oÕt>s, <]Ue logo lhes serão ncceitas, e df'cid1das,
·e que nesta lilwrdadu dt~ Den11ncias se comprehendào us Meirinhos do
~enado, e da Cidade. e seus Escrivães de fórllla que lodos fic:io obrigaelos a lisc;dizar l'Sie Artigo, e todos respr1nsavt>is pela f:dra do seu ctuuprimento. E quanto ao" Lugares dos Pescadores do BarrPJru: Ordt·ua
ig11almenle o S<:>n:ulll, que 111Jt!S apresente111 au Admintslradur Gdal dus
Arn~ndillllenlos no prelixo lerUJo de quinze dtas <:t>lllados da tiara dt·sle
as L1ceuças, e faculdo~Jes 'lu:~ tem obtido para occuparem (I:S Lngan·s
·para depuis Je legitJ;uadlls, se proceder a hullla nova arrumaç:iu, e se
lhes dar hun1 colllpt•lente t11nlu, que j:\mais poden1 alterar-se St'lll JH•si1iva OrJem <.lo we:smo Sena~lo. E para se não poder alle~ar ignoraucia
·se imprima, e a!lixe o p1·.-seute Edital em todos os angulus, e frenlt'S
da tuesma 1\ibeira, e sitios a clla mistic<~s, rt>pelindu-se !<{Jus os annos
·a mesma amxaçilo p11ra avivar a Ordt>m, e se uüo reduzir outra vez a
0
eSCJIIecimenlo. Lisbo~l em o 1. de Julho Je 1809. = Francisco ,de .MeuJon·

ça Anaes e .Mello.

lmpt·esso na Typog1·ajia Silv:iana.
.
~

·Lnzaro da Silva Fet·reit·a do meu Conselho, e Cori~elheiro do ConsPlho
lJitrarnllrino. Amigo, Eu o Príncipe Regente vos Et vío muito saudar.

SenJo·Me preselllt·, que o espirito revolucionario, que se ,recPava na
Cidade do Purto, comel(OU a declarar-se irupetuosamente '' em tumultos e
conwwções populares em .Braga, r.o dia dezesete de NJ~rço pro. Ílllo Jlll~
saJo. com as mortes crue1s e execrandas do Tenente GenPral B<:>rnanllno FrPire ele Andrade Governador das Armas, e Cumlllandanle t'lll C'hefe do Exercito ela Província do J\t]inho, e Partido do Pürto, e seu E~ta~
do Maior, e prisões il!nominiosas de pessoas cat·nclertzadas, e f'ntre ellas do Curregedor da C0,marca, que tarnbem jj,j lllüllo: E Cl>nlinuando
nu Purlu, e tllllras terras nos dias vinte e seguintes do dllu lllPZ, cvm
as mortes igual mente hurmrosas do De sem ha rgaJor dos A~ra vos da Casa da Suppltc:ll(àO Antonio Luiz de Souza Le:il, do Brigadt.:iru Luiz de
Oliveira da Costa, do Tenente Coronel .João da Cunha de Araujo l'urlo
Carreít·o, e de outros' com a invasão da casa do Cbancl'!l<>r, que snve
de ~overnador da J{elaçào, e que Jevárão ignominiosamenle pelas Huas
J>Úbllcas alé ás portas da Cadêa, onde o matarião se lhe não acudisse

1809
hum Piquete . de Cavallaria; e {'coJn os roubos, solturas de tafinorosbs,
prizões dí'spoticas, e outros insultos e a(mcidades. E para que cesse o
horror de tantos escanclalos, e se restabeleça a subordinação, e ;,·rfeita
tranquíllidade dos Povos, de que tanto depende a segurança pública,
com hum prompto e severo castigo, que sirva de exemplo aos ·m;íos, e
satisfação aos bons, que tanto tem padecido, · e temem novos insulto~.
Sou Servido que passeis ás ditas Cidades do Porto, e Braga para procedereis nellas a exactas Devasslls, a que e~>ta servirá de Corpo de 'Delicto, sem determinado número de testemunhas, nem limitação de tem- ·
po, prendendo os Réo~ logo que ,t ivereis if,lformação delle:;; pronunciao"
do, e fazendo pergllnlas, e acareações,
mais dilig·encias que forem necessarias para averigua<(àO da verdade; de sorte que todas as vezes que
houver prov<i. bastante para por ella ·se p-roceder 1 os sentenciareis em
Relação breve e summariamenle com os Adjuntos, que nomear o Chanceller, que serve -de Governador da mesma Relação. Outrosim devtts§a·
rei~ separadamente dos rnal,vados, que se aprov~ít.árào d"a forÇfl e invasão dos Francezes para alie.nar os i\>Vos da sua natural fidelidade, e Minha Real Soberani1i, ou commelter outras traições e insultos: procedendo em .tudo até á Sentença da mesma sorte. Nomeio para Escrivão des-.
ta Alçada o Doutor José Hibeiro Saraiva Desembargador da Casa da Suo~
picação. E Hei por bem que nos casos do seu ímped'irnento possaes n~
mear outro Dese111bargador que vos parecer mais apto. Hei oÜlrosim por
bem authorizar-vos, ·.não só para escolhereis os Officiaes que necessarios
forem para as diligencias da mesma A Içada, mas tamhem parn expedireis Ordens, e Commissões a~s Minislros do Districto da Hel:~çào do Porto, e ainda para convocardes ·á vossa presença alguns delles; Ordennnclo
que todos cumprão os vossos mandados nrompta e exaclamente. Equan·to durar a referida Alçada vence1·eís, desde que sahirdes desla Cot·le até
vos recolherces & ella oito mil t"éis por dia, quatro mil réis o M inisl.ro que
servir de Escrivão, oitocentos réis cada' hnm dos Olliciaes fóra da Cidade, e quatr.ocentós réis clen.tro della; tudo pelos bens dos culpados havendo-os: e não os havendo, Mo .fareis saber para dar a providencia que
convier. O que tudo exec.utar~is na sobredila forma, sem embargo de
quaesquer Leis, e Disposições em contrario. Escrita no Palacio do Governo em 3 de Julho de 1809. = Bíspó Patriarcha Eleito.= Marquez ·
da~ Minas.== ~arque~ Monteiro Mó.r .. =Francisco da Cunha e Mene~
zes. =Para Lazaro da Silva Ferreira.=

e

Eu

•

•

O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Ahará com força de Lei \'irem: Que havendo instaurado a Ordem da Torre,
e Espada pelo Decreto de treze de Maio do anno passado, dando-lhe
l0rma, e regula-mento pela Carta de Lei de vinte e nove· de Novembro
do m~smo anno; nãú só par.:. marcar n~ postéridade a ép0ca, éJn que
felizmente Apporlei a " esle Estado, e Estabeleci a ampla liberdade do
Commercio, franqueando o a todos os navios Nacionaes, e Estrangeiros:
ma.s lambem para premiar os i ilustres, ·e henemeritos Vassallos d' ElRei
da Grà.-Bretanha, lVIeu A 1ni;o, e .Fiel Alliado, que M.e acompanhrirão
com muito zelo nesta viagem, e Mjuelles dos Meus Vassnllbs, que an~
·, tepozerão a honra de seguir l.Vle : E sendo es Prémios desta natureza Clil
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mais· capa'zeS' de produ zir es tímulos de honra , e de virtude, quando são
r'e parf.idos com (,Co nom ia, sobriedade ele maneira , que se não tornem
vul g arr~" ' e percào o seu preço, e val or: Desej ando atalhar estes incon\'enientes, gu e fru strari ão o fim, e desígnio da Instituic(ãO desta Ord ~ m
meram e nte Civíl, e Política: E Q uerendo outrosit'n regular melhor a fórma, C'orn C)O e se J e ve lançar a Insígnia áquell es, a quem Eu Fizer Mercê : Hei pnt· bem, em ampliac(ão, e declaração do sobredito Decreto, e
Carla de Lei, Determinar o seguinte.
I. Não se tendo fixado o numero dos Commendadores Honorarios, e
Cavalleiros; e convindo fazello: Sou Servido Determinar; que os Commendadores H onorarios não sejão mais de vinte e quatro; e os Cavalleiros de cem; não podendo pessoa alguma requerer, nem devendo conferir-se qualquer destas Mercês, em. quanto estiver cheio o numero acima
referido.
H. Sendo estabelecido no §. XVI. da Carta de Lei de vinte e nove
de Novembro do anno passado, q ue as Insígnias sejào lançadas em huma das Casas da Meza da Conscíencia e Ordens, a quem Encarreguei
o exame, decisão, e expediente dos negocies da Ordem: Hei por bem,
que só os D eputados deste Tribunal possão lançallas, com assistencia de
'dois Cavalleims, ou Commendadores, fazendo-o hum em cada mez, e sendo a Propina depositao~ para se repartir por todos no fim de cada mez,
a qual será ig ual á que percebem os Priores M óres das Tres Ordens Militares: e o Juramento será lavrado pelo Official Maior do mesmo Tribunal, e assignado pelo novo Cavalleiro, e pelos que assistírão, cornprehendido o que lançou a Insigniq .
IJI. No expediente dos Alvarás se haverá a Meza, corno se pratíca
com os Cavalleiros das Tres Ordens Militares, havendo-se por habilitados todos, a quem Eu Fizer a Mercê da Insígnia da Ordem dii Torre,
e Espada, sem precisão de Dispensa de habilitação ..
E este se cumprirá como nelle se contém . Pelo que; Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; e a todos os
Tribunaes, e mais Pessoas, a quem haja d~ pertencer o con\tecimento
deste Alvará. que o cumprão, e guardem. E valerá corno Carta passada
pela Chancellaría, posto que por ella não ha de passar, e que o seu cffeito haja de durar mais de hum anno, sem embarg\o da Lei em contrario . .Dado no Palacio do . Rio de Janeiro em 5 de Julhode l809.=Com
a Assignatura do Príncipe Regente, e a do Ministre

R egistado na Secretaria de Estado dos Negocias doBrazil no Liv. 1. 0 de Leis, A lvarás, e Cartas Regias
afol, 114. vers., e impresso na lmpressáo Regia.

'lo--•<C"*--*
G -overnadores do Reino de Portugal, e dos Algarves . Amigos, Eu o
l >RINCIPE REGENTE vos Envio muito saudar, ·como aqnelles que
Amo, Prézo. Sendo o Meu principal cuidado procurar por todos os modos possíveis segurar a Independencia dos Meus Domínios, e libertallos
comple tamente do cruel Inimigo, que tão inhurnanarnente, e contra a
boa fé dos 'frat-adoi invadio os Estados da Minha Coroa na Europa, e
não cessa de mover contra elles a mais injusta Guerra; sendo por huma

1809

76'5

parte reconhecido, que em huma tão difficil crise, nada pôde tanto co:n-.
correr para a de~za do Reino, como hum Governo composto de hum pequeno numero de Individuas; e por outra parte iodispensavel conser~ar
com o Meu Antigo, e Pie! Alliaclo Sua Magestade .Britanica não só a
melhor intelligencia, mais ainda mostrar--lhe do modo mais eviden,te, que
as Minhas vistas nfio sfio difl'erenles das que o ammão a favor diÍ Causa
commum, e isto com o objecto de que Sua l\1agestade Britanica continue com a mesma efficacia a soccorrer Portugal, e toda a Península;
não podendo duvidar-se que só com a mais extensa, firme, e reciproca
Confiança he que se póde conseguir o glorioso fim, que tanto Desejo promover: E havendo-Me Sua Magestade Britanica feito conhecer os seus
princípios em tal materia, o que mais julgava poder concorrer para hum
feliz resu'llado, e o que considerava como essencial para o objecto da defeza do Reino, e da Península: Sou Servido Ordenar-vos, que desde logo reduzais ao número de tres o dos Governadores com voto deliberativo
em todos os objectos de Administração Pública, e que estes sejão o Patriarcha Eleito de Lishoa, e Marqnez das Minas 9 e o Marqnez Monteiro
Mór; ficando empregado na Presidencia da Meza da Consciencia, e Ordens Dom Francisco Xavier de Noronha, e exercendo o Cargo de Presidente da Meza do Desembargo do Paço Francisco da Cunha e Menezes, de que lhe Fiz Mercê por Decreto da data desta; e sendo estes
dois Membros do actual Governo desobrigados como taes de assistirem
ás Sessões do novo Governo, em que não terão parte daqui em diante;
:reconhecendo com tudo o seu zelo, e fidelidade, e esperando, que dispensando-os deste gravoso ~erviço, em attenção á sua idade, máo estado de saude, que lhes não permitte huma fadiga tão.. laboriosa, como
se exige neste momento, continuem a servir-Me no novo Destino, que
Sou Servido dar-lhes, com a mesma reconhecida intelligencia, e prestimo, com que até aqui o tem feito. Igualmente Sou Servido Ordenar-vos,
que reconheçais por Marechal General dos Meus Exercitas a Sir Arthur
Wellesley, em quanto elle se conservar no Commando das Forças Allidas Portuguezas, e lnglezas, tomando assim o Passo sobr~ o Marechal
Beresford, como Com mandante em Chefe das Forças Combinadas; e logo que assim for reconhecido, o chamareis a todas as Sessões do Governo, em que se tratar de organização Militar, ou objectos concernentes
ao mesmo fim, de materias de Fazenda, e das grandes resoluções que
for necessario tomar sobre a defeza do Reino, e da Península, ouvindo
em todos esses pontos o seu parecer: E nas occasiões em que elle se
achar ausente no Exercito, e m"ío puder assistir ás vossas Sessões, então
o ouvireis do modo possível por escrito, participando-lhe tudo, a fim de
que elle esteja perfeitamente informado do que se resolver sobre taes materias. Deste modo procederá tudo com a maior energia, e de commum
acordo, em quanto desgraçadamente se não puder concluir huma Paz sólida, e geral; e Sua Magestade Britanica ficará convencido de que Eu
Desejo destruir radicalmente o vicio das Coalisações, que he o do ciurne
entre as Potencias, que fazem Causa commum; pois que será perfeitaJnente informado das activas Ordens, que Tenho dado, e continuarei a
dar, para que se fação os maiores esforços por conseguir o fim desPjado
de obter hnma Paz segura, e permanente, por meio de hum grande desenvolvimento de todas as forças, e recursos, que .possue a Minha Coroa,
a qual só assim possolisongear-!Vlede vêrcomplelamenlerestaurada. Assjm o tereis entendido, e cumprireis, .fitzendo-o executar na forma que
deixo Ordenado. Escrita no Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Julho de
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1809.- PRJNC1PE.- Para os Governadores do Reino de Portug·al e
dos Algarves.
~

Iml!resso na Impfessâo Regia.

Sendo conveniente ao bem do Meu Real Serviço, que a Administração da Justiça não seja exercitada por Juizes leigos, pelo perigo de se
fazer com menos exactidão, do que exige o b_e m publico, e particular dos
Meus fieis V assallos; e Havendo Eu Creado dois Juizes do Crime nesta
Corte, para melhor Administração da Justiça criminal, que podem substitull" iiS faltas, e impedimentos do Juiz de Fóra, vindo a ser desnecessario, qne o Vereador mais velho entre na Serventia, o que he conforme ao que Tenho estaheleGido em todas ~1s terras, em que ha mais Ma- ,
gistrados inferiores, que se substituem reciprocamente: Hei por bem Ordenar, <)Ue o mesmo se observe daqui em diante, nomeando o Regedor
da f'asa da Supplicação qualfJuer _dos Juizes do Crime, para servir guan·
do faltar, ou estiver impedido o Juiz de Fóra, o qual exercerá toda a
JurisJicção, que he a este competente; e re ciprocamente; poderá ser nollléado o Juiz de Fóra, quando estiver impedido algum dosJuizesdoCrime. O Chanceller da Casa da Supplicação, que sene de Regedor, o tenha assim entendido, e o faça executar, sem embargo de quaesquer
Leis, ou Disposições em coqtrario. Palacio do Rio de Janeiro em 12 de
Julho de 1809. =Com a Rubríca do, Príncipe Regente.

Impr. na Imp1·essáo Regia.

Eu

O PH·Ir~ClPE REG ENTE Faço saber ao~ !iUe o presenl~ Alvará
com força de Lei virem: Que sendo-Me presente em Consulla da Real
.lunta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Na.vegação deste Estado, e Domínios Ultramarinos: Q.ue Havendo .Eu Cteado este Tribunal
com o desígnio de fazer prosperar estes objectos de ~ua incurnbencia para angmento da felicidade pública, era de absoluta t'l~cessidade, que el- ,
Je tivesse rendimentos proprios, e bastantes, não só para o pagamento
dos Deputados, e Ofliciaes empregados no seu expediente, mas tambem,
e principalmente para as despezas, CJUe for necessario, e conveniente
f;1zer-se; j<í para a Construcçâo de h uma Praça de Commere io, onde se
ajunlt>m os Commerciantes a tratar das suas transacções, e emprezas
ruercanlís; já para o estabelecimento de Aulas de Commercio~ "em que
se vão doutrinar aquelles dos Meus Vassallos, ·q ue quizerem entrar nesta util Profissão, instruidos nos Conhecimentos proprios della; já pa·ra se
conferirem prémios aos que mais se avantajarem em algum genero de indu s lria, inlmduzindo, ou apresentando alguma nova máquina, que poupe braços, ou qualquer outra invenção util nas Artes, na Agricultura,
e Navegnção., por maneira que as adíanlem, e promovão; e já finalmente para a compra de máquinas, e despezas de transportes de sementes,
e plantas uteis, e pata o melhoramento de Canaes, e Estradas, qne facilitem o Cornmercio interno, e com elle a Lavoura, e a Populac:ão: F.

. 1809

767

que por estes mesmos motivos se impozerão em Portugal contribuições
nwdernas para a .Junta do Commercio depois erigida em Tribunal i{egi,,, que as tieou const>rvando; Pwpondo-se-Me a necessidaJe, não só
Je eslabelt'cer para esle fim presta :ões moderadas, que n~lo emhoraeem,
e relord"m o livre giro das mercadorias, e n<lo SPjno complicadas na ar~
reea.ta<(ilo, •uas tamht•ua a Je formar-se hunaa Contadoria, na qual se pos•
s:\o exaulin;ir as Contas que pertencerem á inspl·•~i'tu du Tribtnal, e se
fisealize toda a rect·ita e dt>speza, e o bom uso, qne as Fabricas fizedo
dos UPIH•ros, que se lhes (ll'-'l'lllill!riio livres de Direitos em coni~Jnuidado
do Alvar;i de viule e oito de Abril do corrente anno. TumanJo f'lll eonSl•l,•rat;llu (lhjt•cto Je tanta imporlancia, e Cvni~JI'IIMnJo Me com o pareCt·t· da mPrlcillda Consulta, e para que se realizem :1o:; vistas Eeonumico-pu!iticas, l'}lle i\Je Propuz na Creação du referiJu Tnbunal: Hei por
Bl'm Dt·lerrulllar o seguinte.
I. Pal!ar se-laa da data deste Alvará em diante p;)ra ns despezas da
Real J,,llla do Coruuwrc1o, Agricultura, Fabricas, e NavPgaçôes ern fudus os l'urlos des{e Estado do Brazil cenlo e sessenla réis por cada çai.xa de t\s:>ncur, e por c,Hh fe1xo fJ•~<Henta réis, quando salairem JosTrahielws; p"-r <·ada rolo de Tabaco da Bahia, que entrar na respectiva r\1f.tlfd,•g .•• Celll reis; por eada rolo de Tahaco Jas (1111 ras Capitanías f)llarenta rés, pc'r cada couro em cabello; ou sem t>lle, secco, ou salgado,
e pur cada meio de snla, CJIIe sahireur dos Trapicllt'S, vinte réi:;; porcada s·at·ca de akod:'io cem réis; e por cada i\iav1o, Curvuta, e Bergantim,
q•1e d.·scarH•gar e1u lodos os Portos Jesle EstaJo, em c1ue houver Alfandt•ga, uril e quinhentos réis.
11. Para arrecadado nestas Contribuicões nonwad a mPsma Real
Junta os BPeehedores; e mais pessoas, q~e furem de absoluta neccssitLtdt~, <'StahL•Ieceudo o nwthudu mais faeil, suave, e certr), qnt:J for possível, rnra q••e ne111 pPrigue, úU se malogre a nrrecaJa(;:'io, nen• haj:io
exiravius, ~: dPsear11iulws, nem se fi1çau ÚL•Spezas desneces::;aria~S, empre~
gando-so mais pessoas, do fJLIC convém, 011 dando SP-Ihe maiures untenados, do que us IJlle forem justos. E os que assim {(Jrt>m n sla rPparliÇ<lo e111pregadus, ~>erãu da nomeação do sobreditoTrihunal, e lhes licarfio
suhordtnaJus, rdo só pa1'a dar~m conta do que lhes fi,r encarregado, rnai
tamhem para respundtlrtlm perante t:Jle pelas suas uuJtuisst}es, e preval'icaçrles.

·
O Tribunal passar:i a (l,rmar a Contadoria, nomeando pa1·a ella
só as pe~soas, que furem nessa rias pnra a hoa C:'seript ur;H;fiu da HecPila, e I }espt•za d"' todas as eonlribuiciÕes, qne por et~le Meu A !vará lho
fie:io pPrtellCI:'IIdo; Jo pagamento dos orJ(~nadus de todos os Deputados,
e Of1ic:iaes do expPdiente, Secretaria, e Contadoria; O•>s exanws de contas, de IJUP se lhe tizt'r carg;o; e Ja fiscnlisa<;iio dos genervs concedidos
]ivrt>s de DirPitos :.Í.s Fabricas; e de tudo o ruais l')lle lhe fur ineurtJbido.
E llu~s estahelecPrào o orJenado qne for í'ompelente, Dando-lVfe conta
do que a PStP rPspPito praticar, para Eu Deliherar o qpe cnnv1er, e fazeuJu st1hir ;\ l\1inh~1 Heal presença o balanço de todus o~ semestres.
, P,•ln fjlle; Mando á Heal Junta do Comu1Pl'eÍo, Agricultura. P'abric~Js, e N:fve).!"a<(:lo de~te Estado, e DominiosUitramarinos; e a todos
os Meus Trihunaes. 1\liniRtros de Justiça, o mais pesso:~s, a q1wm o
Cllnhecirneratu dt>sle Meu Alvará pertencer, o enrnpr:io, e g-uardem,~ e
fatt;1o intt>iramenle cumprir. e gnardar, como m·l e se contém. E v:1.ferá
ClllllO Cilrta passadll pela Chancellaria, roslo IJIW por ella não bade passar, e que o seu effello haja de durar mais de hum anno, sem embargo
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da Lei em cohtrario. Dàdo no P<tlnciodo Rio de Janeiio aos 1r, de J ulho ~e 1809. (l)=Com a Assignatura do Priuc1pe Regente.

Rer;ist. na Secretan·a da Real Junta do Commeráo,

..t1_qTicultm·a, FabTicas, e Nave.']açiío deste Estado «o

Bra.rzil, e Dominlos Ultramarinos a fol. 1 o. do Lzv.
1. 0 do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e impe~so na Impressão Regia.

,.

Tendo conside1·ação ao muito que interessa o ht>m ptíhlico, c o p:ll'licular dos Meus fieis Vassallos na conservaçüo da saude pública; dever!··
do haver todo o zelo, cuidado, e vigtlancia, em que l:'l!a n:lo JWrigue
por conlagio, filScal1zandu se o estado de saude das Eguipageus d;,s Elu·harcações, que vem Je diversos PÓI'los, e uhrigandu-lSe a dor fundu em
mais distancia as que ~;ahin1o dos que siio suspeitos de peste, l•u de lnt~

e a de111ornr-se por algum telllpo os fJ'le rwllas se
transportriràu; ~ em se a(bstarem do uso. e wercaJtJ comrJtum os l'llllJL'stiveis, e generos corrompidos, ou iscados de pri11cipit•s de JH•Jridilu: E
~endo multo propria elSla incumbencia de Pessoas vPrsadas na ~cit• 1a:ia
da Medicina, por terem toda a intelligencia daquella partP, qne 11'10
por objecto a conservação ~~a snn.de, e os conhecimentos nl:'ct•Hsanos para dal providenr.ias ncbplacbs aos CiiSos, que occorrem nesta nlatena de
tanta importancia: Hel por hem Crear o lugar de Pruvedl.lr Múr Jn ~ate
de da Corte, e Estado do Brazil, desanexando-o da lnsp~>cç<lo das Camaras, e unindo-lhe loda a juri,dicção necessaria, a fim tie ,qtte por si,
e seuos DelPgauos se conserve a saude públrc;J, pondo-se 1-'rtl prritl!'a no
que l{•r applicavel o Beginwnlo do Provimento ela Saude. E A,tlt->lldt>rh!o
a concorrerem na Pessoa do Doutor Mano'~! Vieira da ~ilva, do Meu
Conselho, Primeiro Medico da .Minha H eal Camara, e Pysico 1\lór do
Reino, e Domínios, todas ;1s boas quaiidades para bem Me spr·vir nP:.te
Emprego; Hf>i pot• hl'm Nomeallo para elle, enca'Yeg<>ndo-o de ful'•ll1ll.'
lwe~ ~o~o l~egimenlô, fJUe servirá de governo para:\ este (JbjFclo, e 'lue
subiFa a Mmha Heal Presença, para Eu Hesolver o RUeM!? parect·rcun·
veniente. A Meza do Desewbargo do Paço o tenha '}\ssim Pntendidu, e
lhe mande passar os despachos necessarios. Palacio du H iu ele Janeiro ern
28 de Julho de 1809. =Com a Rubríca do Principe R~:;g .nle.
)eslias contagiosas,

lrnpt·esso na lmpressáo Regia

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Meu A1lv:mí
com força de Lei virem: que sendo·Me presente em Consulla da Real

(1) Vid. os Alvarás de 4 de Setembro de 1810, e 6 de Julho de 1811.
l~) Vid. o Alvará de 22 de Janeiro de 1810 . com o Regimento da Provedoria :Priór

é!~

Saude.
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Junra 'do Commercio;' Agricultm•a ·i'~abricas,,·e Navegaç:~o ·déste ·Es1a•
do dó Braúl, e Dominios Ult·ramarinos; Que Havendo Eu Creado este
Tribunal pelo outro Meu Alvará de vii1te e tres de Agosto do anno passado de mil oitocentos e oito: Determinando, que os Deputados deUe
venção, além do ordenado, os emolumehos, tJUe lhes competirem, os
qua~~ nã0 estão decla1·ados em leí alguma; bém assim, que sendo .determinado no §. IV. do Capitulo V I. dos Estatutos da Junta do Commercio,' approvados pelo Alvará de dezeseis de Dézembro de mil setecentos
cincoenta e seis, que o Secretario perceba os mesmos emolumentos, que
ver)cia o Secretario da Junta da Administração da ex li nela Companhia
do Grão Pará, e Ma,ranhão, os quaes igualmente ·não estão declarados
em Lei alguma, percebendo-se na Secreláliia -da Real Junta do Conlmer-cio de Lisboa por hum Regimento, de que não ha perfeita• noticia, e
que não foi impresso: Sou Servido, para se d:tr pi'Oporção entre os~ emolumentos de tod.os os Tribunaes, cre'a dos de novo nesl.a Corte, e da Secre~ári-a delles, Confot•mando-Me com o parece1· da mencionada Con~ul ·
ta, Orflem:r o seguinte.
', ·

Quanto ás Assiçpwluras;

\

,_

"'' ·

Cada hurn dos dois Dep tados, f]Ue assignf!,l', vencer<i das l)~rovi.:: --sões das Matriculas dos Hamens de Negocio; das Licenças de se abri·- ·
rem Lojas de vendar a Retalho; das .Matriculas dos 'que as abrhem, e ·
do estabelecimento de Fabricas, tres mil e duzenfos réis.
Das Provisões dl!s Matriculas de Guai'C!a Livros, e Caixeiros dos
Homens de Negocius; de Serventia de qualquer Officio; daq1.1ellas, que '
se passa~em em consequencÍfi de Resolução de Consulta; de Commissão, ·
para sb tomar conhecimento entte Li'liganles; avocar 'Autos pBiidebtes; .
e de dispensa do lapso do tempo pal'a se poder appe1lar para o Tribunal;
mihl seiscentos réis; vencendo nas Appellações, e nos mais Autos, que
se decidirem a final, as mesm;1s Assignaturas, e pelo mesmo nwdo, que
vencem os Desembargadores da Cas·a da Supplicat?ão.
Das Provisões das Matriculas dos Caixeiros dos Mercadores; das ,.,
Licênças aos ArWices insigne_s, Nacionaes ou Estrangeiros, para Haba··
Jbarem em obras de nova invenção, ou de conh'e cida titilidude; dos Mestre.s das Fabricas, e Administradores della; de Pass~porle dás Embat•
cações; oitocentos réis.
''
· . 'De todas as outras Provisões aqui nãó especificadas mil ·é du~en- •
tos :réis; á e~cepção daquellas de informe; porque des!as ·nâo levarão
couza alguma.

Quanto aos Emolumentos .

Vi

. Das Provisões das Ml,ltriculas dos Caixeiros das Lojas· de Hetalbo
entrando o Termo ft:tito no .Livro a isso destinado, é quaesqtJer autos de
habilitação necessarios ás mesmas Matriculas; bem assím, das Provisões
de Passaporte das E111barcações, entrando a Lista cla e,quípagem legali•
zada por Matriculas, e com a assignatura do S~ecrelariu, se levarão·mil
e duzentos réis.
Das Provisões de. informe, séodo expedidas a tequerimento de parte·, se levarão duzentos réís; e ;da Copia do requerimento, e documentos, qu~ ;~comp:whan3m as rnes~ai Provisões, de i,n forme, re~ueren~o a
parte copra delle$, Juzentos· reJ.$ por cada' lauda, aJnJa que a ult1ma
não seja toda escrita.
· ·
· ·
.
De todas as oulrns Provisões sé levará de emol~ mentos outro bnEe~ee

'
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to, qnanlo resp~Y.::livam-ente pertencer de assignatura a cada h\Jm dos ·Deputados, não excedendo as Pro'visões duas laudas; porque exceúendo,
se levaràu mais quatrocentos réis por cada lauda, que exceder, ainda
que a ultima se uào escreva toda.
Do Regislo das Provisões que o tiverem, como são todas as que
detem direito ás partes, e fizerem decizào, se levarão quatrocentos réis.
Dos Termos, que se lavrarem nos livros competentes; das Matriculas dos Homeus Je Negocio; das aberturas das Lojas de }{etalho; dos
Mercadores, que se abrirem; e do estabelecimento Je Fabricas, entrando os autos de habilitações, se os houver, tres mil e duzentos réis; e
dos Termos no livro competente das Matriculas de Guardas-Livros, e Cai~
:xeiros dos Homens de Negocios, entrando lambem quaesquer autos de.
habilitação, se a esse fim os houver, mil e seiscentos réis.
De todas as Attestações, que mandar passar o Tribunal a rcque~
rimento de parte se levarão quatrocentos e oitenta réis, não excedendo
,h uma lauda; e excedendo, quat·rocenlos réis por cada lauda, que exceder, ainda que a ultima não seja toda escrita, e o 111esmo se observará
a respeito das Certidões.
Das b-uscas, que se fizerem a requerimento de partes, ou em beneficio dellas, se levarão por cada anno duzentos réis, não havendo respeito ao anno imediatamente presente ao requeri(nento, ou Despacho;
e não excedendo nunca aos emolumentos das buscas a dois mil e quatrocentos réis, por maior que seja o numero dos annosj e quando as partes
apontarem o anno, se levará sómente a busca desse anno; guardando-se
em tudo o mais os novos Regimentos dos emolumentos dos outros Tribunaes no que forem applica~'eis.
· As Assígnaturas serão por distribuiçào vencidas por lodos os Deputados; e os emolumentos da Secretaria entrarão ,para hum Cofre, e
divididos em tres parte~ duas dellas vencerá o ~ecretario, e a terceira
parte se subdividirá em tres partes, hum,l das quaes ficará ao Official
Maior, e as duas se repartirão i~ualmente por todos os outros Officiaes
da Secretaria, e além disso o Official Maiort que ha de escrever nos autos de appellação, e quaesquer outros, que se processarem perante o
Trihunal, vencerá para si os mesmos salarios, que vencem os Escrivães
da Casa da Supp:icação; e das Matriculas dos Marinheiros vencerá para
si o Escrivão, que as fizer, quarenta réis por cad'a Marinheiro, e trezentos e vinte réis pelo Termo como está em costUI'ne.
Pelo que: Mando á Real Junta do Commerc~o, Agricultura, Fabricas, e Navega<(àu deste Estado, e Domínios U!Lramarinos; e a todos
os Meus Tribunaes, e Ministros de Justiça, e mais Pessoas a quem o
conhecimento deste Meu Alvará pertencer, o curnprãb, e guardem, e
fação inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se cont~m. E valerá
como Carla passada pela Chancellaria, posto que por ella ~ão ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo
da Lei em contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro aos 28 de J ulho de 1809. =Com a A~signatura do Príncipe Regente.

Regist. na Secretaria da Real Junta do Commercio,
Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do
Brazd, e Domínios UltramariJws a fol. J 2 vers. do
Liv. 1. 0 do Re,qisto de Leis, Alvarás, e Decretos, e
Impresso na Impressão Regia.
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Eu

O PR INCIP'E ,REGE,NTFJ Fàço snber aos que este Alvará tot'n
f.,rça de Le·i virem: Que sendo-Me presenfe em Consulta <Ío Tribunal
da Beal Juntn clo commercio, Agricullura, Fahricas, 'e Navega<(~iô deste Estado Jo Brazil, e Oominios Ultri\marinos, f')lle a Leg1slaçiio ·do Alvará de treze de Novembro· de mil 1\etecenlos c·incoenta e seis, não ohs·
trmte a geoe·rt~lidatle do. se1,1 Preambulo' nno p6de ser applítnda ~~~~ beneficio Commum dos Meus fieis Vassallos de ·loJas as diUf>r,•ntt:s Praças,
qno por ineulpavel desgraça no I rato mercantil se tornem falidos, nomesmo len.:'ro que os seus motivos polilil!os, e a jnstiça universal, fJilé Dt>sejo pra I icnr c,o m todos os Meus Vhssallos, elé igem que e lia seja gt>r:d : u ..
milanuo <> §. XI V. clo s.o bredito Alvar:t, que a apreser~taç:lo seja feita,
ow no mesmo di;_t, e1n que a <Juehra s cct•der, o m-a.is ta·rJar, no ·pro:ximo seguinte, pernnle a mesma Re:1l Junta; e Determir\ando rp1e os
falidos exhibão pelos menos hum Livro com o titulo de Otario, rubneauo,
numerado, e encerrado por hum dos seus Deputados; "O que pelos em.·
·b<~raços prat ·icos deixou de ter ~,hservancia, assim como ~ nào !em nas
p.r,inei pnes Pr<H(liS da Eumpa: Tlnhando·'em Consider:'lçiio soccorrel' óÍ inf-elicidade dos que forem sem dolo,. ou culpa desgr::~çadus no giro- do seu
Commercio: E Querendo que a Minha Paternal Clemencia :~br:~nja, como he de Justiça, a todos os Meus fieis Vass:l'lllJs, que estivt>tl:'lll em
i~uaes cücumsfancias, f!Ualque.r que seja o lugar tios Meus Estados, e
I)ominios, em que hahitarenr-': Sou Servido, .Confonnando-Me cow p:t·
recer da mencionada Consulta, por declaração do§. X I V. do referido A lvará de treze de Novembro de mil setecentos cincocnla e seis, e ampliação da sua Disposição para todas as l ~ raças desle EslaJo, e dos Domi·
nios Ultramarinos, Ordenar o segutntfl.
,.. -' :·
As, Mezns da ' 1nspecçã,~. onde· as houver, e na fi.t!la delhs os Ouvidores ~.l'as Com:ercas, e os Juizes de Fóra nas Ter-ras, em que mio. residirein os Ouvidort's, lic:lo authorisadas para receber -a apresentação dos
fidiuos, hurna vez que se mostrarem matricuL,i Jus _pela Heal Junta do
Commercio Homens de Negocio, ou Mercadores de l.ojas de veuuer a
retalho, procedendo a· todas . as invesLigações, e diligeueias dentro do
tempo, e pel'a maneira dt~lerminada nos §§. 4JV., e XV. do mesmo
Alvará de treze de Novembro de mil seteeP-nlos cincoenta e seis.
Os Presidentes das referidas Mezas da Inspecç;1o, e onde as n<io
houver, os Ouv.idores, e nn falta destes, os .Juizes de Fór11, tiranuo llesde log-o De\·acn dos verdadeiFos motivos da falencía, e da conducta llll::'rcantil dos fali~'los, recebendo as dent'lnciils, que perante ellfls se derem
sobre a quebra, de que se lralar, sendo annunciada por Edilaes, e sobre as causas,. que a manifestarem ou justa, ou do,o,sa, sem pronunciarem a Devaçn remettertio, finda ella, pela primeira emharcaçfio, ou
correio com ris dit·as der~úncias, e com hum Auto, :~ssim do estado ria
·Casa, e €abeclal dos falidos, como tarnhem da fé, qt.íe merecei· a Diario;
e mais Livros, os proprios Autos da 111esma Devaç;~ (fieando de tuJ,~ Iraslado) ao Tribunnl da Real Junta do Commercio, A~ricultura, Fabti<'as,
e Navegaçi'io deste Estado, e Domínios, Uhramarinos, pará os senten ·
çiaq ·e ·enireianla nomearão o·s I!!Obreditos Magi-stra·Utl~· de entre· os Ne-.
gvciantes mais ~creditados no Jugttt do1i ra.l'a A!hni~.i~tradorea . da Casa ~
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-que pelo Inventario, a que se houver procedido na conformidade do dito §. XV., tornem della conta, debài:xo do termo de fieis Depositarios de
Juizo, alé a Decisão. do mesmo ·Tri·bt1nal, segundo a qual, e por commissão delle se ultimará a Administração para pagamento · dos credores
pelo modo estabelecido no sobreeito Alvará de treze de Novembro de mil
sête.cerúos cii:1coenta,·- e ·s eis, · e nos ·mais Alvarás, · e Decretos, .~ que com
elle formão est}l . parte de Leg·islação, ôs quaes ·todos serão inviolavelm-ente observados no ·que nãô for revogado.
'
Os que se apresentarem por falidos serão impreterivelmente obrigados, debaixo dns penas declaradas no mencionado §. XIV., a exhibir
pelo menos _hum Livro com o titulo de Diario, escripturado pela ordem .
chronologica, sem inVersão della, e sem intenu pção claro, ou verba
. alguma posta nas màrgens, e no qnal se achem lançados todos os assentos de todas as mercador-ias, .,e fazendas, que os mesmos falidos de cre'<lit-o houverem comprado, e vendido; e de todas as despezas, que houverem feito com a sua pessoa, e Casa; sendo porém isentos os mesmos
Diarios de rubrícas, çumeração, e encerramento, pela difficuldade, ou
quasi impossibilidade de se poder praticar esta cautela.
Pe.lo que : Mando á Rt>al Junta do Commercio, Agricultura, Fabric::~s, e Navegação deste Estado do Brazil, e Dominios Ultramarinos,
e a Todos os Meus Tribunaes; presidentes· e Deputados das Mezas de
• Inspecçâo; Ouvidores; e Juizes deFóra; e mais Pessoas, a quem o coconhecimento deste Meu Alvará pertencer, o cumprão, e guardem, e fa- ·
·ção inteiramente Cl)mprir, e guardar, como _ nelle se contém. E valerá
. ·:corno Carta passada pela C~ancellaria, posto que por ellà não ha de pas1 sar, e que o seu effeito haja1 de durar mais de hum anno, sem embargo
-da Lei ,euí contrario. Dadc::> no Palacio do Rio de Janeiro aos 29 de J u~
lho de 1809.(1) Com a Assignatura do Príncipe Rege nte.

·

Átten~endo

~e

do~. Meu~

á proposta; que
fez o Marechal
Reaes Exercites, Guilherme Carr Beresfo.rd, Sou Servido A pprovan~a ')\Iteração que
o mesmo Marechal me propôz; Ordenando que em cada, Comf>f'nhia de
Infanteria de Linha, Caçadores, hajão quatro Segund0s Sa'rgtJ~tos em
lugar de dois; augmentando-se em cada huma das Companhias destes
Corpos mais dois Soldados, e supprindo-se ·dois Cabos de Esquadra, e dois
Anspeçadas dos oito,- de que ellas até agora se compunhão; que n<;> Estado Maior dos Batalhões de Caçadores haja hum· Meslre de Mus.í ca e
oito M usjcos em Jqgar dos dois Pifanos, que até aqui tinhão; que em lugar d~ hum T~mbor Mór haja hum Corneta Mór; e que .em cada huma
dns Companhias dos mesmos Batalhões hajão dois Cornetas em lugat··de
dois Tambores.- O Conselho de Guerra o te"nha assim entendido, e laça
(1) Afuplíaáo" este

Alva'rá para o·Reino pe-lo· Alvarã de ··8 de Agosto 'de 18'11.

1809
executar. Palacio do Governo, em 29 de Julho de 1809. -Com qaatro
Rubrícas dos Senhores Governadores do Reino.

lrrqn·esso na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.
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PRI:NCIPE REGENTE Nosso Senhor por Sua Real Resolução de

27 de Julho do corrente anno em Consulta do Tribunal da Real Junta

do ·Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do

Bra~il, e Donlinios Ultramarinos: Foi' servido authorizar o mesmo

Tri-

.bunal, assim para estabelecer premios, pelas sobras do seu Cofre, ás
pessoas que fizerem climatizat· em qualquer lugat; dos seus Estados, e
Domin~os, at'V.ores de especiaria fina da lndia; e qu.e jntr.o duzirem a Cultura de outros vegetaes, ou indigenos, ou forasteirós, 'que são preciosos pelos usos que tem na Pharmacia, Tinturaria e mais A.ttes; como
tarnbem para gratificar com Medalhas hono~ificas os que mais se -distinguirem em qualquer dos ditos ramos; e para em fim conceder aos benemeritos, Pro~isões, que os izentem do recrutamento para as Tropas de
Linha, é do se'rviço Miliciano, em quanto- bem-- se occuparem em objeCtos de tanta importancia á prosperidade do Commercio, e á riqueza deste Estado, e Domínios Ultramarinos, que o Mesmo Augusto Senhor tão
incessantemente tem promoviáê)~ é aug'-merflado.
E para que chegue á noticia de todos a Real Munificencia, e se
empenhem cuidadosamente em merecer; não só os premios pecuniarios,
porém Privilegios, e Graças tão exuberantes, e cornpa_reç~o a :requerer
perante o Tribu~al com as amostras do que descobrirem, e com os cer. tificados -authenticos, que comprovem a nova cullura que houverem estabelecido, e que awntiverem, se affixa o presente, que será enviado
a todas as Capitanías para o n'lesmo tim. Rio de Janeiro 7 de Agosto de
1809. =Manoel Moreira de Figueiredo. ·

Impr. na lmpressáo Regia.
'

Eu
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O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem, que Havendo creado neste Estado o Tribunal da Junta do Commercio; Agricultura, Fabricas, e Navegação, pelo Alvará de tres de Agosto do armo passado, com o fim de entender no
augmento destas principaes fontes da riqueza, e prosperidade dos Estados; tornando-se este Estabelecimento mais necessario, e util, depois
que Franqueei a creação das Fabricas, e Determinei a ampla liberdade
do Cornmercio; e sendo necessa.rio pina o expediente do mesmo Tribunal, e coherente com os objectos de sua instituição, que haja o Fiscal
creado pelo Cap. V. §. L dos Estatutos da Junta do Com-mercio, confirmados pelo Alv:mí de dezeseis de Dezembro de mil setecentos cincoeo- ·
ta e seis. e htirn Juiz Conservador dos Privilegiados, hum Juiz dos Fal·
lid-Js, e hum ~o perintenden!e Geral dos Contrabandos, em conformida ··

''
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de do ·que se acha determinado no Alvará de dezeseis de Dezembro de
mil setecentos setenta e hum: Hei por bem Crear os sobreditos Lugares; e Ordenar, que lenh:lo a mesma gradwu(<io, e Jurisdicção, que se
acha esialJelec.ida' na sohre.Jita Legislaçà<), servindo o Juiz Consea·vador
tambeín de Juiz dos Fali idOs; e vencendo por isso o orden<1'd o de lff.'Zentos mil réis, que igualmente .vencerá o Superintendente Geral dos Contrabandos; e quatrocentos o Fiscal. · .
·
Pelo que: M:w<Jo :\ Meza do Desembargo do Paço, e da Çonsciencia e Ordens; Presidente do. J\leu Real Erario; Hegedor da Casa da
St~pplicaçãu dQ 6razil; Conselho da Heal Filzenda; Heal Junta do Commerdp, A-g'ricul(ura, Fabric.â s, e Navegação dest~ estado; e a todas
as mais Pessp:ts, a quem perlençer o conhecimento deste Alvnrá,o cumprão, e guar.Je~n, como nelle se contém. E valer;í como Cartà p:~ssad~
Jlela Chancellamr, posto que por ella não ha fie passar, e que o seu effeilo haj~ de durar mais de hum anno, sem emlmrgo da ~\:!i em contra ...
rio. D~H.It! .no P;dacio do Rio de Janeiro em 14 de Agosto d,~;: 18UlL. :=:;~
Com A~1gnatu.ra do Príncipe Hegente, e a do Ministro.

Registado na Secretaria de Estado dos Negocias do Bra·
no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas Regi(ls
aj()l. ll7. vers., e impresso na lmz1resséio Re9ia.
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o-ver·n:Hi~res do ~eino de Portugal e Algarves, Amigos: Eu o PRINCI PE H EG ENTE vos Envío muito saiJdar, como aquelles que Amo .
.Sendo-Me r>resenle ;, vossa oonta N ." J 1 em data de 24 de Maio passado, e o fJUe At::lla me eKpozestes ·sobre os inconv.enientes, que deviiiQ
resullar ~10 hem do Meu Bcal Serv1ço da limitaçiio de poder e authori-

'\

d?de ~ em qHe vos punl.1:lo as I nslrucçt'ies fJl~e :os. Enviei nus ~nrtas Heglas dt: 2 e li de Janeiro do corrente arino,\\ nao ficando h<•sta)J.temenle
authorizados .para mandar pôr em prática todas :1s provjdencias que vos
parecessem necess:)rias, e ul~is ao bem da Caus:i PublitH, e proveito do
Eslar!u, pnrlendo-se. tornar inuleis, e infructuostts\ pela , demora; e tarc..lança, que de necessidade haveria até chegarem lll_ Minhas Heaes ReSl~luçõe~, qnaudu mui_to~ sfío ~os negocio~, que exige,1\ prompta del.iheraçao, nao só na admmastraçao da JusiJt~a, para que ·he nepessar1o f!lle
llilu faltem os Magistrados, que vós haveis nomeado cor~ pa~cimt•nia de
predicamenlos, e f'om toda a exactid;iq legal, mas lambem em ou Iras
muil'as onusas do Guverno; ~ sendo oulrosirn muito prf:'}udicial á utilidad.e · pt'lhl.ica, ~ parlicul;ar dos 1~1t>Us fieis_ Vass<dlos, que o ' ~xpedi,f\nle dos
offi_cios, e outros empregos, CJijos titol~s hão mister a Minha Real Asrsig-nntura, sPj.a feitl, pelos Trihpn:u·'S novamente creados nesta\ Cortc,
<~u!ll damno dó~ emolumentos dos Offici:aes rle todas as lteparti~(óe's; as•
sim coin~ er;& rrn nwnos~caho dos dns Secretarias •tle Flitado não continuarem a ser :1ssirn chamadlH;! corno f!IÓ :agora o ter'n sid"o Jesde o pr·i n.e·ipio da Mon::ud11a: ·Hepresent:wdo-Mc além di·sl<.• CJII~, t.le·pendendo mui·
t:.as vezes o bom successo, e ft'liz e·xi(r!) de fjllalqurr cmpreza do estinfu.1() de h<•nra e glorill, que causâo os premios, conferidos a tempo, e d.o
tem~r ~tu~ C<lsligos, quan~o são imrneJial·os aos crimes; não se cunsegmrià~.. estes pr.uveitos, p~>r não estarde,s aulhorizados par<\ .-e-partirdes· re~
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compensas, e penas; e que sendo tudo isto necessario em qualquer tempo, muito mais o era nas ai:;tuaes circumslancias, em que o Reino sobre esLar ameaçado de ser inv<1dido por hum lnimigo poderozo e aguerrido, se ncha agitado de convulsões poli!icas~ a que tém dado cauza as
suas t>ertidas n.~<1q i11ações, e intrigas, que tedl em'pestado alguns l\1etnbros da Nação: ~endo por estes irwtivos precisas muitavigilanciaecautella, e med1dns tomadas com energia ·e p~esteza; a!é1h de que parecia
menos preço, que Eu f<IZÍa de Vós, e ínenos confiança no vosso Governo o diminuir-vos a authot·idade, e limitar- vos o poder; ou ainda menos
consideraçiio a esse Heino, e aos Meus fieis Vassallos nelle habitantes,
podendo talvez entertder·se, que Eu queria esU1belecer ahi lll~in Gover110 Colonial, q!lando os Póvos estão acosluma~os a vêr esse HeÍiio considerado como a Capital da Monarcbia, é de tôdos os Meus Vastos Estados; e que finalmente por todos estes justiíicadçjs motivos n~IJ havíeis pra.
ticado tudo ·quanJ.o vos. orden~ira nas Cartal!i Reg-ias acima referidas, ji.JJ.
gando do vossa dever, honra, e le:l!dade":i'epresenrar-lVIe tod:~s estas re1lexões, e esperar as M .i nbas Heaes Determiriaç()es: E tomando em consider<H(ào objecto de tanta impol'taorlCÍa, e as razões qu~ Me presuadín1o
que furão fundadas em promover o bem geral da Monarchia, e a conservação do decoro e dignidade da ~oberariia: Querendo <JUe a estes dilis
postos, como verdadeiro fim dos Meus Ptiternaes Disvelos, se diríjfío ·lodas as Providencias que Mandei dar .. R:1ra a fdicidade desse Reino; e
que haja um público testet11unho do apreço, que .Faço do Meus Vassallós, que o habitão, e que muüo ri1er.ecem pela lealdade, amor, valotr,
e pa(riotismo, com que letn defdHlído e st.fslentadó a causa da Heligião
e ..elo Throno; e da contiançi\ que em vós Tenlw, pelu' activ.idade, €'ner-·
gia, zelo, e prestimo ·com qüe vos tendes havido tws cousas desse Governo: Sou Servido Ordenar: I." ~t1e não deve.ndo perigar a segurança
e felicidade do Estado por ·falta d'e providencias promptas e adequadas,
vos authorizo pata que tudo quanto vos parecer necessario e util e~ecu
tar-se immediatamente e sem .demora, o possaes praticar no Meu H.eal
Nome por A visbs e Portarias, e não por Alvarás, ou Decretos, dandolU e conta de assim o haverdes praticado, e dos 1110tÍvós porque vos deliberastes a mandallo executar sem antes Mo partici,pardes: 2. Que em
tudo o mais que não exigir prompta exe-cuç~o, más que vos piHecet· acertado para o augmt;late e prosperidade Públicll, l\lo prbponhaes pri.meiro
que tl executeis, declarando os motivas politicos, que vos decidirão a
lembrar-vos de :simifhantes disposjções, para Eu Resdlvd' o que for mais
util ao Meu Servi.(;o, e ao bem de Meus fieis Vassallos: a:o Que os Magistrados :.er-me-hào por vós propostos seis mezes 1\nles que findem us
seus lriennios., para Eu escolher os que mais babeis forem, e ma1s avantanjandos ~erviços ti"·erem, etpondo vós nas Propostas as qualidades, que
os constituem dignos destes Empregos: no caso porém de ser t!e absufuta necessidade provêr algum Jogar, por falrar o Ministro que o servia,
ou porque assim convenha ao bem do Meu Heal Serviço, o fareis, dando ' logo exercício no Meu Real l'Jome ao nome,a do, e parricipando-l\1o,
vara Eu o A ppl'úvar, e se lhe passar a sua Ca-rla : 4; • Qtle fé1zendo-se
necessario alguma Pl'omoc;ão na·s Relações, ou Tribunq_es, ani.es de proverdes me dareis cotHa; enviando as Propostas, para Eu delihi>ra,r ti que
convier: 5." Q.ue chegando ús vossas mãos as Minhas Beaes Resoluç<1es
de todos os Negocios, tJujos Titu!os dep.entlcm da lVJ in h a Real Assignatura como Cal'la:s, ·AI v rirás, para que c$e não relf.lrde o expediente, mandareis logo executalias, mcttendo de posse 7 e dando etfectivo eJ{eicido
0
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ás pe,~:iStlas · no~neadas: para q t·l aesq uer Lugares, ou Em pregos, por A v j .. ,
sos, ou ·P.ortarias vossas, expedi.clns de ordem .iVlinha; o que tambem se ~.:
pratic;uá na Apresentação dos Beneficios Ecclesiasticos, participando vós
aos Bispos, respectivos, que por esses Títulos lhes dêm as· competentes 1
Conf.irma(~õesl e Collações, nos que forem de natureza Ç6llativa, assignando-se tempo rasóado, e conveniente, a todos, para apresentarem suas
Cartas, ou Alvarás por Mim assignados, expedidos pelas Repartições
competéj.Jt13s. desse l)eino, na fórma até aqui praticada, rflmetlendo-se
prempt111s para. a Mínha Heal .Assignatura, e ullimando-se depois os mais ~
Despachos., e Reg.islos n;\S· gsta~ões desse Rejno: continuando tambem
os OJfi,ci ·w clas rSecret,ar.ias a denominarem-se do Estado 1 como até ag·ora eril es t;;~~ e ·c.ostu.rne, .ficando porém todos os provídos suspensos, ~
até privado~f hl'os Officíos, ·ou empregos, não apresentando as Cartas, ou · ~
Alvarás no tempo, aprazado: 6." Que consistindo. em grande parte a segurança, . e ·prosperidade dos Estados na certeza, e promptidão dos castigos,'·e J:.l-3 justa e proporcionada dístribui</io de premias, servindo..estes ..
de e&límulo, e emolaçã() para que se anin1ern, e proponhão outros a pra- ,
ticarem acções honradas, e feitos gloriosos, e aquelles para exemplo e·
terror, a fim d-e que os mais Cjdadãos se não animem a commetter delictos;, o que nas actuaes circumstancias he ainda de maior necessidade,
e utilidade: Devereis .conJinuar a estabelecer as ·Alçadas, e Commissõe.s '"
que vos parecerem necessarias, e uteis, para se julgarem, e castigarem
os que houverem tido a desgraça de atlentar contra a Segurança do E.Stado, lndepend.enci.a , qa Nação, ou Soberania da Minhal Real Pessoa,
por qualquer maneira, 01,1 tenhão infelizmente fomentado Sedições, e
concorrido para a· Anarquia/; fazendo executar todas asSentenças quese
proferirem contra os Réos, sem ser necessaria a Minha Real Confirmação, ainda nos casos em que nella.~ se tenha imposto a pena de morte;
e Me proporeis os premias, que 1j lga des merecem os que se houverem ,
distinguido no Meu Real Serviço, para Eu os lVIandar conferir; repartindo-os porém logo em algum c;:aso extraordin,ari_o, flUando e~tenderdes ,
que convém assim fazello; do que J.Yle dareis p;nte. E com estas modificações, e alterações cumprireis o que vos 'foi ordenado nas Cartas Regias de 2
11 de Janeiro ·passado, em quanto ~ão For\ rezidir ·entre os '
Meus fieis Vassallos desse Reino, o que será logo que as~circumstancias,
e a estabilidade do Systema Politicq da Europa o Jirrmittirem. Confio da .
vossa honra e z.elo, que Me continuareis a Servir co.p:1 o mesmo amor, e ·''
fidelidade, com que vos tendes esmerado até agora \~orn muito proveih>
da Causa Públic:< Bem do Estado, Salvação ·e Feliçidadê da Monarchia. Escrita no Palacio do Rio de .Janeiro em 30 de Agoslo'\de J 809. =
PRINCIPE. =
1

e

Nos llfanuscritos de J. de Me.llo§;
Fr:'eú·e.
\ .1.'\
J

11-•<-0'>*--*

Eü O PRINCIP·E

REGENTE Faço saber aos que ~este Alvará vi, ;;
re.m : Que Tendo declarado por Carta .Regia de quatro de Março de mil ,
oitocent9s e dois, dirigida ao Vice-Rei deste Estado: que a Carta de
Lei de dezenove de Julho de mi:J, .setecenlos e noventa não cotp p.rehend êra as Ouvidorias . do .B raziJ, por: _não .pertencer~m a. D.onatariQs, . e consti - , ,
tui.r~m. hu.m.a Pf.lf.tE!:ilQ .M~u RelllD<,mioiQ; ,E ~endo-lVI e presente ~m ·Con-

' '

""'7,.,
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sult.a do Meu Vesemhargo do Paço os incon\·enienfes; qne da diversa in ..
relligencia da dita Carta Regi:-~ se tern segu iJo á boa administração Ja
Justiça; ni'ío tomando a Relac;àu antiga desta Cidade conhecimento das
Appellia~ões, que rara ella se interpu11hú.0 dos J,.uizos de Primeira lnstancia, sem que as Senlenr;.as lJvessem sido appelladas para os Ou -vid~,res
em primeiro lugar; ao roesrno l.et'opo que <~ l~elaçào da Bahia qontinuava
a conhecer ddlas, om1:sso media, como sempre se pra1 icou em todo o
Braztl: QtierenJo Eu dar sobre este objec-lo h uma .providencia Cjlle, ·si r~
va de regra inalteravel para o futuro, e de beneficio, e commodid<tde a
toJos os habitantes deste vasto Territorio: Hei por bem dei)far ~m arbilrio das Partes Litigantes a direcçiio das A ppellaçõés, que inler,puzerem
das s ·entenças proferidas nos Juizos de Primeira Ihstancia; rodendo interrollas, ou para os Ouvidores das Comarcas, ou para as Relações do
Dislrícto; ficando neste caso cumulativa para . o conhecimento das referidas A ppellat(ôes a Jurisdicção. dos Onvidores, e das Relações, ·
Pelo que: Mando á Meza do Dezembargo do Paço, e da Çonsciencia e Ordens; Presidente do Meu Heal Erario; Regedor da Casa da
Supplicaçào; Governador da Rel:'lção da Bahia; e a todos os Tribunaes
e pessoas, a quem o conhecimento, e exécução deste Alvará pertencer,
o cumprào, e grw.rdem, e fação inteiramente cumprir~ e guardar, como nclle se c:ontém, não obstante quaesquer Leis em contrario;· que todas Hei por derogndas, no presente caso s6me.ote, como se 'deJ.Jes Fizesfle expressa e declarada rnenção. E este valorá como Carla passãda peJa Chancellaria, a1nda que por ella não passe, e o seo effeilo haja de
durar mais de hum anno, sem embargo das Ordenações de Livro segundo, Titul'o I rinta e nove, e 'fjtu'lo quarenta em contrario. Rio de Janei- ,
ro aos 20 de Outubro de 1809. (J)=Com a Assignatura tlo Principe
Hegenle, e a do Ministro.

Rf_gist. na Secretaria da llfcrt.a do Dezembargo do Paço no Lw. 1. 0 dos Decretos afol. b'7., e lmpr. na
f1<npr.eseii(i) RtJgia.
· :•
't
I
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prop~z

e i por bem approvar o Plarno, que Me
I!) Marechal do Meu!
Exercito Guillu:~rme Carr Beresford, para a Organi2lação dos qua:tr<:~l Re ..
gimentos de Artilheria do tnesmo Exereito; que com este h,nixa assi.gna ..
,do por D . .Miguel Pereira Forjaz, do meu .Consellto, Seet•e,~ario do Go.>...
verno, Encarregado das Repat·tições da Guerra, e da Mar,im,ha' :, 0 <Oútlt-selho de Guerra o tenha assim entendido, e faça expediv os· Despachos
necessarios. Palacio do Governo· em 20 de Outubro de 1.~0!:). =Com.

tres Rubricas dos Governadores do Re,ino.

'

--------------~,------------~----------------------------

(1) ·r~m declaração em o Alvará de 26 de Junho de 1813,
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Para a Organização dos Regimentos de A ·rtilheria do Exerc2"to.

ESTADO MAIOR.
:,;

J: J

I
·1

-

-

1

-

-

1
I

-

-

3
I
8
J

-

-

1
l

2

Coronel.
Tenente CoroneL
. - - - - - - Major.
- - - - - Ajudante.
- - - Quartel Mestre.
- - Capellão.
- - - - - - Cirurgião Mór.
- - - - - - Ajudantes do dito.
- - - Mestres de M usica.
- Musicos.
- - - - - - Tambor Mór.
Pifanos.
-

-

-

-

-

-

22

Companhia de Bomhez"ro.
1

I
2
·I
4
1
6
8
2

92.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitão.
Primeiro Tenente.
Segundos Tenentes.
Primeiro Sargento.
- - - Segundos Sargentos.
- - - Furrief..
- - - Artífices de fogo.
- - - Cabos q~ Esq.uadra.
- - - Tamborés.
- - - Soldados.
-1 -

-

,..

\

llB

.Companhia de Mineiros 112 bom meno~· 6
\
CompaAhia de Pontoneiros
112 Artífices de\fogo. \
l.a Companhia - - - - - - ll2
2.a Companhia - - - - - - 112
a.a Companhia - 112
4.a Companhia - - - ll2 .
5. a Companhia - - - 112
6.a Companhia - - - Il2
7/ Companhia - - • - - - 112
1126

.

~
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R E C A P I T U L A Ç Õ O.
Estado Maior
Companhias .. · -

22
1126
Jl4B

Palacio ·do Governo em 20 de Outubro de 1809. = D. Miguel
Pereira Furjaz.

Impresso na Impressão Regia.

Tornando em Consideração as molestias, que por vezes tem represen·
tado Cypriano Ribeiro Freire, do meu Conselho e que agora o impedem
sahir de Casa, com atrazo do .Exrediente , e Negocias do Real Ernrio,
de que fui en_c arregado, no impedimento de Luiz de Vasconcellos e Souza, ulumamenle falJecido, ~ em que tem servido cot11 honra, zelo e préstimo: E atlendenrlo ás qualidades, que conc;c)rrem no Ouude de· B edundo Fernando lVIaria de Souza Cuurinho, para bem servir nas circumstancia~ actuaes, tão criticas, como imperiosas, em huma Repar1·tiçào, que
pela sua importancia exige 1nuito zelo, intelligencia, actividade, assistencia, e continuadas fadigas: Hei por bem nomeallo Presidente no Real
Era rio; servirá por este .Decreto, em quanto Eu immediatamente não
mandar o contrario. Palacio do Governo em 25 de Outubro de 1809. =
Com as Rubricas dos Governadores do Reino.

Impresso na Impressão Regia.

*--··-llf..o->*--*
To mando ern Con·sidet·ação as molestias: que por ve·zes tem reptesenta.:
do Cypriano Ribeiro Freire, do Meu Conselho, e que o impossibilitão ,
para conlinuat no exercicio de Secretario dos Negocios Estran~eiros: E
tendo cessado o impedimento, que teve D. Miguel Pereira Forjaz, do
Meu· Conselho, e Sec·retario dos Negocids rla Goel'ra, ·e Marinha,.para:
se en·carreg<ít· Ja mesma Secretaria dos Negocias Estrang·eiros: H(~l p~r
bem que o dilo D. Miguel Pereit·a Forjaz sirva tambem de Secrelanó
dos Negocias Estrangeiros, em quanto Eu immediatamente não mandar
o contrario. Palacio do Governo em 25 de Outubro de 180(). =Com as
Rubl'icas dos Governadores de Reino.
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Tomando na Minha Real e Immedíata Considerac(ão o miseravel estado
em que ficárão- estes Reinos, e os Cofres Reaes pe la invasfio dos Fran~
cezes, a diminuição das Rendas pcrblicas, e o extraordinario augmento
das despezas com os Exercitas; e tendo mandado por isso fixar hullln
época, de que se principiasse a pagar para diante, l1quidnda a divida
atrazada, para entrar em pagamento depois de satisft>ilas as despezas cur~
rentes, e absolutamente necessarias, da mesma sorte que se praticou no
anno de mil sete~eot.os sessenta e àois: Hei pot· bem tillar a dita época
no primeiro de Janeiro do presente ann0, para se pagarem do dito dia
em diante os Soldos e mais despezas dos Exercitos, Praças, .Marinha,
Ordenados, Juros, Tenças, e as outras despezas correntes que forem indispensa veis, com a devida regular·idade, e sem ,prefereAeia alguma pessoal11 na fôrma da Lei de vinte e dois de Dezembro .d e mil setecentos sessenta e hum: E Mando que logo , que houverem sobejos, todus elles se
appliquem para pagamento das Folhas atrazadas com a mesma regu!ariuade, e deba.ixo de regra invariavel, para se evilarem queixas juslas,
e preces importunas. O Conde de Redondo, Presidente do Real Erario,
o lenha assim entendido, e ,o faça executar. Palacio do Governo em 30
de Outubro de J 809. =Com as Rubricas dos Governadores do Reino.

Impr. na lrnpressáo Regia.

I(

Senh~r

Se,ndo presente ao P RINCIPE REGEN'l\E Nosso
n$lo só a conta, que deu o Chanceller Antecessor de V"m. como a Repres'êntação do
Desembargadot· Francisco Sabino Alves da Cost~Pinto? para s~ fixar re1
gra certa sobre a presidencia da Relação, e C il!?a do 'forto na falta de
Chanceller, Governador della; mas tambem á Oo~sult~ da Meza do Desembargo do Paço, a que MatHlo proceder sobre
d1tas conta, e Representação: Foi oervid0 S. A. R., conformar-Se c~m, o P~Hecer da dita
Meza, e Resolver que o Oesembarg·ador dos Aggravos Pr,oprietario da
mesma Re!aç·ã o mais antig·o, sirva de Chanceller Governaqor, na fnlla,
ou impedimento delles, e não havendo Desembargador dos Ag.gravos Pro:prietario ainda, que o haja serventuario com Real Cunfirmvu.(à{), sirva o
Desembargador, que na Relação for mais antigo na confor,tn1dade da Carta Regia de 22 de Agosto de 1798. O que V m. fará presente nessa Helação, e C~lsa do Porto para que assim se execute. Deus guarde a V m.
Palacio do Governo em 8 rle Novembro de 1809.-JoãoAntonioSalter
de Mendonça. -Senho'r Manoel Antonio da Fonseca e Gouvea.
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Nos Manuscritos de J. de Mello Freire.
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Eu O PRINCIPE ~E~ENTE Faço saber aos que o gresente Alvará.
v~rem, que Atterldendo á grande falta, que experimenta de Moeda Pro-:

Vlnclal de
Prata . neste. Estado do .Bn;zil ' e para facilitar ns transacrões
,
mercantis no ma10r gJro de Comrnercio, que ora tem: Sou Servido Or- .
denar, que na Casa da Moeda desta Cidade, e na da Bahia se fabrique, e cunhe moeda Provincial do vakit· entrinseco de novecentos e ses·
senta réis, ou lres patacas, na mesma proporção do valor entrinseco da
de tresentos e vinte réis, ·que aclualmente corre; e que a sobredita :.V.loeda se receba em todos os pagamentos, que se hajão de fazer ~ Minha
Real Fazenda, e aos particulares; e gire, e corra nas ,transacções civis, e mercantis do Eslado, como qualquer outra Moeda Provincial já
estabelecida.
Pelo que: Mando ao Presidente do Meu Real Erario; e do Conselho da Fazenda; Meza do Desembargo do Pacto, e da Consciencia e
Ordens; Regedor da Casa da Supplicaçào do Brazil; Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste estado; e a todas as,
mais 'Pessoas, a quem pertencer o conhecimento deste Alvará, o cumprão, e g.uardem, como nelle se contém. E valerá como Carta r~s.sada
pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, e que o seu effeJlo haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Lei em contrario. Dado no Palacio de Santa Cruz em 20 de Novembro de Hl'09.=
Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do l.VIütistro.
"{

Regist. na Secretaria de Estado dos Ne_gocios doBrazil no Lz'v. I. 0 de Decretos, Leis, Alvarás, e Cartas Re_qias sobre Fazenda, afol. 71, vers. e impresso na Impressão Re9ia.
''·'
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Ánnuindo á Propost'a que Me fez o Marechal dos MeUs' Reaes E-xerc!tos Guilherme Carr Beresford, sobre a necessidade, que ha nos Regt""
mentos de Linha, e Co•rpos de Caçadores do Meu Exercito, de hum augrnenln no seu Estauo Maior para melhor disciplina dos Corpos, e para
o .Srrviço de O uarnição, e de Campanha; assim como de augmentar nos
Regimentos de Cavallaria mais hum Sargento por Companhia: Sou Se~
vidu A rrrov<lr os Planos, que com este baixã:o assig-naclos por D. MIguel Pereira Forjnz, -do Meu Conselho, Secretario d~ Governo, Encarreg::~do das Secretarias de .Estado dos Negocios Estrangeiros, Goena,
e Marinha. O Conselho de Guerra, e o mesmo• Marechal dos Meus Exercitas o tenhão assim entendido, e o fação executar. Pal.acio do Gover- ·
no em 20' de Novembro de 1809. =Com t.res Rubric'a s dos· Senhores Governadores do Reino.
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PLANO
De Organisaçáo dos Estados .Ll:lcàores dos Regimentos de lnfanteria, e
dos Bntallu5es
de Cacadores.
,
"
· • O Estado Maior de hum Regirúento de lnfi10teria, composto de
dois Batalhões, deverá constllt para o fuLuro de 36 praças; a saber.
l Coronel
1 Tenente Coronel

MaJ· or
}
hum pttra cada Batalhão.
. dan t es
AJU

2
2
1
2
2

T~esoureiro, ou Pagador
Quarteis Me si res
I
Sargentos de' Brigada ou Ajudantes Sargentos ~ hum para cada
Qllarteis Mestre Sargentos
_}
Batalhào.
Porta-Bandeiras
Capellão.
Cirurgião Mót·
Ajudantes dos d.ito.
Coronheiro
Espingardeiro
Mestre de Musica
Musicos
Tambor Mór
Cabo de Tambores ·
Pifanos

2

2

l

1
4
1
1
I
· 8
1
l
2
26

,,

{) Estado Maior de hum Batalhão de Caçadores deverá constar
para o futuro de 23 praças, a saber:
\I,
1 Tenente Coronel, Commanda.nte do

1 1\lajor
1 Ajudante

Batai'ii·ão
\

\
1 Thesoureiro ou Pagador
1 Quartel Mestre
l Sargento de Brigada, ou Ajudante Sargento
1 Quartel Mestre Sargento
1 Capellão
1 Çirurgião Mór
2 Ajudantes, do dito
1
1 Coronheiro
1 Espingardeiro
1 ,Mestre de M usica
8 Mu~icos
.
1

23

Corneta Mór

~

\
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Graduações e Sol,dos cor'?'esponclentes ás l:>mças augmentadas.
O Thesoureiro ou Pagador teni a Graçlnação e s~)lJp de Quartel
Mestre, e será tirado da Classe dos Quarteis Mestre~', e preferido ·entre
elles o que for mais habil, A mais b~m repulado. As suas funcções deverão ser as de receber os Soldos e Prets para todas as Praças do seu
Regimento.
.
O Quartel Mestre Sargento será tirado dos primeiros Sargentos;
será superior a elles em graduação, vencendo por d1a, em tempo de paz,
duzentos e quarenta réis, e em 'tempo de guerra duzentos e oitenta réis,
e deve estar ás Ordens do Quartel Mestre dv seu Batalhão para o ajudas nas obrigações do Real Serviço, proprias do seu Em prego.
O Sargento de Brigada será escolhido .entre os pt·imeiros Sargentos, preferindo sempre o que mostrar mais actividade 1 z·elo e prestimo
para cumprir as fnncções, que conesponde~ ao Ajudante do seu Batalhão, a quem deve" ajudar nas funcções do seu emprego; será superior
aos primeiros Sargentos, e vencerá por dia duzentos e qu~renta réis, em
tempo de paz, e duzentos e oi tenta réis em tempo de guerra.
Palacio do Governo em 20 de Novembro de 1809. = D. Miguel
Pereira F'orj~z.

PLANO
.De Organisação de hum Regimento de Cavallaria, composto de Estado
Maior, ~ de oito Companhias, pa~a formar quatro Esquadrões
de duas Companhzas cada hum.
ESTADO MAI.OR.

- -

Coronel
Tenente Coronel
MajorAjudanteQuartel M ·estre..:
Thesoureiro ou Pagador Sargento de Brigada Quartel Mestre SargentoPort-Estandartes
CapeUão - ...
Cirurgião MórAjudantes do dito Picador
Trombeta Mó r
Selleiro
.,.
Coronheiro Espingardeiro

- - - - -

- - -.
- .-

Cavallos

1
]

- .- - - ... - ' -

1
I
I
l

1

1
4
1

1
2

1

1

1
1
1

21

1

-- -. ,. - -

-

-

-

- - -

- -

- ,-

·- - ·- -

--

3
2
2
J
I
i

-

-

-

1

4

1

- -

l
1

-20

)
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C01nposiçáo ele !turna Companhia.
Capitão
Tenenle
Alferes
Sargentos- :Furriel- - Cabos de EsquadraA nspeçadas Trombeta- Ferrador • - - Soldados montadosDitos a pé

I
1

Cavallos.

-

-

-

-

I
I
I
2
l
4
4
1

1

2
I
4
4
I

-

1

1
- 48

72

64

- 48
8

RECAPITULAÇÃO.
Estado Maior
8 Companhias

-

-

-

Homens·
21576-

-

597

-

-

-

-

CavaUlos

2@
- 5:2
. 532

Palncio do - Go·v.e·rnol·~m 20. de Novem'IDr~<> ·de J180·9.=D~ Miguel
Pereira Forjaz.
'
Impresso na Dfficina de .Antonio Rodrigues Galhardo.
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Tomando na Minha .Real Consideraoão -as -maipres despezas q.tJie .os Qf.
ficines do Meu Exerci lo serão obrigad.Gs a fazer 'na pr-e~~nte occasião; c
querendo .ben.eficiallos .quantG he compatível coFQ ~s ac:t.. 1u .es óncu.l'l'lStan1
cias das Rendas do.Es.tado, a fiun de que -pàssão ,deU·iiCM- e ::á drefeza deste Meu Reino com o zelo, e desvelo c?m que ja o ff:m. ,fei\lo, ·e .Q~u·e devo esperar de lwma classe Ui-o benemenla dos Meus tiets Vassa:lla-s, Sou
Servido determinar o seguiAte.
,
1
Que aos -Officia.es do .Estado M-aio.r de Exer-cite·"':.e <10 Rea.J.Corpo
de Eogen hei.ros, empr.egados em Serv·•ço ~di vo do m re'Sl)llü .:Exe•rci t0, cu·
mo tambem aos Officiaes dos Corp0s ·de ·Iofanteria de 'LiMh l), e iL·igeira
Cavallaria, e Artilheria, e aos 1da -Gu.a.rd·a Rea·l Ja Pt>l1oia, se -a~~~~gmen·
tem aosrespecti.vossoldos, desd€ o .J: .deJaneiro do an.n<:>fulw•Fo .de 1810
em diante, e -a titulo de gratif:ica<tão, dLHar•l-te a gueHa, -ma-is uo•ze p~1 r cen·
to da somma que actl:lalmen-te 1hes co-mpete, conforme os •sews P.oS'tos, e
isto ·em q·uan.io ·§IS -mesmas Tro.pas não enlt·arem em Hes.pmn:h:a; p.orCjue
en~ão -deverão passar a receber -()S -s ~>ldos, e gralicações, qne E11 houver
pot· bem concede_r-lhes para este caso, segundo o que adl!almenle se acha
regulado pelas Minhas Reé\es Ordens: E outrosim Sou ServiJl) decl ,,rar
qu.e o ref~rido augmento não comprehenderá aquelles Officiae$, CJIIe se
-acha~em separados dos seus Regimentos, e exercícios, salvo se para i~to

•
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os embaracar o estado da aua saucle. O Conselho de Gu.erra o tenha P.ssim enten•iido, e expeça em cons,e quencia os desrlachos necessarios. Pa-.
Jaeio. do Guverno er·u J 2 de Dezembro de .J 809. (I)= Com as Rubrícas
dus G uver n<tJores' do tteiuo.

lmpr. na Impressão B.egia

. •

•<.C'>*--0

EU O Pl1 JNCfPE REGENTE Faço saber a todos os que este Alvad

virem, que wlo tendo siJu basta'ntes todas as diligencias atéeora rwati·
cada.; para se ultimar a remonta Jos Corpos de Cavallaría do Meu Exercito, a pPzar do zelo com que muitos dos Meus Leaes VassaiJos tem,
para esse li rn, gent~r~, sament. e C<.antrihuid<~ cou}' os seus Cavallos, àlfrn de
outros Cfl!e tenho mandaJ·o tomar porc<HJ(a dà Minha Heal Fazenda; sendo fl'•r taulu neoessario que todos, os que ajr~da se nffo áehão emprt>gados no Exercito, elfectivamen.te o SC"j:1o, para 'que, concluída a reuiont·a,
se pouh<lu os Corpos de Cavallaria naquelle estado de força, fjiJe se faz
cada vt•z mai,.; uecPssario para' ohstar a hur.n inimigo, que lnnça mão ~le
tuJus os rt:>eursos para rematar os estragos do Cvnlinente com a destruio
<;iío da Península: E 'consideranLlo autrosirn que a Ot"nhurn dos Mells
l.Pae:,; Vassallus, Cjlle tantas m(Jstras i~m dado do set-t PiilrJotismo, será
viol t~uta esta nova demonstr;1çàü da sua 11JeliJad~, ~~té' para f•;girem :10
justo r paro de conservarem, ou para h,uru St>r1· i(;(, mer~os necf:'ssario, na
para b ll m luxn t'Stt>ril, os Cavallos, 1'}118 ns rmperiosas cireumstancias de
d,}ft:•Za da He lig-i:To, do Thono, da Paúia e Ja Proprit•thde Civil põt•m
á !Vl •nha Beal Disposiç:lo; para que, uu_idos os Mens Exercitns aosqrre
se ach:'iu erup~>nbados em lào necess:1ria, como glurÍ08a emprt>za, se consiga descnnct>rtar os prc,_jt:ctos de hum iniruigo, qu•~ n;\da nH'lH.lS pNit:'nde do que rísear este Heino da Lista Política das Putencias (ta Europa,
bn<;ando os ferros il ' hllnJn N11çno, qne por uil~• secultos lem sabidq· cnl1•
St~rvar a sua independenc-ia, e prepnt·ou :1s outras, pelas sua.s dest'olwrtas, os caminhos da grandeza e da opu·lencin, em <mlro lempo dcll;~s igno.,
rados. Pu r estas tà l1 poderosas, C:!omo u-rgentíssimas 1·azõ·es, S!Du Ser v iJ·oDelenninar o segl!linte:
J. Oa pn.blica((iTO deste eJn diante fica· somente· rennillido ;tOS om
ciaes Generaes emr.r+>j!Mlos nclÍVMUente; aos seus Ajudante <te Ordens
e Je Campos; :ws om·éiaes Milit;nes pertencf'ntes ao Estado Maior combaknte do Exercito, e aos Otiiciaes de Cavallaria emr1regMlos no Corpo
d~>sta al'llra; o montar, e servir.se ele f'ava!los de liHtrca, i'laseidos na
Peuinsula, que sejào proprio.s p·a1·a a remonta da CavaiLHia; e cada hum
;wima, mencionado só p<Hittrá ter os f'JIIC Ih R competem sel!·un;Jo a sna ~ra
dlliH(il\1. A ludus os mais 11ca por l1•n·to p-rohibido o co_n~erv;rr Cavallo de
lltarca, q.ll'ai•JIIPr qn'e sPjil o ~eu' empr·pgo ou SPrvi·t;o, aind:.i no FxP,rcilo;
dt!\'t•ndo os UfficlaPS das cltfferentes A ritlas nelle I:.'Utprt>g:l'dos servir-se de
.
•
qua"S •fiH'r outros, t'Jlli? ·tifio tiJrem proprios para reurf)ntar· a Cavallarb.
11. Esta Determin:1çfío comprehende em geral todos osCavallos na~'-.
ci •. lus na Pen-ínsula, qnédqner · fj11'(1 seja o servi'<(O ern .que ~e achem, oà..
St·p de caval·b,ria ou de carruagem.
4

(1)

de 1814.

'J.

Vid. á ',l:abelta de 7 de Fevereiro· de ~810, e a Portaria de 13 de SeLembre .
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,11 L Exceptuão-se· sórnen!e os que são restrictamente necessariosvara
·o serviço das Postas Militares; e os que nellas se élcharem empregados
serão mntriculndos com decl<iraçào .da içlade, altura, côres, sig-nnes e
marca. Os que se riào nclwrem com prehendido:;; nas . matriculas se.rão reJ'i.utados ' fra-údule-nlamente e scondidos.
I V. Todas as pessoas que tiverem Ca vali os, e que n.ão forem as . declaradas no §. I., os apresentarão no termo de oito dias, (> pois da puhlicaç:lo deste; em Lisboa perante o Ministro, que for para esse fim designado pelo lu tendente Geral' da Pol1cia da Corte e Heir1o; e nas Províncias, dentro do termo de quinze dias, aos Carregadores das suas respectivas Comarcas; e hum e ol,}tros Ministros farão·Jançat· ::~s resaflhas dos
.C avallos em listas, declarando se os donos os querem gratuitamente IJ[eIecer, ou se pertenJem ·ser embolsados do seu preço.
.
V. As referidas Ji10tas cumprehender:lo todos os Cavallos 1 que tiverem
a altura de cincoenta e seis polegadas; e Jugo fari1.o notificar os donos,
ou apresentantes, p1.1ra que; em det e rminado dia, os fação conduzir ao
Deposito Geral de cada huma das Províncias, a cujo Commnndante os
Ministros remetterfío huma Copia das suas listas, findos que sejào ossobreditos prazos de oiro, e quinze dins.
VI. . Os Depositos Geraes são, hum em Lisboa par~ a Província da
Estremadura, outro em Evora para a Província de Além-Tejo, e Reino
do Algarve; outro em Vizeu pam a Província da Beira; outro em Aveiro, e Tra7.·os-Montes.
V11. Cada hum destes Depositas será composto de hum Oillcial Superior de Cavallnria, que será o Com-mandante delle, de alguns Officiaes,
Officiaes Inferiores e Soldados apeados para o seu recehimento. Haverá
tambem ilois Alveitares destinados para a avaliação, e hum Commissario
da Thesouraria.
VIII. Logo que os Cavallos chegarem aos Depositas, se lhes passará
revista na presença dos Commandantes-delles, e do referido Commissario,
pelos Alveilares para isso destipados. Os que se achareq1 capazes para o
seniço se matricularão no Livro competen~t!, com as declarações do no.me e domicilio dos donos, resenhas e pret;o <1.~ a valiaçfto, fazendo-se
,menção se he vendido QU oflere,cid0 gratuitamen~e, Os ·~ ulros que se não
achareqt proprios para o serviçe~ da Cavallaria pela idade, molestías, ou
qual9ue.r outra cousa, serão contramarcado_s ~a cdp dir.e ita co\11 ferro, 1
que tnd1qu·e o ·serem refugados; e se passara dJll(o homa a flestação <'lO do~o, a qual será assignada. pelo Commandante do De'l osito, Cornmiss<~rio
e Alveitares; e nella se .fi1rá menc;ào do nome e nàtl1r.,alldade dos donos,
. '
e resenhas' dos Cavallos refugados.'
IX. Deste,s formalisará nova lista o Com mandante d@ D ~posilo, n qtHll
s.e rá reme.ltida ao Ministro Territorial, a fim de fazer, w que ficou em
seu poder, as deelarações necessarias. ' As attestaç.ões <lei mà, mencionadas
deverão ser presentes em todas as transac<;ões, qu_e se fizerem sobre Cavallos refugados, a fim de que, pela sua confrontaçüo com a contramarca, se evite toda a fraude.
·
X. - Os Com mandantes dos Deposites conservarão tambcm em registo
a Relação d'os Cavallos refugados para prevenir qualquer fraude, ou seja
dos C'onductores ou das Aut.horidades.
·
XI. Os dias que se gastarem nas conducções ;10s Deposit{ls, e .ainda
n.a vinda, quando os C~vallos sejão refug:tdos, serão pagos pelos Commis ' . ~al'ios, a razão de seis legoas por dia, pelo preÇo que sejulgat: razoa 1ve1,
·segundo as terras.
·
:,
,:.

.
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Toda a pessoa quo·fa!Lar a apresentaras seus Cavallos,e a·quei-

les que, sem lhes competirem, delleSl se servirem de Cavallaria ou de

outro qualquer differente modo, não sendo os refugados, incorrerão nas

penas em si'milhanle caso estabelecidas })êlo Alvará de no-ve de Agosto
de mil selecenLos e h!Jm, qne são, ' o perdimenló doCavallo e o ttes-d.ob(o d0 seu valor, do qual serão applicadas duas partes ao denunciante,
e ontra e o· CavaHo á M~nh:1 Real Fazenda. O mesmo prernio será dado a todo o Militar, e Oíncial de Justiça ou Fazenda, que de!.les fizer

apprehensão.
XIII. As pessoas que esconderem Cavallos, de maneira que não pússão ser dPscobertos, pagarão o quatro-dobro do valor que se arbitrar, a in.
da que ucpois se ache que 'deve ser refugado.
.
XIV. Posto q!Je ao Corpo dos Voiuntarios. Reaes doCommercio aca~
vallo ., na conformidade do que se acha estabelecído pelo Plano da sua
Ct·eação, lhes he .permittido montar ern Cavali'os de f0ra do Reino: Con1
siderando qne todos elles quererão, J)0r se twiço do :Estado, concovrer para remontar promptamente a Cavallaria de Li,nha, dando mais esta prova
do seu ·pratriotismo; e do .interesse que lhes deve a salvação do Reino;
Hei por bem que aquelles, que otferecerem para isso os Cava! los CJUe tiverem, sejão conservados na integrid;1de dos privilegios, que Fui SePvi~
do Conceder-lhes, po~to que por falta de Cí;lvallos se :~chem impossibilitados para a continuação do serviço, a que voluntariamente se prestáTão; E a mesma graça Hei por bem Conceder aos Voluntaríos Reaes de
.Milícias a ·Cavallo. Quando porém prend'í.o conservallos, ·serão obrigados
a 'p rovar, perante o Chefe do Oepositn de Lisboa, a n·aturalidade d6s
seos CavaUos.; e .rnatt•iuulados em hum caderno separado, se lhes @:Xpel.
dirão~ coin , as formalidades indicad:~s no §., V Jll:, 'as attestações, f].ue
os devem acopq)anhar para legitilllnr o seu nso, não e~cedendo o sea ·
numero aquel.le, que lhe compete pelo seu emrreg·o no 'Corpú.
XV. E porque ó emprego, que se faz de Egoas em cat·rt.iageo_s; Qà0
só :1s distrahe do serviço de Cavalla'ria, que muitos, por falta de Ü!lvalJos, são obrigados a fazer nellas em utilidade do Estado; mas essencialJnente prejudica .á creação de Poldros e Poldras, que por t:mlos e tão
pm,Y-identes Regirnentos e Res0luções em .todo o tempo se tem procurado
animar, e, que agora he mais· do que nunca 11ecessario: Sou Se~vü}~ De ..
t~rmina,r <}u·e , ela puhl.icação deste em diante, ninguem se pGs$a servir
·em carruarg-em de Egoas 1cq-ue 'pela sua id~1de e boq formatura sejão oapazes de ser empregadas na·s Capdelarias~ e Lal)çamenl.os.
XVI. Para qoe esta a.veri~uação se faça com a devida circur1~specç.ão;
todas as pessoas, que tem Egoas de ,carruagem, as apresentarão, pela
maneira que fica estabeleeida a respe·ito dos Cavallos nos·§§. lV. e VIII.,
a fim de que averiguado pelos Ministros e·gcarreg'ados das listas, se ellas che'gão á altura de cincoenta e .duas polledadas, as lancem' em reJa~
ção em tudo conforn'le á dos Cavallós, para que, ttpresentadas aos Com·
mandantes dos De posilos·, estes as man'detn , examinar pelds Al ve,i lares se,
p,ela altur.a; i· ~aae (até doze annos) e con.trueção fisjc:.l, são ott não babei~. para a creaqão. Qtlan<d-<' sé achem ir,lCapazes serão marcadas com o
ferro, de que se fizer uso nos Cavallos l'efugados,, dando-se aos donos ·
huma identica aUesla<~ão.
X V II. Toda a pe~s(la qwe usa.- em ca.rniagem de Egoas, q tJ.e n~o sejão marcadas pelo. ~(..~-bred i i o. modo, i ncO:r..fe.r:\ nas pen::ts eslabeleddas n;o,,,

XH. " XV I I I.
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A todo o q 11e falsiftc;r as referid ~~·s ruarca s , ast~·Í u!\
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}l)s como n::1s . Egoas, ser;1o impostas as pcn:1s estabelecidas pela Ord .
Liv. V. Tit. LJf. §. I.
Este se cumprirá corno nelle se contém sem dúvida ou embaraço
algum. Pelo que Mando ao Marechal dos Meus Exerci los .i Conselheiros
do Meu Conselho de Guerra; Junta dos Tres Estados; Chancelter da Ca~a da Supplicação, qut: serve de Regedor; Governador dt\ Casa do Porto, ou quem seu Lugar servir; Governadores das Armas das Províncias;
Oillciaes dos Meus Exerci tos; Ministros de .Justiça, e mais Pessoas de
qualquer condição que sejão, que o cumprão e guardem, não obstante
quaesquer Leis e A lvarás em contr.ario, sem embargo da Ord. L1v. li.

§.. XL.

.

D11do eni Lisboa aos 12. de Dezembro de ISOiJ. (1)-Bispo Patriarcha Eleito.- Marquez Monteiro Mór.

-

.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias Estrangáros e da G~terra. n.o Liv. ,1. 0 de 1·egisto das Cm·tas, Leis, e Alvm·ás afol. 138., e Impr. na Officina
de .AntO?úo Rodrigues Galhardo.

Eu

O PRIN,CIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvad virem,
que sendo .Ja primeira nece~sidade repellir com todo o ~igor possível a
injus.ta aggressão de hum inimigo, que por huma serie continuada de
Útctos, tão escandalosos como inauditos,' tem manifestado á face do Universo o fatal projecto de destruir a Religião, transtornar. a ·· Ordem Social, e anniquilar a Independencia de todas as Nações; he, por tantas
razões, i·ndispensavel não só preencher os Meus Exercitas, mas estabelecer .Depositas de Reclutas, que, instruída no manejo das ·Armas, se
achem i.\ todo o momento promptas para sup,prir quaerquer . f~l~f!S ocçor'rentes, de maneira que os Meus Exerci tos se conservem sempr~\ n<~ mesmo estado de fo~ça: E considerando que as pro\riden?'irs estabe~eeid~s
para os Heclut.a mentos em• outras meuos pondero~&s ctrcumslancia.s nao
~ão bastantes para occorrer a huma tão extra.orJin\aria precisão, sendo
por isso nec~ssario t\doptar medidas proporcionadas o per~ga; e lembrar
os deveres da honra e da fidelidade, que sempre d1stinguírão esta Na<;ão, áquelles de Meus Vassallos, que .se não recoi:dãú que a Religião,
ó Soberano, a Patria e o seu proprio interesse os cham'à á defe~a dos
!nais sa~?;rados direitos: Hei por be~.n Determinar o seg(linte: "
1. Todos os Corpos de Linha, e Regin1enlos de Milicias ficarão completos até quinze de Janeiro do anno , proximo futuro.
t
11. Além ~as Reclutas nece.ssarias para completar os Corpos de LiIlha, se farão todas as mais gue fo.rem precisas para corhpletar hum det:Ímo de toda a força effecli\'a. do Exercito, o qual .tica·Fá preeJ1lchido a.bê
o ultimo do we.smo .mez. Este decin)o se conservará permanente, reformando-se .de outras tantas Reclutas, quantas delle se tirar.em, para successivamenle completar os Corpos de Linha.
,
· 111. As HecluLas serão tiradas de cada. h uma das Provincias, segun-

-

--------~
· ------------~------

.

(1)
Vid. Q Edital de 27 deste mez ; o de 10 de Jau.eiro, e a Portaria de' 31 de
Julho de 1810, e a de 13 de Setembro de i8H.
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do o estado da Sll:l Puvuaçào, pela maoeírà scguit1Le: A Pro'v incia d:t
E!!tromadura dará Heelutas para os Re1.ôment.os de Infanteria N. I, N."
.I
' N' .(I
4, N .• 7 , N . o 13 , N·. o , 16 , N ., J. 9 , -e '22, para os ue
ava 11 ana
0
I, N." 4, N. 7, e N.o 10, e para o de Artdheria N." I. A Província de
0
Além-Téjo par<t os Regimentos de lnfaoteria N." õ, N. 17., para os de
0
0
Cavallaria N. 2 e N." 5, e para o de Arti!heria N. 3. O Reino uo A!-.
garve•para o Regimentos de Infar1teria N." 2 e N. 14, e para o U.e Artdberia N." 2. A Província da Beira · para os Regimt>nlos de Infanteria
N. 0 8, N." 11, N. 0 20, e N." 23, 'para ps de GavaiLnia N." 3. e N. 0 11,
0
e para os Bátalhões de lnli1nteria Ligeira N. 1, l:l N.o 2 e N." 1, e
Leal Le~i~1o Lusitana. A Ptuvincia de Traz·os-l.Vlontes para os Regimentos de lnf;,\nteria N .0 12 e N. 0 24, para os de CaváHaria N." 9 e N. 0 12,
e para os Batalhões de Infanteria Ligeira N. 0 3 e N." 5. A Provinc.ia do
Minho para os R'egimen~os de Infanteria N. 9, N." 15, e N." 21, para
o Reg-imento de Cavallaria N. 6, o <!e Artilheria N ." 4, e para o Batalhão de lnfariteria Ligeira N. 6. Q Partido do Pórlo para os Reg-imen tos de lnfanteria N.o 3, N:o 6, N.o 10 e N." 18, e pill'é.l. o de Cavalla- .
larüt N .0 3.
IV. A<;>s Ge11eraes das Províncias: se indicarão, ,para Luga1·es dos Depositas das Reclutas, aquellas PW(JéiS ou Povoações, que para · isso se
julgarem mais a proposito.
.
V. Os mesmos Generae~, tendo ·. presente as Lisl as que os Capitães
Móres ' lhes devem apresentar, li·a conformidade do Alvará de vjnte. e
quatro de Fevereiro de l~1il setecentos sessenta e quatroi determinarfio o
número que · cada hum delles deve apront.ar, segundo a Povoação dos
seus Districtos, ·assim para o nÚrnt>ro ordinario dCJs Corpos, como para
o decimo, que se ha de conservar uol:l Depositos; em (jUànlo durar a
Guerra.
V L Todos os homens solteiras de idade de dezoito. éi I rih'ta e dnco .
annos, cuja altura ,exce.der cincoenta e oito e meia l)o!t'gadas, esli'io sttjeitos ao Reclutamento. Exceptu;1o-se, por agora, desta generalidade,
en1 beneficio da Agricultura, do Commercio, da Navega<~ão; e das Artés e 'Sciencias, as pessoas seg-ui·ntes. (I) Primeiro: Os f~ lhos unicos dns
Lavradores, ·que lavrarem com dois até ·quatro IYois e os filhos e Criados daquelles, que este anno tiverem lançado á terra seis mois de Pão,
e dahi para cima, ' em quanto houver outt·os em quem não coAcorr;1o tilu
attendiveis qlhlidades. Segundo; Os Comrnej·ciantés fixos e os seus Üli:xeiros, que com eHes viverem, e fot·em quotidianamente empregados no
seu negocio. Ter·ceiro: Os que, peJas s~:~as matrico!as, se most·rarem ernpregados na Navegação, {,).tt seja do alto Mar, ou dos Rtos, ou n·a Pes- ·
ca. Quarto: os Est.Údantes, · que nos Collegios e Universidades se acharem t~a~riculados, mostranJô effecl.i'vá appiicação ás Artes e,.St:iencias,
·~i'nto: Os Artífices, é.p.te se empr,egào quotidianamente nas Artes necessairias, e hum Aprendiz a cada Mestre de Lojas abertas. Estas ísen<;ões cessarão logo gue se mostre que qualquer dos ditos Indivíduos he
"V:idio, ou huscou qualquer dos sobreditos prívilegios para fraudar o Serv'ico Ptíblj·co Militar.
'viL O Reclutamento em Li~boa•será dirigido d e baixo da fnspecção
<lo lii!endente Geral da Po:icia da Corle e Heirw, e para a sua execu(;ão • nuL'n e a r á, e·n L're us M 111i~ t:·Gs dus Bairro >, os que j ulg,a r lllil i s idon( o .

c

0

0

0

0

0

~--~--------------------------- -

(l) A.inda se rcs~ringio niais a classe d'os ··pri viiC[.!,iados, durante a Guc~Til, pelo . DcCl'Cto do Govcruo dç 17 de Jon!\o de 1810.
·
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VIU. Pata atalh;,r as dem o_ra s, que n ~ c es sa ríameute hav ífío resulta t·
da formação de hum exacto al 1stamento do..s habitantes desta Capital ;
Ji)etermino, que lodos 'o s C' hl!' fes de família existentes em Lisboa, qiJal-.
quet· que seja a sua graduação e qualidade, incluídos os Prelados das
Religiões,. e Estrageiros, remetlão aos Ministros dc1s seus respectivos
Ba.inros, .no prefix<'> termo de t.res dias da publicação deste, huma r-elaç ão ex;:~cta de todas as pessoas do sexo mnSC'u!ililo, de g,tle sç: co~põem.
as su,as familias, com. declaraçãQ das idades., naturalidades,, filiações,
e&tados e empregos, que exercitão; e 00 cimo das; relaç·õ es se rl'eelarará
o nome da RtJa; o Número da. Pt:üpriedade, e. os andares occupados. Os.
Ministros. dos Bairr0s, dentro de outro igual t~.ermo, findo aquelle, reme:tterão, as ditas. relações ao Inten.denle Gera.! da Policia,, classificadas
' por Freguezias e Ru.as, eom. as o·bservG\çÕes necessar.ias sohre a sua ~x
actidào ou faltas: e · calcu,fado então o número das Redu tas desponiveis,
os Ministros encarregados da dj.Jig~,?ncia aprom.ptarão as1 CJ,l!le lhe detenninar o mesmQ lntenden.l'e Gera.! da. 'Pohci·<;~~ s·E>gUJil·do a indicaç.ã.a que. lhe
fizer o Tenente General encarregado do Gov·erno das Armas da Côrte,
sobre o número, e destino. Contra as Pesso1;1s, que faltarem com as di ~
1as deGlarações,, Mandar1=Í. rroceder ao Meu Real A rbitrio.
IX. Ainçla que tod,os os Ind.ividuos, que não. ficão exceptuodas no.~··
VI., estão geralmente sujeitos ao Hecl.ulamento, se observarã0 com tudo nelle as seguintes n~ gras de preferencia 7 quanto possi11el for;, a fim
de ser.em redutados. Primeire: Todos aque!l.es que o Oü;eito. qu~lifiea
vá dios, ou por não lerem occupa.ção, ou pela terem deixl;ldo, viv;end0 na
occio.sidade. Segundo: Toclys os que vivem occupados em trabalhos não
productivos, como. são os empregados em Boolequjns., Casos de jogo, e
vendas. de gen~ros proprios de mulheres. E Terceiro: lodos aquellescujos trabalhos sãg objectos de me.r o luxo. Supposto po ré m que de todos os
mars não p.riveligiados se dev·a lançar mão, Mando com. tuqo que se te~
nha contempl-ação cora os filhos unicos das Vi uvas, que vÍ\.•erQ com ellas,
e as amparão eom o seu trabalho.
,
\
X. N cnhuma pessoa,, da f>Uhl.icaç:ão d ~te em diante, ad!;m,iJirá nas
'
.
'
spas famílias Individuo algu.~n de' dezoüo a tliÜJ,ta, e· e.i nço a[:)Fl0~, que.nã0
mostre documento, ou· do I nt~ndente Geral da J?olicià \n esta Co11te, 011
dos seus respectivos Cap.itães Móres nus Províncias., pel'o gual se. verifique que está ~~enlo do Recl1:1tarnento. Nestas altest â ções s,e, declararão qs
signaes ca.ract~·ris.ticos d0 Indi.v~du@, e s0 .indicará a\ razão~a ise.nção.
XI. Como he i.nc<;>n~,palive.f. com a boa ordem. o htelhodo irregular e
tumultua.rio, ultimamente pratircado no Reclu.tamento; Mando que na
factura delles .se observe, o seg·uinte methodo. Liquidado O ·nÚ~n,e·ro dás reclu<tas, . que he necessario apm·n~ptar, os .Comtnissarios· da Po.Jicia 1 e Capitães M~res, mand·arão nuLificar as ~essoas, que se~!Jndo as regra s
acima , estabeleeif.!.as, devent ser reelu~adas, para que se aRresehtem era o te e/les, no lugar, dia e hora. que assignalarem; e tomados a rol ser
rão remett.idos aos destinos apontados pelos respectivos Generaes, unicamente acompanhados. ,de hu(n üfficial. Os que não poderem ser nolipcados, ou não comparecerem depois da notificação, serão os seus nomes
escrit.os em huma re lação, que sl!rá afi~ada na Porta da respectiva Paroch ia , a que as reclulas pertencerem, marcando -lhe hum dia successi\'0 ao Domingo , em q1le
e fizer a afixação, ·para a sua cot:nparenci.a
em hora e ln g·ar determinado; e quando ainda assim não compareção,
st:. farão as• diligencias necessarias para a sua effectiva pri são.
' X II. Como seja hum dos primeiros d e vere s. do hQrnem social a de fe sa

..
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da Patria, e por isso digno de hum severo castigo o que a abandona
quando está exposta a perigo; Determino que toda. a pessoa, que no .termo de oito dias, depois de notificados, se não apresentar perantP. a respectiva authuridade, sublrahindo·se deste moÇo ao serviço militnr, incorra, por esse llJesmo facto da subtracçào e fuga, no perdimento das .suas
legiti111as, (jUando seja herJado; e quando ainda o nfio seja, ficará pria
vado da herança paterna e materna, e da nomeação e vocação de quaesquer prazos, transferindo -se estes e af}uellas ris pessons, a quem pertencerião se fallecído fosse. Nos bens das IA"gitimas se fará sequ~::;tro, no
prin)eiro dos refetidos casos, a beneficio da Caixa Militar. .
•
XIII. Para verificação das referidas pennas, as Authoridades Civís e
Militares encarregadas do reclutamento enviarão ao Intendente Geral da
rolicia da Curte e Heino relações d:1s Pessoas comprehendidns no§. antecedente, a fim de que, expedidas as ordens necessaria.s aos Provedores das Comarcas, se proceda logo aos <llllos necessarios para a imposic;ão
Jas penas, e se remetla o producto das Legitimns se(juestradas á Caixa
l\1ilitar, enviando-se ao Presidente do meu Real Erario pelo mesmo Intendente Geral da Policia hum a r!ilação geral formalisada á vista das parciaes, que lhe hão de ser dirigidas.
XI V. Quando aconteça que alguma das reclutas saia pnra fóra do Reino, se procederá . neste caso na conformidade das Leis deste Reino, impondo-se aos culpados a pena de desnaturali.zamento, e perda de bens e
honras; e os mesmos Provedores remetlerão neste caso os actos de sequestro ao Juizo de Fjsco dos Ausentes.
.
XV. No caso que a indigencia dos que individamente se subtrahem
ao reclutamento tome de nenhum effeito as penas acima estabelecidas;.
Determino que a todo o tempo, que se <..'t>nseguü· a sua prisão, sej'ão immediatamente remettidos aos Generaes das respectivas Provi'ncias, para
que verificada summaria e · verbalmente a fuga por causa do reclutamento, e a identidade da pessoa, lhe seja impostá em hum Conselho de Guer~
ra a pena do servic:o públ'ico com grilheta nas fortificações, por espaço
de seis anoos.
..
X V l. Ser:'ío com tudo escusos destas penas os que se recolherem aos
lugares dos seus domicílios até o dia quinze de Janeiro proximo futuro,
e os que voluotariamen~e foretp assentar praça nos Corpos de Linha, estando no Reino até o fim de Janeiro; e estando fóra do Reino, até o
fim de Fevereiro.
·
X V li. .Para evitar toda a occasião de fuga nenhum Magistrado con~
cederá Passaporte a Pessoa alguma sujeita ao Reclutarnento em razão da
sua idade e estado, menos qne lhe não sejão mostradas atlestações de
jsenção, como as declaradas no §. X L
,
X VIII. Toda a Pessoa, que antes de ser wclutada assentar Praça
nos Regimentos de Linha, sómente servirá em quanto durar a Guerra;
finda ella os respectivos Coroneis, sendo requeridos, lhe darão a sua hon.
rosa demissão, declarando o motivo da baixa.
. .
XIX. Não serão obrigados ao serviço Militar os que nas Provinci,as in~
clicarem o lugar ou lugares, em que se acharem escondidas quatrp reclutas; e o que em Lisboa indicar ·seis. As authoridades encarregadas do Recllltameqto receberão em segredo estas denúncias, e procederão jmmeuiatamente á prisão dos denunciados,
'
.
, XX,. A.in.da que .n~o h~ de recear que as authoridades, e!Jcarre,gadas
tlesta d.eligencia, ,se esqueção dos seus deveres; nocasonãoesperadoque
<~ssitn aconteça : Sou Servido_ D-eterminar que s~jão casti~a~as ,corQ sus1

(

.
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pensã•O' de seus Cargos., e iohabilidade .para ouhos, as q-He por sua cntpa. ou malícia uei·eu1 occa~>iúu a que- algqem sesnbtraia 110 serviço Militar.;, e que os seus Oflic·iaes lftjào preso::;, pa,ra serem puniJus segundo a
gravid11Je dos casus.
XX l. Pelas j~<•sl issimas razões p.onrle~:adas no Alvará de vínte e lres
de Fe\"erei,o tie mil selel'l!.'lliOS noventa e sde; Sou servido Determinar
.
'
que se ponha na u,ais esiJLcla observanciau§-E porque sendo-Com
dPclara<~nG de que <Jllandu os actuaes Admini:>tradores nilu .possào en1rar
no serviço por ~uas <Jccupn<;Ões, idade mai:or de trinta e einco an"rlus, ort
em raz.ào tio ~exo, .serao obrigados a assentai' Praça os seus iuímediatus
Suceessures,. f]uandt) st>j;io da propria faruilia.
·
XXll. Pelo que respeila au redutamentudos RegimP.nlos1le l\1ilicias,
se seguirá o U.lf'lhudo e:>lahelecido pelo seu Begrdamenlu, rep'"'findo-se
porém c;nLi Ires 1ne2-es., p;trtl que os mesmos llegimenft,s se achem · st~m
pre cumpletui!. E a fl:'i!pello tios tilht)S dns M:l •eranos se observ«ra u disposto· no mesmo H.e~ulalllelllo Tit. V. Cap. J11. §. IX.
Este se- cumprirá C(>IJIO uelle se cur.dém sem Júvidà ou emh:naço algum. que lhe f'US~a ser P~'sr. o uu Ínleutado. Pe-lo que .Mando ao l\larechal Gt>ne·ral dos Meus ExercÍfüs; Con-selheiros ou l\1,t'll Conselho de
Gulilrra; Chanceller da ·casa Ja Supplieaçàu, q11e serve de Heg~Jur; ao
· Go-vernador da Hdação ou Casa_ do P11rlo, ou (t'Jelli o seu Car~o ser v ir;
Governadores das Armas das Províncias, Onie1aes-·dos Meus ExercJlos;
Mini~-lros Je Justi\a, -e todas as rnats lte~soas de qualquer Cf1ndi~ào fJU.e
sej<lo, o cumpr<lo e guardem, e ~~tçãu cur,n prir e guardar, o:'io ohstanfe
quat:squn uulros e111 ct!nln~río, St'llJ l'll1hargo da Ord. L1v. 11. Trt. XL.
Oado em Lisboa no Pal<teio do Governo aos 15 de Dezembro de
180~. (l)- B1sp() Palriarcha Eleit~.- 1\'larquez Mo-nteiro .Mó~.
1·

Regist. na Secretar~·a de Estado dos Negocias Estrangeiros e da Gtterra rw Liv. 1. 0 de registo d(~s Cart,ts, Leis,_ e. Alva_rás afol. 133., Impr. na Ojficina
íle Antonw Bodrzgues Galli~rdo.
,
'
.
'

H

a vendo o PR JNCJPE ft EGENTE Nosso Se·nho')\Manda1lo Consultar
- Jl6!la IVh•za dl.') Dezend">argo do Paço hum Requerinienro de Gonçalo Xa·
vier T~ixeira, Preshyleto S(>CUiarizado da Terceira Ordém da Peniten~
ci;1, em que pedia o Bt>gio Beneplacit<f para a execução d~ num Hescri•
pto da Banfa Sede A lWSllllica, em que lhe permiLtia o "p oder lH:!rdar, e
testar~ A Meza tl•epuis de ter ouvido·tS<->hre este Hequerím~nlo o IJesem·
har~ador Prucurador da Corua, Consultou ao Mesmo Senho1·, q4e n:io

devia conceder o Hegio B~llt'f'ladto a t•sle He!'cripl.o: por quanto ficando o ~upplican{e pela P.rofl'ss:l{) Religiosa espiriru a lmerite ligado ao seu
~oto, ficava ao mesmo tempil, t3 pM esse mesmo facto tigado ao preceito· das Leis do Hei nu, que o inhihem Je herdar, e tesl~~r; e que suppo.sto <JU.e a graç<t da secularização, ll111derasst:>, ou relaxa&se ;dguns eL
fellos t.lo mesm11 voto, não puJia com ludo alterar os ef1citos, e a sane.

(11 VicJ. os D~crcros de 17 de Junho, e 20 de Dezembro de 1810. e a Portaria
de 29 de .Mar~o ije -1813.
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ção da.s Leis Civís, e merarnemle temporaes, ueveodo pQr tan.to repu'"'
tar-se hum tal Rescripto alcançado <Jh, e suhrep,Liciameote, porqtJ.e em
quanto a faculdade de herdar, hera esta não só opposla ás expre~sq.s Leis
do Reino, e ao Direito por ellas estahelecido, e adquiridos por: terceiros na ordem das successões hered.itarias, mas tambe.m aos Dir~ilos da
Coroa no caso de vac:wcia por falta de outros herdeiros; e que em q,uanto á fa.cu Idade de testar com igual resisteflcia a oul·ra:s Leis do Reino;
ainda maisse oppunha aosDireitos daCoroa, porque não podend.o QConvento succeder a este Snpplicante depois de secularizado, e não podendo elle igualmente testar pela inhibiçã.o legal, devia vagar f,)ara a. Coroa a sua herança. Que aos Soberanos Imper.antes pertencia consepr.ar
illesos, os Direitos da Coroa, e a sua autboridade~ rn{\ntendo o bern dÜJ
Estado, e dos Vassallos, cujo socego, e felicidade depende da fiel' QQservancia das Leis, que não podem ser derogad~<s, ou arguídas ·pelos
Summos Pontífices em materia temporal, alheia da inspecçii'o c,io Saeer,. docio, e só propria, e privativa dos mesmos Imperantes. E tenda ' subido á Real Presença esta Consulta 1 Foi S. A. R. Servido po1· Sua Real
Resolução de 26 de Dezembro de 1809, tornada ua Corte do Rio de Janeiro, Resolver que não havia que deferi1·.- João da Silva Moreira Paizinho. Registado. Lisboa 5 de Oezem bro de 1812.- RIJberlo Gonçalves Coelho- ( 1).

No tratado Regular, e Prático ele Testamentos e SucCPssões ele Antonio Joaquim de Gouvêa Pinto appendice §.
2." pag. I 68, e dá esta Resolução registada no Liv. 24
afol. 45 do Registo dos Decretos da Crtsa da Supplicação, donde foi remettida em Aviso do Secretario do Governo dos Negocias do Reino ele 1 de Dezembro de 18 12,
segundo se encontra nos Manuscritos de J. de Mello
Freire.

·--l!f..ç.l!E--*
Lucas de Seahra da Silva, do Conselho do PRJNCIP E REGENTE Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Casa, Cmnmmdador ,da
Ordem de Christo, Dezembargadm· do Paço Chanceller da Corte e Casa da Supplicação, Intendente Geral da Policia da Corte c Reino, etc.

F aço saber, que S. A. R.

Houve por bem Determinar, por A viso da
Secretaria do Governo da Repartição dos Negocias Estrangeiros, da
Guerra e da Marinha, datado de vinte e seis do corrente, em declaração ao §. V. do Alvará de doze do mesmo mez, que todos os Cavallos,
que tiverem de cincoenta e duas polegadas para cima, fiquem sujeitos
ao alistamento, a que na conformidade do mesmo Alvará se deve proceder.
E por quanto me cumpre designar Ministro, perânte quem, na
(1)

Veja-se sobre este objecto a L. de 9 de s.eternbro de 1769, e o Alv. d~ 12 de

I\~ mo de 1778, que dispensou o ·favor dos Cavallwos de Malta, et lnst. J u:·. C1v. LuSit.

L. 3 .• tt. 8. §. 9.
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conformidade dos §§. IV. e XVI. do sobredito Alvará de doze de De zem·
bro, se hajào de apresentar os Cavallos, e Egoas, qúe se hão de illl~
tar; nomeio para esta diligencia o Dezembargador Francisco Aotunio
.Maciel Monteiro, CorregeJor do Bairro de Alfama.,
Por me Constar que algumas pessoas est.ã«~ na falsa persua((ào de
qlle he necessario declarar os dias, dentro dos q uaes os Chefes de J:wlllia são obrigados a apresentar as Listas dos Indivíduos Jo sexo n\ascul ino, de que cada huma dellas se compõe, na confot·midade Jo §. VHI.
do Alvará de quinze de Dezembro; declaro, que o lern\o desra apresentação principiou a correr desde a publicação do mesmo Alvará; e aos
Ministros dos Bairros se determina por este Edital hajão Je formar relações dos que faltarem com as mesmas Listas até o dia vinte e nove do
corrente.
E para que. chegue á noticia de todos mandei affixar o pre$enle.
Lisboa 27 de Dezembro de 1809. =Lucas de Seabra da Sdva.

lrnpresso ma Officina de .Antonio Rodrigl1es Galhardo.
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Lucas de Seahra da Silva, do Conselho do PRJNCIP E REGENTE Nosso Senhor, Hdalgo Cavalleiro da Sua Real Casa, Commendador da
Ordem de Christo, Dezembargador do Paço Chanceller da Corte e Ca·
sa da Supplicação, !~tendente Geral da Po~iâa da Corte ·e Reino, e-tc.

F aço

saber que, havendo-se tornado inÚtil para o Reclutamerito com ..
mettiuo a esta lndendencia pelo §.VIII. do Alvará de quinze de Dezembro do anno proximo passado hum grande número das relações, que osChefes de família moradores nesta Capital havião remettido aos Minis!ros dos Bairros, oride erão domiciliarios, por causa das mudanças fJUe
fizerão para outras propriedades, ruas, e Freguezias no ultimo Semestre
do referido anno; tornando-se por esta causa não só impossi vel aos respe·
ctivos Ministros fazer as observaçõ.es, <JUe lhes são ordenadas sobre a ex,.
actidão, ou defeüo das referidas relações; mas tambem morosa a dili~
geocia do Reclutamento, quando aos Encarregados delle fosse preciso
mandar examinar as propriedades para onde se effectuou a mud8nça; para evitar os referidos inconvenientes: Determino que todos os Chefes de
família, que acabão de mudar de habitação, apresentem até ao dia do.ze do corrente aos Ministros dos seus Bairros novas relações, formalisadas da maneira (jlle se acha prescripta no dito §. VIII. do mencionado
Alvará, declarando as propriedades, ruas, e Fregueúas para onde se
mudárão; as quaes relações devem ser assigoadas pelos Chefes de fami_.
]ia para legalizar a identidade da sua ápresentação. E para f,JUe assim se
observe mandei afixar o presente. Lisboa 9 de Janeiro de 181 O.= Lucas de Seabra da Silva.

Impresso na Offiâna de Anlnnio Rodr-içj'l-tes Galhardo.
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Lucas de Seabra da Silva, elo Conselho do PRJNCIP E REGENTE No$so Senhor, Fidalgo Cavalleir:o da Sua Real Casa, Commendador da
o,·dem de Christo, Dezemhargador do Paço Chanceller da Corte e Casa da Suppl1cação, lntenaente Geral da Policia da Corte e Reino, etc.
Faço saber que todas as pessoas, que na confi>rmidade do Alvará de
doze de Dezembro do ànno proxbno passado são obrigadas.a CIJHt>sentar
suas Egoas, e Cavai los perante o Dezembargadui' Franc1sco A ntunio Maciel Mlonteiro, Corregedor do Bairro de Alfarua, como fiz público pur Edital de vinte e sele do referido mez; o devefil imper!erivelmente praticar até o dia quinze do corrente; visto se achar estabelecido o Deposito
para a sua recepção, ou rt'jeição no sitio de , Alcanlara, onde farão as
npresentações na fórma ordenada no §. V. do mesmo Alvará. Passado o
dito dia se procederá contra os culpados na fórrna que elle dt>1enn1nà. E
para que se não possa allegar pretexto algum de ignorancia n~ lavrar, e
à~x.àt o presente. L1sboa lO de Janeiro de 1810. =Lucas de ~~abra da

Si'lva.

lmpr. na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.
•I

DoM

JOÃO POR GRAÇA DÉ DEOS Príncipe Regente' de Pprtu·
.g<1l e dos Algarves~ d' Aque1n, e d' Alé~ ,Mar em Africa , de Guio~,

1
etc. Faço saber a vos Chanceder
dà Relaç~o da Casa do Porto, que fazendo-se dignas da Minha mais fa voravel A ttençào as razões, qu o Chan·
celler da Casa da Supplicaçi'ío,. servindo. de Reged~r·\ expoz na curlla,
que me apresentou, cotrl o motivo da fehz reslauraç.no ''(leste Remo, so·
bre a commutaçào tios Réos de pena ultuna; o destino dos j:í condemna·
dos a degredo, antes de para elle partirem; e o útstig<>', 11ue se d~via
dar ás mulheres em razão dos seus clelictos: Quere~du E~ com esta uccasiào dar Meus fieis Vassallos hum signal visível da Minha Heal Beni~nrdade, no que a Justiça podesse ser compatível cúm a' clemencia:
Fui Serviuo Mandar ouvir a Meza do Meu Desemhargp do Paço e cunforrnando·Me com o parecer, que da d1ta Meza subio il J.yli ~1ha 1{eal Pr~
sença, Houve por bem ordenar o seguinte; Quanto aos R.éos de p<-:na
ultima, que esta lhes fosse commutada na irnmediata, com declar<-H(ilo
porém, que devião ser exceptuados os crimes atrocissimos; e que nos
outros se· altendesse, para minorar a pena, á sua maior ou menor gravidade, e ao tempo que ds RéOs tivessem tido de prisão; e quanlo aos
condemnados a degredo, que fossem remeltidos á Tralària, para Jalli
serem 'transportados para os se11s destinos: E ampliando a disposit(:1o do
Decreto de 27 de Junho de 1795: Houve por bem Determinar, que as
mulheres pudessem ser degradadas indistinctamente para os lugares de
~frica, e dos Meus Estados do Brazil, conforme o merecPssem pelos de·
hctos, que houvessem co:nmettido preferinJo-se aquelles lugaíes, que
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foss~m menos .povoados: E Hei. por sem, e mand'o-v{)s, façnes pôr em
prauca esta Mmha Real Oetermmaçã0 níl parte que tiver lugar, e for
pr<~lic:tvei nessa Relüçào fazendo registar,, esla nos livrqs della. O Prinópe Reg~ote Nosso Senhor o Mandou p ~-> lus M .nistros ahaixo assignados,
do Seu Conselho, e Seus Oezembarg<1dores do. Pa~o Joaquim José da
Motta Cerveira a fez em Lisb0a ·a 11 de Janeiro de J 810. José FederiLuduviee a fez escrever.- Manoel Nicoláo Esleves Negrão.--- Antonio Gomes Ribeiro.

to

l.
}

Por immediata .Rezoluçáo de S. A. R. de 24 ele Agosto
de 1809 tomada em Consulta da JJ1eza do De~embar
go do Paçq, e despacho da mesma Meza de 20 de Dezembro da düo anno, e rws Jf!Ianuscritos de J. de lYleJlo J'reire. ·
(

'

•

Eu

O PRfNCIPE ·REGEN'tE Faço saber aos que o presente Alva ..
rá com força de Lei virem, que havendo·Me constado em Consulta do
Conselho Ultramarino de sele de Agosto de mil oitocenlo e dois, que
muitas Vill'a s deste estado, Lendo prosperado em povoação, commercio,
e riqueza, necessll(;lvào de Juizes Letrados, para que a Justiça se adminislrasse com .exactidào, desinteresse, e imparcialidade, e para qu·s
. os seus habitantes ccmseguissem a conserv-ação da •segurança pessoal, e
dos di,reiloS de propriedade, e fussem decididos os seus pleitos, e desa..: ·
venças com mais intelligencia, integridade: Fui Servi.Jo por ·Immeadita Hesoluçfio Minha de lres de Novembro do referido anno, dirigida ao
mesmo Cvnselho, Ordenar; que se procedesse na averiguaÇão de qu'a es
erão as Villas, a _quem cunvinha a recontada providencia, ouvindo-se os.
Ouviuores d11s Comarc<ís, e as Camaras respectivas; para que por faltá
della niio experimentassem os Mt:us fieis Vassallos os damnos, que resu] .:.
tà<i da rnenus exacta administração da Justiça: E havendo-Me informado os Guvernarl';Jres interinos da CapiCanía da Bahin, que as Villas de
Jagoa.ripe, e Maragugipé, ela ·Cumarca d..a mesma Cidade, Estavão nàs
circUmstancias de· merecérem hum Juiz Letrado, pelo aogmento da sua
pnpnlaçãn, <~gricultura, cummercio, ext.ençào, e· fertilidade do seu territurio.: Hei por bem, é. Me Praz Crear para ellas hum Juiz de Fóra do
C i vel, Cri me, e Orfãos, com o Ordenado, Propí nas . e Emoiu menlos,
que veÍlee o Juiz de Fóra da Villa da Cachoei1·a; e residirá onde for mais
conveniente, nào fali ando á administração da Jusliça nas mais Pbvoações
c!~ sua Jurisdic·c,ão com a promptidão, que convém ao Meu Real Serviço.
· Pelo que; M<l-nd'o á Meza do Dezembargo do Paço; e d:..- Conscien ~
cia e Ordens; Presidente Jo Meu Real Etario; Conselho 'da M inha Rea l
Fazenda, li.egedll,r da Casa da Sup·plicàção do B1·azil ; Governador da Re ·
la<;ào da Bahia; Govei'Oadores, e CapiLães Generaes; e mais Governnr~o
res do Brazil, e dos Meus Domínios Ultramarinos; e a todos os MlnJs1ros Je Justiça, e mais pessoas, a quem pertencer o conhecime~t~ deste A lvani, o ct)mprão, e guardem, não obslante qualquer deCJs.ao em
contrario, que Hei por derogadà para este .efleilo sómente. E valerá como Carta pas_sada pela Cbancellaria, posto que por ella não ha de pas-
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sar, e. que o seq effeito haja de durar mAis de hum anno, sem embargo da Lei em csmtrario. Dado no Palacio do Rio Janeiro em 15 de Janeiro , de 181 o. =Com a Assignatura do Príncipe Regent.e , e a do
nistro.

Mí-

Registado na Secretaria de Estado dos Ne_qocios dv Bmzil no Liv. t.• de Leis, Alvarás, e Cartas Regias
·
tJ fol. I~ I . vers., e impresso na lrn.pressáo Regia.
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Eu O PRINCIPE

REGENTE Faço - saber aos que o presente Alvará
com forçá de Lei virem, Que havendo-M~ constado em Consulf a do Con-·
selho Ultramarino de selo de Agosto de mil oitocentQs e dois, que muitas das Villa~ deste Estado tendo crescido em população, commercio, e
riqueza, necessita vão de Juizes Letrados, para que fosse melhor administrada a .Justiça, conservada com maior exactidão a tranquillidade inlerna; e respeitados, como convém, os direitos de segurança pessoal, e
de propriedade; decididos com mais imparcialidade e inteireza, os plei1os, e desavenças dos Meus ~eis Vassallos habitantes dns sobreditas Villas; e mais bem executadas, e respeitadas as minhas Leis, do que de_p ende a publica felicidade: Fui Servido por Jmmediata Resolução Minha
de tres de Nevembrb do referido anno, dirigida ao mesrnp Conselho, Ordenar, que se procedesse ~ averiguar quaes erão as 'Villas, que se acha1
vão nas recontadas circumst ancias, ouvindo-se os Ouv.i dores <1as Comarcas, e as . Camar:.ts respectivas: E havendo-Me informado os Governa~o
:res' interinos da · Capilanía da Bahia, que as Vi lias de S&nto A m'aro da
Purificação, e de S. Francisco, da Comarca da mesm a Cidade, merecião
aquella providencia, pela prosperidade do seu commercio, agricultura,
augmento de população, extensão, e fertilidade do seu terrltorio: Hei
por bem, ev Me 'Praz Crear para ellas ~um ~~uiz de Fóra do c·vel, Crime, e Orfaos, com o Ordenado, Prop1na, ~Emolumentos, q'\ue vence
o Juiz de Fóra da Vil!a da Cachoeira; e r~sidirá ' ~m qu~lquai.qJ'~~. dellas,
çomo for mais conveniénte, não faltan.do á adrmpistraçi o da Justiça na
outra, eom a promptidi'io, que fOÍlVém ao Meu R~fi Se~yiço.
.
PeiQ que; Mar;~do :-í. Meza do Dezembargo a~ Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Heal Er.ario ; ,'Çonselho da Minha
Re<~l Fazenda; Reg·edor da Casa da Supplicação do B\çazil; Governador
Ja Relação da Bahia; Governadores, e Capitães Genera,~s; !i e mais Governadores do Brazíl, e dos l\1eus Dóminios Ultramarinos; e a todos os
· J\lfinistroo de Justiça, e mais pessoas, a quem pertencer o ~onhecimento
deste A I vará, o curnprão, e guardem, não obstante qu!llq'u,er Decisão em
()Ontrario, que Hei por derogada para este efleito sómente. E valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar,
e que 0 seu e·l feito ha_ta de dur, P mais de hum armo, seltl embargo dà
Lei em contrario. Dado no P:,daci tJl do Hio de Janeiro · em 15 de Janeiro
de 18 ~o.= Com a Assignatura âo Príncipe Regente, e a do Mini&tro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Ne,qocios doBrazil no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas Regias
·
a foZ · 122, e _impr. na lmp1·essiio Regút
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Eu OPRINCIPE

REGENTE Faço sabet• aos que este Meu Alvará com forç;:l de Lei virern: Que havendo-Me constado em Consulta do
Conse lho Ultramarino de sete de Agosto de mil oiloc~ntos e dois, que
Jl'l!litas Villas deste Estado tendo crescido em população, Commercio,
e riqueza, esta~ã.o em rwtoria precisão de Juizes Letrados, parà q'ue fosse melhor aduJJnJstJ'ada a J ust1ca, conservando-se com nwis exáclid<lo a
tranquiLid;Lde intert~a, e ;: espei, t~ndo-se; como· convém, os direitos de segurança pessoal, e de p1·opriedade, e decidindo-se com mais imparéiaJidade e inteireza, os pleitos e desavenç<IS dos Meus fieis Vassallos habilantes das sohredita.s V,J!Ias: Fui Setv ido .ror im1pediata Resolução Mi·
nha de Ires de Noveà1bro do mesmo anno di.rigida ~o •reférido. Conselho
Ordenar, que se procedesse a averig~ar quaes ' erão as ViHas, que se
acha vão nas recontadas circumstancias, ouvinuu-se os Ouvidores das Comarcas, e aa respectivas Camaras: E sendo-Me presente por ínformaçào dos Governadores interinos da Capitanía
B.ahía, que a Villa do
Rio das Contas Comarca da Jacobina pela sua População, augmento
de Agricultura, e prosperídad.e de Cornme.rcio, era huma das que mais
merecia aquella providencia, maíorrnente pela muita distancia, em que
estava da Cabeça de. CQmarca: He,i por bem, e Me Praz Crear hum Jui?:
de Fóra do C i vel, Crime, e Ol'fãos, para a sobredita Vi !la, é seu Termo, com o o~·denado, Propina,
EHlO lumentos, que vence o Juiz de
Fóra de Marianna.
·
Pelo qQe; 1\'Ja.ndo á Meza do Oezemba·t·go do Paço, e da Conscien- .
c ia e Ordens; Presiden le do Meu Real Erario; Conselho fia Minha Real
Fazenda; Regedor da Casa da Supplicação do Brazil; Governador d~\
Rela(;ào da Bahia; Governadores, e Capitães Generaes; e mais Governarlures do Brazil,. e dos N,feus Domínios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Justiç(l, e mais pessoas, a quem pertencer o Conhecimento
deste Alv-apí, o t:umprão, e guardem; n.1o obstante qualquer Decisão
em contrario, que Hei por derogada PitJ'a este effeito sómenle: E valerá como Carta passada péla Chancellar,ia, posto que p0r ella não ba ,de
·passar,, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno,, sem embar~o da Lei em contrario. Dado no Palacio do Rio Janeiro em 1.5 de
Janeiro de JSlO. =Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a do
Ministro.
Reg~:stado na Sec1·etaria de Estado dos Negocias do B~·a
zil no Liv. 1." de Leis, Alvarás, e Cm·tas J1egw.s
tt fol. 12 2. vers., e;i'fr!-presso na lmpressão Regia.'
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Eu

O PRINOIPE REGENTE Faça saber aoscjue b presente Alvará
de Reg·irnento virem, que Havendo-Mê representado o Fisico.Mór do
ReinQ quanto era necessario, e util ao bem do Meu Real Se.n'JÇo, que
se formalizasse hum novo Regimento, não só parase es,tabele'c erem pr~
videncias uteis ao fim da instituiç;\o deste emprego, que Eu Fora Servi-
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elo ínst;\Orar~ abolindo, e extinguindo a Re:1l Junta do Proto~Medicalo
pelo Alvará de sete de Janeiro do :1nno passado, mns tnmbern para se
regularem por elle os seus Delegados: Y, ntio devendo ser a ju·risdicçi'io,
l)lle lhes Cúnfiei, arbitraria, e desconhecida, o que seria despotico, e
' conl.rario i utilidade p1íblica, e particular dos Meus fieis Vassallos: E
J1ão podendo j::í ser bastante p:ua se conscguii·e.m estes uteis fi-ns o Regimento de dezeseis ' de Maio de 1nil setecentos quarenln ·e quatro por diminuto~ e porf}ne lendo sido feito em Lmpo.s remotos não póde quadrai·
ao presente, como de ordinario acontece em materia de leg·islação, que
.cumpre alterar, accrescentar, ·ou supprir, segundo exigem as circumstancias imprevisCas; que traz . comsigo o andar, e serie dos tempos: Desejando fixar regras inalteraveis ás Pessoas empregadas no Meu Real Serviço, para fJUe n·ão aconteça excederem os limites da jurisdicção marcacios nas Minhas Leis, ~ Ordens, e que estas sejão públicas, e conhecid'as de tode>s, que as devem guardar, e cumprir, e convinhaveis á si.
tuaçào·, e estado das cousns: Sou Servido, 't>tn conformidade do que Me
fo·i proposto pelo Físico Mór do Reino, Determinar o seguinte.
I. O Juiz Commissario Delegado do Físico Mór do Reino será Medico Formado na Universidade de Coimbra, oú em outra, que se crear
·neste Reino·. Os seus prov•i ment9s serão triennaes, e poderãe 'ser recoduzidos cada tres annos, se não houverem queixas, na confo•rmidade do
Alv·ará de v·i,nte e 't res de Novembro de mil oitocentos e oito, e gozarão
'cle todos os Pl'ivilegios, que pe1·tencem aos Magistrados temporaes pela~
lVl inha's Leis, e Ordens.
li. Terá hum Escrivão d-o seu cargo, do1s Visilaclores Examinadores.,
•que sejão Boticarras ·approJÇldos, hum Meirinho, e seu Escrivão. Nomeará estes Officios .n as pessoas, que conhecer babeis, gt:~ando não forem
nomeéfdos p·elo F·isico Mór do Reino, os qua'e s entrárão logo a servir, sen'do por&m obrigados a apresentar os seus respectivos Provimentos do Fi'!3ico Mór do Reino nó tempo q1:1e lhes for consignado nas nomeações, e
não o fazend0 ficarão sus:pensos.
.\
Ill. A todos dal'á ell,e a. posse, ]urame~to., e a. e~le a d·a~á ? Corregedor da Comarca da Cap1tal; e para a êp Escnvao manda,ra ehamar
qualqu'er Escrivão do Judióal, que faça o Ter{\JO· A')ém dos \lois Officiaes do J ui·zo poderá nomear os que forem neeessar-io~ nas occasiões de
algnmas diligencias para lt~gares distantes.
\
.
IV. Constando-lhe por meio lega•! eno de Offici6 de qualquer dos Officiaes~ que perante elle servem, procederá a form~-lhe culpa, suspendendo-o, se for pronunciado Réo, e dando-lhe o cowpetente livramento
nos termos, que se pratic:1o naquelle Juizo com os de f}l:ds Réos. Nas
injúrias, e des'obediencia •auluiuá os cul'pados, e remetterá o Auto ao
Físico Mór do Reino, citada a Parte, e obriga·ndo-a a ~'~.ffi'hngar o julgado, e sentenciado. E poderá, e se~;~s Officiaes usar d~\ armas defezas,
qua'nd:o lhes convier.
V. Poderá subdelegar para os lugares remotos, onde não possa ir, na
pessoa, que lhe parecer mais idonea, nomeado-lhe Escrivão, Examinador, e Officiaes, será elle o Contador do seu Juizo, por ser privativo, governando-se pelo Regimento dos Corregedores. Não r>oderá ser
npmeado para exames, e vestorias do Judicial em concurrencia com out!·os Professores; e nasJu·ntas votará em ultimo lugar 1 não comparecendo algum mais authorisado, como por exemplo qualquer membro da antiga Junta do Proto-Medicato, ou que tenha Carta de Conselho.
VI. Em todos os lugares da sua JllJ'isdicção visitar:l as Boticas, que
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nelles ho?verem, acompanh_ado do Escrivão, Visitadores; Meirinhos, e
á Vjsita, dará o juramento dos Santos Evang-elhus ao Boticario, debai.\o do qnal tleclare se tem na sua Ofticina medicamentos, ou utensílios empre~tad· s; examinando-se se tem·
Cartas passauas em fórma, firmadas com o Sello das Armas Reaes na
Chancellaria Mór do Reino: Se tem o RPgimef!tO para, o preço dos Jnedicatllentos; se t.ern os pezos; e balan~as aferidHs; se as balanças são
iguaes; se os medicamentos estão feitos com a perf~içào, e bondade,
fJUe 1114nda a Arte Pharmaceutica; e se nelles existe aquelle vigor, e effi cacia, fJ Ue possa p roJ llZi f 0 effeÍ to; para q tle furtiQ CO.Il1 pu~ los, e SfiO U j'pltC<lUOS. Se. os utensílios estão com o aceio, e limpeza, que se requer;
se os vasos, em que estão os medicamentos, tem os seus respectivos letreiros á vi~>ta, para não haver engano no tirar de algum; se as Receitas que guarJào, estão summadas pelo Regimento. Ver:i todos os simples, e compostos sem excepção alguma, e se achar que se lhe occultào alguns, mandará dar busca nas gavetas, úu onde tiver suspeita fJUe
est:lo escondiuos, e fechados, a fim de nelles se fazer o devido exame.
Todo o medicamento simples, ou composto, <]Ue for julgado incapaz'
com defeito~ o Juiz Commissario Delegado o mandará fjUeimar, ou lan··
çar fúra ern parte, donue não possa tornar-se a recolher, sem mais :lppt'llaçào. Se o Buticario não esl.i.ver surtido ào menos dos meuicamenlos
tnais usados dos Medicos, e Cirurgiões do Paiz, o mesmo Ju!z lhe mandará fechar ;;t Botica até se mostrar surtida, ou o condernnará a seu arbítrio. Se o Buticario der por suspeito a algum Examinador, o que será
· antes da Visita, e o Juiz achar, que he legitima a suspeição, mandará
retirar ao suspeitado, e chamar outro Boticario appTovado, po~en~o-o
compellir, até f:lzendo-o vir debaixo de .prizão, e a este dar~ o juràmento do estillo.
·
VlI. Quando os dois Examioadores discordarem no voto, desempatará o Juiz Commissario: Todos os que -quizerem appellar; lhes mandará escrever a appellação para o Fisico Mór. do R cino, a quem competem·
privativamente touas as appellações, e aggravos deste Juizo.
V Jll. Achando-se: alguma Botica aberta sem ter Bolicario approvado,
mandará fecha-l;r, e fazer áuto com prova necessaria, citada a parte
para a remessa, e para dar fiança ao julg-ado, e sentenciado. Qua-ndo
succeda não se fechar a Botica depois de feita a notificaç:'lo para isso,
o Juiz Commissario mandará pelo seu Escrivão, e Officiaes remover l~
dos os medicamentos parr. o Deposito geral á custa do que estiver administrando a Botica, formando auto de desohediencia, e remettendo-o;
gDardadas as solemnidades acima. referic.las. A Botica depositada não sahirá do deposito sem ordem do Juizo, e esta não se passar:\ s~m preceder huma justificação de que os medicamentos s;lo para o Bollcarw approvado.
IX. Nenhuma Botica será isenta destas Vjsitas por mais privilegiada;
que se consiuere, sem excepntar a mesma da Casa Henl, e a dos ~-e_aes
Hospilaes, e sómente o será a da Universi~ade. Tamhem serão ~l:;nta
clas as Lojas de drog-as pela mesma fórma, que as Butic<1s,_ só pelo que
toca áq uelles generos, que entrão na com posição dos remedJOs.
X. As referidas Boticas, e Lojas de drogas nos termos do paragrafo
antecedente serão visitadas todas as vezes qu,e J)arecer necessar10, e conveniente, fazel'ld!>-se toda a. diligencia para que d'anter_não o não s~aibão
os Bu_ti~arios, e proguistas, e tenhão temr.o de, preveni~-s~, e ~erao estàs V1s1tas gratullas. De tres em tres ann ~~-·porem se: f~rao lnfa!hvJ~.l;_ll,enseu Escnvào; e antes que procecJa
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te, e pngará cada huma das Boticas, e Lojas de drogas por ellas para
o Pisico Mór cinco mil e seiscentos réis; rara o J'uiz Commissario tres
mil e duzentos réis; para cada hum dos Examinadores mil e quatrocentos réis; para o Escrivão quatrocentos e cincoenla réis; para o Meirinho, e seu Escrivão setecentos réis. (I) Dó pagamento destas propinas
sómente he isenta a Botica da Çasa Real.
XI. Nos lugares distantes mais de huma legoa da residencía do Juiz
Commissario ted este, o Escrivão, Examinadores, e Oillcíaes, caminho, e estrada pelo Regimento ·dos Corregedores, rateada esta despeza
pelos Boticarios visitados, e os Réos das Devassas, que se tirarão na occasião da mencionada Visita, a fim de se poderem supprir as despezas
das jomadas.
_
.
Xfi. Os Boticario~, que tambem forem Droguistas, pagarão duas
Visitas pelo exame, que igualmente se ha de fazer ás drogas. Os seus pezos, e medidas devem ser civís, e não medicinaes; nem devem vender
composição de Pharmacias.
Xri. Acabada a Visita se passará huma Certidão em· nome do Juiz
Cornmissario, e assig·nada lambem pelos Examinadores, na qual conste
as Boticas, flUe se Visitárão; as suas qualidades declaradas com as letras
B. S. ~{. iniciaes das palavras Boa, Sufiicíente, Reprovada; se se lhe
achou Regimento, pezos aferidos~ aceio de utensílios, e vasos; bons, ou
máos meuicamenlos ;. e esta Certidão será relinettida ao Físico NJót· do
Reino. Além d_ella o Escrivão passará a cada BotJcario outra do merecimento, que lhe foi julgado, fazendo nella o devido elogio aos que tiveJ:ern servido ao público com desempenho; e esla Certidão servirá 9e licença chamada de contiou<~Ção, devendo apresenta-la na Visita triennal,
que se seguir: por ella levara o Escrivão cento e ·vinte réis.
XI V. Visitat·á, e examinará na Alfandeg3: todas as Boticas, e droga~, que chegarem de fórn, assim como as Boticas dos Navios, que estiverem p'a ra fazer viagem, sem a qual Visita nenhum Navio poderá sahir,_ nem os Officiaes das Alfandegas poderão admittir a despacho Botica al~· uma, para o que se passará a com(Relente .Certidão~ Visita, e
por ella se regularfío as Secretarias dos Gov'ernos para denegar, ou conceder o ullimo despacho para seguirem viagem, e o Jyiz da Alfandega
para admittir, ou não a desracho as Boticas. Estas V\isitas~ e exames
das Boticas dos Navios se farão em terra; e só se noderàp fazer a bordo
quando o ancoradouro for em mar rnanço, em que o~' Navios nãojogu~m,
em razão do enjôo, e balanço, que fazem impratic<w~is sirnilhan les exames. Destas Visilás, e das Boticas, que vem de fó~a, 'se pagará a propina de seis mil e (}Ualrocenlos réis; a saber dois mil e quatrõcentos
réis para o Fisico Mór do Reino~
e duzentos réis para o ,Juiz Commissa rio; oitocf'n tos réis para cada hum dos Vis i tadot·es; o.il.ocentos réis
pnra o Escrivão, e qüaf,rocenlos réis para o Meirinho, e seu Escrivão.
Nestas Visitas pot<ém não haverá condemnação alguma scihre os medicamentc•s reprovados, ·e sómente ·s erão lançados fóra. Sahindo algum Na. vi o sem pedir, e· se lhe fazer . Vistta na Botica, o propr·ietrrio, ou Con - .
signatario delle pagará a mesma quantia da Vtsila, como mulla da , sua '
tnalicia,
.
XV. Todos os annos tirará o Juiz Commissario huma Devassa nas terras da 'sua jurisdicção, para a qual mandará notificar testemunhas, e la-

mn

(1) Reduzidos a 6400' todos os .Salarios desta Visita, na fórma antiga, por Alvará
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vra hum Edital, o qual será affixado pelo Meirinho nos lugares públicos, de que passf.lrá Certidão, que se ajuntará á mesma De vassa, e inquirirá os Jtems seguintes: Se alguma pessoa, q11e nãó for Medico. ou
nào tiver licença para substilnir a falta de Medicos appl1ca remedios
ás enfermidaJ~s internas, r.eceitando, ou por qualqu~r outro modo: ::-5e
estes, que <lSSim curão, ex1ge1u d()s enfermos o pa(J'an)ento das suas vi·
sitas, e. curas: ~e algum Cir.urgião não observa o <leterruinado no paragrafo vmte e se1s desl.e Regllnenlo: S e algum Bulicarip leva pelos medicamentos mais d.o. coot.eúdo no s~u Begiruento, ou faz rebate de alguma
parle da sua legitima 11nportanc1a: Se algum Boticarío vende .remeJios
act1vos, suspeitosos, perigosos, ou venenosos sem receita de pessoa authorisada; como vumilorios, purgantes, cantaridas, preparaç·ões me.rcuri<~es, opio, e suas composições, e outros similhantes: Se substituem
huns reu,edíos poroutrossernauthoridade dequern os receitot,~: Se avião
receitado d\~ MedicinA passadas por pessoas illegilirnas: Se vendeo"J remedJOs de segredo sem Jicen~a, e t(lixa do Físico Mór do Reino: Se tern
parceiria com algum Medico, ou Cirurgião: Se são promplos noavíanwnto das rel:eÍtas a qualquer hora: Se costumão desarnrarar a Botica, deixando nella aprendizes, ou escravos, que vendão remedios: Se se intromettem a curar, . atnda que seja pelas receitas, que vão á 'sua Boti-ca:
Se algum Medico, ou Cirurgião, que substitue a falta do Medico., receita em latim, ou em breve: Se o brigão aos enfermos a aviarem as
suas receitas em Botica determinada: Se receilào medicamentos, e compssíções com nomes d scoohecidos para serem entendidos sómente .f'Ol"
algu rn Boticario: Se JHt q'uem venda, e (aça remedios em sua casa sem
titulo legitimo: Se os Sangradores sangrào em febres, .e outras enfermidades metJi,~as sem ordem de .pessoa legitima; e se ;~s Parteiras curão, e
.applicil'o medicamentos ás moléstias das mulheres.
·
X V I. As pessoas, que forem notific:1das, assim para as devass:~s, coffi() pam qualquer outro depüimento, não comparecendo, serão prez.as, e
da cadêa jurarão á sua custa na 'fórma da Lei.
XV11. Concluída a devassa, mandaráoJuizCommissariopassarmandados executivos para a cobrança das castas do Ju.izo, rateando·as pelo!!
H é<.JS com culpa provada, e obdgando·os a darem fiança ao julgado, e
sentenciado; e c1tados parra a remessa, enviará a devassa ao ·F ísico Mór
do Henio se !li a pronunciar: Igualmente o Juiz cobrará execu!iyametJte
todas as condem,nações, .f]Ue fizer segun.do este Regimento, e à~ cnstas
do tnPsmo Juizo, quando as partes não pagllrem esponl.aneameJJJl~.
X V I U. Além destas devassas annuaes, todas as vezes que o J u1z Commissario souber, ou lhe for denunciado, que ha alguma pessoar que .anda curando de Medicina, ou que faz, e vende medicamentos, mandará
Jogo passar mandado ex Ojjicio pa.ra se lhe <lar bu ca em casa peran~e
{]u.as, ç>u mais testemunhas, abr.indo-se o que est1ver [echado, e ser ca tada a parte para em tempo consignado apresentar o titulo, por on.de cl1rn, ou vende medicamentos; e achando-se estes., se fará termo de achada, e será citado para se yer autoar,. e dar fiança, e ma•is ter.mos doestilo. remettendo -se o Auto ao Física M·ór dÔ Reino. Os med1ca~nentos ,
.que se acharem, serão ve11diôos, e 1\l seu custo applicado á Casa dos Ex.
.postos, ou dos Lazaros, ou ao Hosp2tal mais necess~rado.
XIX. O Juiz Gommissario ad·mi ~ tirá a exame de Phar.mac1a a q.uem lho
requerer; apresentando Certidão de .)Vlestre approvado, na qual JUre ~os
San~os EvanfTel·bos, que aprendeo quatro annos ~ e quando por algum principio legitimg não possa apresentar ép ta_.~ert.jdão em lugar della qtte de-
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ve sP.r reconhecida por Tnbellião, servirá buma justificação feita perante

o J ui2 Commissario com tres testen1 unhas contestes, e de probidade, que

jurem ter aprendido com Mestre approvauo os ditos quatro annos, e lerem visto ao justificante 11lélnipulanJo medicamentos, e aviando as receitas. qtie hião á ,Botica.
XX. Sení o exame pela fórma seguinte: O Exnminando, depois de
feito o deposito, tirará na pre,enc~a do Juiz Commjssano, e seu Escrivão
por sorte seis pontos da Pharmac<•pea do Reino, os quaes o Escrivão JJviyírá em dois bilhetes, pondo Lres composic:ões, ou pontos em cada hum·
<1os dois Examinadores, e assignado o d1a, que será vinte e quatro horas
depois de tirados .os pontos, declarada a Bol:ca por despacho, e ;lvisado
o Boticario, ahi se procederá ao exame, perguntando os .Examinadores,
que não deverão ler sido seus mestres, sobre cada hum dos simples tlêt:i
preparnções, que lhes sahirào por sorte, pelo que pertence ao seu conhecimento, elei~ão, colheita, e conservação, e lambem sobre b modo de
fazer as preparações, ou composiçõc's, inquirindo cada hum por espaço
de tres guartps de hora marcados. Ultimamente fará o JuizCommíssario
executar na sua presenc:a alguma das prepara~tões, que furem n1ais prom. pias, as quaes ficando como convém, cedào em ptoveilo du proprietario
da Botica, que forneceo as drogas, -e sendo mal feitas, ou daquellils,
que não são officinaes, o Examinando satisfará a importancia do seu custo. Os votos dos Examinadores se regularão por A. A., e R. R., emescrutinio fechado, e não sahindo inteiramente approvado, poderá ser admittido a novo ex:~ me dahi a seis mezes de mais applicaçào, e est!lclu,
f)Ue constará por Certidão çle algum Butic<Hio, C(Jm quem praticar; e sahin<,lo reprovado não será admillido sem passar hum anno e nieiu de prática, e estudo, que constará pelo mesruo modo. AtJS que sal11rem approvados passará o Escrivão a competente Certidi1o, assignt~da pelo Juiz
Cornrnissario, e Examinadores. As propinas destes exa11Jes, f.\eja, ou não
approvado o Examioando, silo nove mil cento e vinte .ré1s para o Fisico
l\1ór do Reino, dois mil e quatrocentos réis para o .J ui:t Cotíl missa rio,
novecentos e sess(:'nta réis a cada hum do Exl'lminadores, cj'oatrocentos e oiten(a ao Escrivão, e setecentos réis ao Meirinho, e stu Escrivão.
,
1
XXI. Nas Cidades, e Vi1Jas . populosas haverá ~~mero~ certo de Cit·ur·giões approvados, gue trnlem daquelles enfermos de infermidades inter~
nas, a quem os Medicos, por poucos, não poderem .~ssistir, e serão providos p13lo Físico Mót do Reino pelos exames de opji~)~ição, que fizerem,
segundo o seu mere~imento. Estes exames serão feitos por du.is Medicos,
e o Juiz Commissarío Presidente, e cada hum perguntaF:i Lrr>s fjuartos
de hora, e consultado o merecimento, rH.verá a distincc;ã\> de approvados
simplici, dupMâ, trif;lici, cum laude, ou approvado, de (},!Je se 1\assanio
Certidões assign<üias pelo Juiz Commissario Presidente, e l\1edicos Examinadores, para com ellas requerer ao Físico Mór.
XXII. Estes exames versarão s0bre o conbeciiliento 1 e cura das enfermidades agúd:is, e cronicas, o prognosliuo, e ll)édicamentos indicados,
assim como sobre o modo de fazer huma Cons,lllta a qu<'~lgue.I· Medicc', e
de iqquirir.hum enfermo, att.ende?(V)-se sell},pre nas perguntas aos pon~
cos conheclmehlos, qne os Cuurg1ões pot~em ter. O mesmo f'Xame farão
os Cirurgiões, GU~ forem curar para lugares, onde n<1o ha Medico algum.
XXII L As propinas destes exames serão as seguintes: quatro mil e
oitocentos l'éis para o Físico l\1ór do Reino; tres mil e duzenlo~> réis para
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o Juiz Presidente, e dois mil e quatrocentos rets para cada Examinador·.
seis:c~ntos e quarenta.pnra o E~crtvão; e setecentos e cincoenta para~
lVletrtnbo, e seu Escnvão.
XX l V. Os Cirurgiões, que se examinarem de Medicina parJ curarem
em lugares, onde não houver l\1edico, nem Buticano, farelo lambem exawe de F<lt·macia, o qual deve ser moderado, e versar sómenle sobr() as
preparações rll<lis geraes; e ao Bol.icario, que Vtt>r ao exame se dar:io
novecenlos e sessenta réis de propina.
'
XXV. Os que não sendo Cirurgiões se tiverem applicado ao estudo
da Medicina, ~ observaç;lo dos medicamentos do paiz, e que forem julgados necessanos nos lugarPs remotos, onde não ha, nem póde harer
Medico, nem Boticario, nem Cirurgiões, que bas.letn segundo a popula<;:lo, o Juiz Commissario com o se'u Escrivão, e unicamente com hum
1\ledico os examinará de Medicina, e Farmacia segundo os seus poucoii
conhecimenlus; e lhes passará licenc;a annual de Curadores; e terá a prupina de dois mil quinhentos e sessenta réis; e o Escrivão, de as passar
e registar~ o que manda o Hegimento dos Corregedores. Destes exames
t('rá de propina o Físico Mór dois nlÍl e g uatrocentos réis; o Juiz Presidente a mesma quantia; o Medico dois mil réis; e o Escrivão a sua

raza.

XXVI. Todo o Cirurgião de embarque deve ser examinado de Medicina, e Farmacia sem propina alguma, e por hum só Medico, e requerer a sua com petenle licença ao Físico M6r do R~jno, segundo o A viso
de vinte e lres de Maio de mil e oilocenLos, as <l\laes licenças sótnente
lhe servirão para oserub;ugues, e .não para curarem em terra, onde bou\'er 1.\'ledico, e Cirurgiões do· número; porém para osenJbarquesellesprefeririio aos c,utros, na conformidade dos Avisos de treze; e vinte e oito
de DPzernbro de mil e oitucent.os.
·
X X V li. Os Cirurg:iües, e Curadores de f6ra serão. obrígados de seis,
em seis mezPs a remetter ao Juiz Commissario huma Relnciio fiel dosenfermos, de que tem tratado; dos medicatuentos, que lhes 'applic:írão, e
o seu resultado; e elle lhes enviará a sua correcçào, ou louvor, segando
o seu merecimento; e vendo que akum tem pratiCado erros taes, que
mostrem ignorancii\ prejudieial á vida dos povos, o suspenderá logo, e
nào o admil!irá mais a exame sem passar hum armo.
.
,
X:XVliL Toda a Agua da Ratnha de Hungria, e de Milícia, Pedra hume, Verdête, Pós de joanes, Vitriolo branco, Tinta, Salsa parrilh:l, (jlle o Juiz Commissario achat· vendendo-se sem ser em Boticà, 011
Lojas de drogas, tomarA por perdidos, e condemoará a parte em qu-atro
Jó il réis para o Físico .Mór, fóm as custas do Juizo; e o v-alor da apprehensào se entregará ao Hospital mais pobre, ou Casa de Exposlus, ou
de Lazarinos.
:XXIX. Os Cirurgiões, e Medicos Estrangeüos não serãoadrnittidos
a curar sem preceder exame; e este não se fará sem ordem do Fisico
Mór do Heino.
XXX. De\'endo constar quaes são as multas, eT? que io?orr~m os
transgressores do disposto neste Regin1ento, para o JUlz Commtssart~ Delegado saber dirigir-se sobre as penhor~s, que mandar faz.er aos Reo.s, e
us Fiadores saberem o (Jue afianção ao Julgado., e senle~ctadq: Sou _Servido Determinar: l. Que os qne c.urão sem tltulo legr111:no, e os Ctr~tr
giões que não observào os§§. XXXIV., XXXV., e XXXVI_!!., pague~
v Ju_le mil réis pela primeira vez, o dobro pel~ segunda, e_ ~ssun pelas ~e
mms. II. Que os que vendem, e fazeO) medtcament~s sepo condemna-
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dos em oito mil réis pela primeira vez dobrando-se pelas reincidencias.
UI. Que pelas culpas averiguadas nas Visitas das Boticas, sejão condean-

'

•/-

··.

'

nados os Boticarios em qualro mil .réis pela pr~meira vez, no dobro pela
segonda, e pela ,tereeira o Juiz Com~issario ·.lhes ~nande fechar as B\Jticas, que não poaerãoabr1r sem meree do F1s1co .Mor do f~e1no. IV. Q ue
a pena da desobediencia seja de cem md réis; a da injuria feita aoJu1z
Commissario, e seus Oiliciaes, se arbitre segundo a qualidade della ,; a
de f<llsiticar pezos, e medidas seja vinte mil réis pela prime1ra vez, e se
dobre pelas mais vezes até á fJIJarta, etn que os Héos deste delicio serão
constrangidos a fecharem as Boticas, ou Lojas de drogas; pela tàlta de
aferição paguem qu(lli'O mil réis; dobrando alé á terceira :vez; e na quarta incorrerão na mesma pena de nào poderem ter mais as Boticas, ou
Lojas abertas. V. Que nestas mesmas penas sejão condemnados <l:'; que
reincidirem em ter medicamentos inc~pazes~ V 1. Que todas estas multas
pnguem além das custas.
XXX f. Em todos os casos de defeza, e allegação das partes será ou~
-vido o Escrivão do Juizo, como Promolo•· delle, e não se aumittir:~o Car~
tas de Seguro; porque as pris.ões deste Juizo são ternporaes, e nfío Jevem ser suspeRsas, r1em em ban>çadas para observancia deste Heg1mento.
XXXll. Todo o que resistir á execução das ordens do Juizo, reguladas por este Regimento, será citado para se vêr autuar, immediatamente seM prezo, e remetler-se-ha o Auto ao Físico Mó r do Reino,
para lhe impor a pena da Lei, procedendo a , competente defeza.
XXX JII. Como por direito nenhuma notificação inle•rlocutoria, e sentença pódem ter o seu t!ev)do etfeito sem serem çccus(ldas em audiencia,
o Juiz Co,mmi~sario Deleg(ldo as fará pas Casa·s do Conse,lho.
.
' XXXIV. Os Bólicarios, lVIedicos, e Cirurgiões, que substituem na
sua falta a asr;;istencias de alguns enfermos, cobrarão as dividas do4õmeJicamenl.os, e· curativos executivamente perante o Juíz Comu issarío, cvn1o'
Juiz privativo, para se animar a sua promptidão em acudir ás nPcessiJa-··
des d'o público, e a subsistencia de pessoa~ tão uteis, e reco~}mentlaveis
nes esl.abelecin!entos politicos: porém par'~ o receituéúio do's\ Boticarios
$er admitt1do em Juizo, deverá ser assigna~o pelas partes)·ou pelos Professores, que as receitarão, declarando o noine Çl'qtenfe; ~no, ·o u· dono da ,
casa, para onde forào os medicamentos_; e os M\:-·dicos,~' e Cirurgiões re~
feridos, antes que reqneirão o executivo, pedirão é\0 Juiz~ da Commis-.
s:ã o a louvação do que merepem, segundo ·as cirÕJJ tnslancias, ciLada a
parte, e serão Arbitradores dois Medicos, que tei~o cada hum n11l e
.tfu~ento's réis; o .Juiz dois mil reis; e o Escrivão ~ o que mand.a o l~egi
mento dos Corregedores. Com Certidão deste te·r mo de lou"S ação ~e requererá o executivo, ainda que a parte tenha appellado, ou ag:gravado
para o Fisico Mór do Reino do dito julgado; pois que :stes~ aclios em similhantes casos são feitos para demorar a sallsfação do que devem. Os
teferiqos Arbitradore~ ·não se deverã3 regular só pelo número das Vi.si• tas, mas lambem pela qualidade da enfermi<lade, mais ou !'nenos dtilicil.
de eurar-se; pelo trabalho que houve; pela distancia do enfermt>; peJo
t~mpl'r da cura; p~lo inc.ommedo da 'estação, em que houve a 1\S~isten·
c1a; pelo estilo, e uso das terras; e pela maior, ou me·n or possibilidade

do enfermo.

'

·

XXXV .. Os JuizE!s Cúmmiss'arios Delegados todos os annos mandarão
ao Fisico M.ór do Reino h uma conta exacta dos exames, e Visitas, , que
tizerão; das condemnaç.ões; .que houverão; dos autos, a qúe pl'ecederão; e do estado, em que se aehll a observancia deste Regimento; assim

'.
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corno farão remessa de todo o dinheii'O, que lhe pertencer, declat·:~n'do o
que he propina, e de que; o que be condemnação; a quen1 foi feita, e
porque; e cobrarão o com petanl.e recibo, ou conhecimento em fôrma
para sua resalva.
XXXVI. Os Correg-edores inquirirão lodos os annos em Correição se
os Juizes Commissarios Delega rios cumprern às suas obrigações, e achando
a lguma eulpa, a remellerão ao Fysico Mór do Reino, e este a enviará ao
dito Juiz Comm.issario para responder a ella, e procederá segundo ,a de·
ieza, e como for de Justiça.
XXX V I J. Nenhum Governador, Capitão General 9 Ministro de J us•
tiça, Capitão Mór, Commandante de Districto, poderá embaraçar, ou·
suspPnder acto, ou diligencia alguma dós Juizes Commissarios Delegados do Fysico Mór do Reino, antes todos _lhes daJ:ào o auxilio, de que
precisarem, e requererem por· Officio; e quando entenderem que elles
tem comef.tido algum excesso, darão conta, ou ao Fysico Mór d() Reino:
ou Me farão saber pela Secretaria de Est11do cor-çpet,ente, sem com tudo
lhes embaraçar o exercicio, de que estão encarreg-ados, e os seus. mandados, e diligencias, como já foi Determinado pela Ordem de treze de
Fevereiro de mil setecentos e oitenta e seis; e no caso de contravençi'io,
os Juizes Commissarios serão obrig11dos a dar logo conta ao Fysico Mórf
remettendo os documentos authenticos de todos os procedimentos, que
lhes tiverem sido feitos, e de qu.e recorrerão ás Autborida<.les Superiores
daquelles, que lhes estorvárão as diligencias; guardando-se lambem o
que está a este respeito determinado no Alvará de viut.e e tres de No ..
vem bro de mil oitocentps e nove.
.
XXXVIII. Os . Prqvimentos, ou Ca·rtas de Comrnissão, ~Delegação
constarão sómente da nomeação da pessoa, declaração do dJstricto, e <.le
algumas providencias mais, que parecerem ao Fysico lVlór do Reino necessarias, e que não venhão conternplaclas nes!e R~gimenlo.
XXXIX. Para os Juizes Commissarios Delegados exercitarem livremente sem dependencia alguma o curn primento das suas obrigações, não
será ne~essario mais, que o cumpra-se dos Ouvidores; ou outros Juizes
Territoriaes ~ e nenhuma Cidade, Villa, ou Lugar por mais privilegiado
que se considére, ainda mesmo por Fora!, poderá suhtrahir-se á jurisdicção, e justiça do Fysico Mór do Reino, e seus Commissarios Delegados,
os quat;s exercerão amplar11enle, e sem restricção alguma todas as obrigações, e todos os actos, que se ordenão neste Regimento.
XL~ Os medicamentos, que a Jur,ta da Real Fazenda por ordem dos
CapilãesGeneJ·aes mandar apromptar para os Presídios, e Marinha Heal,
antes que se embarfjuem, ou se remetlào, deverão ser· examinados pelo
Juiz Commissario Delegado, e pelos Boticarios Examinadores ex ojjicio,
1ançando-se fóra os que não estiverem capazes, de que passará Certidão .
Do mesmo modo deverá SfH' examinada a relação dos preços dos ditos remedios, a fim de conhecer se são excessivos, de que tarnbem se pas~
' sar~ Certidão; sem a qual não se poderá S?lisfazer ao Boticarió, qu~ tiYor a.vido os referid.o s medicamentos. A eleição, ·e rel~<;ão dos mediCamentos, -que forem flecessarios para os Pre~idios, e Marinha, será feita
pelo mesmo Juiz com os Examinad~res, escripla ·pelo Esçrivão, e assigné\da por elle.
.
.
.
XLI. Os Juizes Cornmissarios Delegados, gue trverem servido v1nte·
~nnos, havendo sido reconduúdos, e podendo contar-se o tempo, que fori'ío .Delel!'ados da Reai Junta do Proto-Medicato, serão remunerados com'
alguns despachos, ou ruer et~s~ que se julgarem proporcíonados: .

1
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.
. Pelo que; Mando a todos ,os _Tríbuna;s dq Reino,. _e .deste Estadó d'o 'Brazil ···Governadores, e Captlàes Generaés; e mars Governado,, res .do Brazif
dos l\'leus DoíninioJ Ultramarirws; e a todos os Minisi' ·. (~bs c.J'ê Jú'sLÍ~a ·e mais Pessoas, a gnem pertencer o conhecimento deste
Alvará, o cur~~rào, e guardem; n:'to obstante qual_q uer Dt:'cisâo em con·.,. ·-tr:a·rio;. 'qúe Hei por derugad'a para esle e{leito sómente: E valerá corno
·Ckrta ·pássada pela C I} a ncellaria, poslo que por ella não ha de passar, ~
:que ()'seu effeito haja de dur~1r mars ~e hum an?o, sem embargo tl.a Let
··' em con[mrió. Dat.lo no PalacJO do H ro de Janetro em 22 de Janeiro de
lB 10.= Com a ~s~ignatura do Príncipe Regente, e a do Mini!:>Lro.

e

Regist. na Secrelan:a de Estado dos Ner;ocios do Brazil no Liv. 1. 0 de Leis, Alvarás, e Cartas Regias
afol. 131., e imp'r. no Porto na Ojficina de Antonio .Alvarez Ribeiro.
~--·~*--*

Eu

Ô PR}NCIPE. REGENTE Faço saber aos que .. este Alvará de
Régimento com força de Lei virem: Que Havendo ton1ado em conside~
ração quanto cumpria ao bem geral, e á felicidade partículat· dos Meus
, ,fieis Vassé!-llos a conservação da saude pública, e o zelilf-se, que ella se
···não esü~1gue por contagio 9ommunicado por Embarcações, passageiros,
. e Mercadorias_, que entr,em neste Porto, e nos demais deste Estado, con•
r·'· tâ.ininadós de Peste, e de molestias contagiosas, ou por rn,Pio dos mnnli·
· 'mento.s, e viveres tocados de podridão, ou já corrompidas ,; Fui Servido
' por Decreto de 'vinte~ e oito de Juho. do anno proxirno passado . Crear o
Lugar de Provedor l\1ór de Saude da Corte e Estado do Brazíl, e Encar·
. reg-âr-lhe o _ct,!Ída~o, .~ ':igilanci; ~este onje.cto de tanta imp ~rtan:ia, ~
em que muito vai o 1nleresse publ1co, e o~\at1gmento da puptJiaçao: E
convindo, que para a prosperidade, segurança deste Estabe eciu1ento
praticado na maior parte das Naçi'ies cultas, e oiviliz:o1d'ils da Europa, e
,no 'P.órto de Lisboa, que se determine a jurisdic4ao do Provedor Mór, e
~: ' das· ma,is pe~soas em pregadas nos negocios- desta rt>partiç.ão, q uaes são
1
' ós;·objeclo!:> da sua incumbencia, e as maneiras, eor\1 que .se devem pôr
em .prát.~cn as provit.lencias neoessarias para çonseguir ,se o fim util Je con?,,':s.e~,~ar-se íllesa de. contagio, rnoh:lstias epidemi~as, 1e · es~e, '~:f saude pú. 'l:Hici\: Tendo ouvido_o parecer do Provedor lVlor da Saude, e o de outras
' pessoas doutas, e mui zelosos do bem do Meu Real Serviço,• ; Hei po(
· /bem .Determinar o seguinte.
.
· ~
· ~ I. Estando proximamente abertos pelas Minhas Reaes Ordens os Portó's deste Estádo ao Commercio das Nações Estrangeiras, que estão e!Il
~. paz coín ·~ Po~:tuguez~; para que se não communiquem enft>dnidades cun. ' l l~gio~as ' das su'a s ernb~rcações, equipagens, e mercnJoria.s, deverú cons1•• ·. tryitL~a' hu~~..t:a.Z;lr.elo,,.,.onde faÇão quarentena,. quando houver suspeito'. ou
'·,' t.c·ertei'a •de Jnfecçào. E ern quanto se .nàQ eqd1ca, e estabelece com arel:f. .gulal'idalM, :·~'fórnÚ1, que.cón vém·, frir'- se-'h a a 'q 'ua ren tepa no .s i tio da Boa. viag ,e m, onde pr?.1vjs,oria~JeJ!Ie ~e farjio fl.s accommo.d ações precisas. e ahi
. ~~ ~~~ver~?i 'hr~b~r~~ll':: s ~~~~~·r,'~açà,es irnP;edidas . pelqs Qmcia_:s da · ~aud~,
1
t
'll.·· Devetao observar-se a respelto destas embarcacocs nacwnaes, . ou
11 1
' ett1'tihgeif,~~~ l ~ ~Ü~s· · ~qu!p~geps, 'e . 'P~r.cadorias, .~s regús estabeleçidas

a

'...... . ' ;;:. t.. .

~

. ~ . ~ .\

~

.~

... •' J.. . . '

.

1:810

809

para similbantes casqs, e praticadas rec·íprc.camcnte pelas Nações, a que
pertencem, quando não h()ov~r deci.são própria no Regimento do Provimento da Saude do Por.t® ele Belém de sete de Fe\'ereiro de mil seiscentos noventa e dnco, ( 1) que 1\Lindo se observe, e as mais Ordén; determinadas par,a o Pon.o , d~ Lisbqa em tuJo, que for applicavel, assim
ácerca da j\ll'jsdicÇãq ecünorni(:a, c.(.lmo dar. coarctiva.
IO. Os Navios dévf2lrào, esp~rar a. V!sira dos OfficiaPs çla Saude ·no ancoradot,uo chamado dó [?oço, 01.1 n<rsvbredito dé;l J3oaviagem, e ahi se irá
fazer a averiguação deten'uinaJa Pelo Regime.ntó, estando o Guarda Mó ,
e Escrivão da Saude sempre prúmplús; para o que deverão os Guardas
assisti'r no sitio mais, appropriado ac/ rrie.srno. fim; e feitas as dilig-encias.
es~abelecidàs no Regimento, (iclrã~l tlellas narte ao Provedor Mór da
Saude.
,· .'
, ·
IV. A~ sohredí'tasi et.ribarcaç&es naciona~s, e esf.rilngein~s, que fotem
clo Commercio, pagitd:o fJor entrada para o Lazareto; a ~abet·: os Naviqs,
Corvetas ,; e' Berg'ànt~ns dois 1uil réis; :;ts Suroaças mil e du~ef1{os réís 1
C;).' os Bardos, chr Custa,qu;úro:centos l'~is, (~ qu<~ · r;;.éd art·ecad. ~ido (.ld A!fan~
degfl- na occasiàõ, •ém q-q~· s.e cobr;;·o. <:.YS ll)ais Di,J.I''it0s do Porto, rem~t
~end·o~se todos os mezes para.·o Goft~ da Sa.ude: E do producto desta imposição se p11:garão·os ord~nados, ·~ fi:í.'Fâd ~$ mais ,çlespezas de:;;teEstabeJecimento: Quando poré.m est.iv'êrern . ern, quaí-entena, pessoas e mercadorias, deverap pagar as despe~as, qt.\G cmn . eilas se fizerem, como h e prá-.
tica no~ mais Lazare.l!)s; o que se rE'gulará e taixnrá no Regimento pa.r·
ticHlar, que se h~ qe ·ü.tzer parll b sobreditó Laz;~reto. .
V. Os N aviqs, que, trouxerem carregâ~(Ti_O , de E!->cravos, esperarão no
ancoradouro do Poçô, ou rro d~ J3ol'l.viâge.m, ' <1té <:fl1é S('j f<tça a Visita da
Saude pel(> G~larda l\'LÓI', e ·mais Of-Ilciá~K;. -e:· feita tidJa, irão ancqrar, e
ter quarentena no ancoradouro da llhtt de Jesl!ls.
VI. No acto da Visita se deJerminarão os dias, que c"::lda hum destes
Navios deve ter de quarentena, confCJrme. as molestias que C:rotrxer; mor~
tandade, que tenha havido; e mais circt-lmst~\ncias, qoe occorrerem porém nunca terão de .quàrentena menos de oito djas; em que os Negros
estejão desembarcados, e em terra 'na refEidda Ilha pill'a nhi serem tratados, fazendo-os Jav.ar, vestir de roupas novas, e sustentar de al.imen~
tos frescos; depo.is do que se lhes dará Çl, bilhete da Saude, e poderão
entrar na Cidade para se expôt;eru á venda no Sitio estabe!ecidó do V a-

longo.

.•

!

o

VII.
reft;wido- tratai~mnto deverá .Sfi_f feito debaixo da iospeci(àO ·do
Guarda da Saude, que abi devé assistir, ou do G-uarda Mór, que deve
cuídar tambem deste. está,belecimento, o qual constrangerá os donos a
praticar estas providencias; e no caso, em que ienhão ommissão nas primeiras vinte e quatro horas, o mandará fazer á custa delles; e para pagamento das despezas, requererá ás Minhas Justiç;\s Q:landados executivos para penhorar, e fazer arrematar bens, que bastem para o n1encionado pagamento, e para as custas re~pectivas.
.
.
VIII. Pelo Livro da Carga, Çer11dão d.a Mat.ncula daB eqlilpage s,
e da arqueação do navio, ~ tat,n bem por vestona, a q~e de~e proceuer na agoa·ardente, e mantanentos, qwe resttnem, avenguap.1 o Gual,"da Mor se forào observadas as ordens, qve se achão estabelecidas so.bre
o número de escravos, que sómeote deve trazer segundo a Lotação; quaa
]idades, e quantidade de ag()nda, e mantimentos, com que forfio trata[1)

'1.

Deverá

------------~----------~------------------~
lcr-~e 1693.
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dos na viagem; se as molestias se declaráràü nó mar 1 ou j~ as trouxe~

rão de terva; e os que at:loecêrão forão tratados, durante a viagem,
como cumpria: E acerca aisto procederá lambem a inquirir os OHiciaes
dos Navios, e aquellas pessoas da eq.uipagetn, que lhe parecer que con- .

..

vém; e resultando culpa remeHerâ o atito, e .i nquiric;fíp á!! Minhas Justiças, para procederem contra ús culpndus, como fQr Direito, dando par(.e coa• a cópia de tudo a·o. Provedor Mór; e não resultando culpa, lhos
remelterá lambem, para que achando, que e procedeo em fórma, o man, de guardar no C'anorio do Escrivão da Saude.
IX. Da Visita •em cada lw m destes Navios se levarão os mesmos emolumentos, que até agora se levavão; mas além delles pagará cada escravo para o Cofre da Saude duzentos réis, e sendo menor~s de dez annos
cem réis; que. se cobrarão na Alfandega com os outros Direitos; e desta
contr.ibuição deverão sahir as despezas do edificio, e reparo do Lazareto,
.e ps ordenados das pessoas empregadas para o cuid~do, t:: manutenção·

delle.

,,

., .

.'
.

~

.

' X, . Quando constal'

·

.

ao Provedor Mor, qüe os Trigos, ou Fariohas .;
Milhos; Carnes seccas, u verdes; ou outros quaesquer cornesliveis, ou
bebiuas se achào com com~p<;ão, e em esta~o de prejudicar a saude d<Js
habitantes, e que não obstante isto são destinados á venda, os mandará
examinar, e proceder nelles a V€storia em qualqt~er •p arte. onde se
achem; ou estejão nas Alfandegas, ou em Armazens da Minha Real Fazenda, ÓU em A rn\azens, e Trapiches de particulares, ou nas mesmas
lojas, em que coslumão vender-se!: E os encat-re.gadoe. de qualquer das
ditas Repar"tições, a ql.lem por olfipios do Provedor Mór constar que precis.à mat;tdar proceder rwl ditos g-eneros a exame, lhe franquearão, e
_apromptarão às casas, e. Armazens, em que estiverem, sem demora alguma, pr~:stando-lhe tod9 o auxilio gue pedir, e for nf~ces ario.
XI. . E CJUando estes etrcarregildos de quaesquer Rcpa lições, e Juizes d~1s Alfa'IH.Iegas acharem, gue exis~em debaixo da sua ·~1specção generos em similhante estado, deverão por officíos seus deprec~r ao Provedor Mór, que mande fa.zer os exames ne(/,pssarios, o que ele logo fará
executar; ,pOrfjue Hei por · bem,_ que a este\\respeito seja da oorig·ação de
qualquer o cuidado de prevenir o mal, que por similh<mle cau, pôde vir
1
,
a resultar ao Estado pelo consumo d~ taes gener(Js.
\
XI f. Pos exames, que em qualquer destes c~os se fizerem, ,se formalizarão processos verbaes, e sumruadssirnos, no~ quaes declarando-se
<\ quem perlencetn os generos, as marcas, signa,es, ou'-··confmntações,
mostrem a sua identidaJe, e 9. estado, em que, ~~· a chão, ou de total
ruin~, ou de principio della, se ajuntará o juizo dÓs Peritos, que ao mesmo exame devem cóncorrer, e declarar se merecem os sobreditos generos ser· cendemnatlos, ou se podem ainda ser beneficiados, e J')vrque maneira o devem ser; e se apresentarão ao Provedor Mór, o qual nelles dará a sua determinação final com a cómminação dnquellas. penas~, que lhe
parecerem conformes á disposição das Leis; e do que provêr, se formarão J?recalorios para .ns Justiças competentes, ou para as Repartições,
a ~uern · tocar~ a requet·irnento do Gua:rda Mór como fiscal da 'S<tude,
para serem cumpridos, e executados por ellas, sem gue possão admittir
.embargos, ou recurso algum com suspensão da execução, salvo se esta
susre-nsão lhe for novamenle deprecada pelo mesmo Juizo da Provedoria
lVlór. Estas Providencias , nqui ordenada.s Quero que se cumprão, como
nellas expressamente se contém, em quanto se não põem em exeeuQão.,
a que. ordeno no Paragrafo seg·uinte.
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X li I.. Sendo h uma _das obrigaç?es das Camaras o cuidado do provimen...
t.o dos v1veres necessar1os aos habJtanles das terras, para que haja abastança, ma1ormente dos generos da pr,i meíra necessidede · e devendo evit;tr-se o escandaloso prejuízo, que os trigos condu:lidos' em surrões aos
Portos desta Corte sotf, em cüm tanlo damno de seus donos como ela saufl: pública, ficando expostos ao tempo no Caes de dese~barque, por
nau haver A rrnazens, em que se reculhão: Sou Servido Ordenar, que a
Camara desta Corte faça construir no sitio, fJUC parecer mais proporcio•
n~do, huma _Casa com_ accommodações nec<::ssarias para arrecadação dos
tngos, e fann~a.s fabncadas del!es, que entrarem j)eJa Barra, para que
nella faça a V 1s1la da :::laude, e se examine se estão em estado de se
pôre~ á vendagem; o que deverá constar de hum bilhete, que depois
de feito oMc~mpetente exame passarei o Escrivão da Saude, e assignará o
P rovedor or ou o seu Delegado, para o que lhe Coucedo faculdade.
E os trigos, que entrarem, pag·arão hu rn violem por cada alqueire, cujo prot.lucto pertencerá lodo á Camara até se pagar das despezas, que
fi~e_r .c?m a construção ~a Casa; e findo que sPja este pagan1ento, se
d1vJd1ra em duas partes Iguaes, das quaes lhe ficará pertencendo huma
p<~ra as obras de publica utilidade, e outra pertencerá ao Cofre da Saude; remettendo·se ao Thesoureiro delle, sendo primeiro deduzidas do total rendimento as despezas da conservação do edificio, e das pessoas empr«:>l!auas na arrecadação.
X I V. Competirá tam bem é\0 Provedor Mó r o poder mandar fazer exames, e vestorias nos matadouros e açongues públicos; e não sómente '
poderá providenciar nos casos occorrentes o que os Juizes, Almotaceis,
e C~11nara não tiverem acautelado, e prevenido, mas poderá determinar
tambem os concertos, mudança!i!, e obras que nelles se devão fazertr
para que occorrenJo-se ou á incuria, ou aos antigos abusos, a saude pública, tanto pelo consumo das carnes, que ahi se cortão, como pela vi.sinhança destes lugares) n-ã o seja prejudicada: E de tudo mandará fazer
pela mesma maneira processos verbaes; e com a sua determinação final
deprecará aos Magistrados, a quem competir, que o cumpra, e execute;,
e se farào as despezas pelos rendimentos dos Conselhos; e não os havP.ndo, pelo Cofre da Saude; e na falta de hum, e outro Me darão parte,
para Eu Ordenar que se faça pelo Meu Erario Regio em beneficio público.
XV. E pol· quanto a falla de pastagens, que soffrem os gados, que
são conduzidos para esta Capital, os atormenta de modo que quando são
curt;~dos nos açougues~ estàt> incapazes de servir de bom ~limento: ~eí
por bem que ao ·Provedor Mór fique competindo_~ conhecun~nto, e JUrisdicçào necessaria para designai' pai>!Jlgens nos sltJOs_proporcwnados d_os.
cantinhos, por onde passão as boiada_s, nos quaes haJÜO de des_cançar os,
ge~dos, e reli1zer-se até serem conduzidos aos ma!adouros da C1dade.
XVI. Para verificar-se esta util providencia procurará o Provedor as
instrucções oecessarias das Camaras dos dislrictos, e dos Commandan-,.
tes delles; e com sua audieocia, estabelecerá em distancias proporcio·
nadas terrenos para descan<;o, e pastagem <lo$ gados,_ qu,e _se conduzem
para o abastecimento desta Capital; tanto nesta ProvuléncJa, como nas
Capitanías visinhas, donde elles costumão desce•··
,
XVIL ' Se estes terrenos foren;J devolutos, serão demarcados, ficando
com o tamanho de meia legoa em quadro cada hum delles, e pertence;
r;1o aos Conselhos respectivos, que os conservarão para o uso dos _passageiros, e pastagens dos gados, sem que em tempo algum se possao afo·

'
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rar, arrendar, vender, ou por .qtra1quer ma neira alienl\~~' ou dar d~ Ses,.
rnaria, pena de nullidade. Puderá porém o 1'ruvt.>dor .·ror com audJ.enc ia
da Camara resrwctiva permiti ir. fJ 'le s. e l.fi ,u ' OI na frente. e iHJ luh go
da entrada Hanch ,.s p ..~ ra os Guardas, e c••mHli•dlthde Jus Trup t- 1rus, e
Jlassagt>irus, que não t.er[lo ma :s de dez braças de fre nte, e vinte de
fund ., ; e terão c e rcas, que i ; S g .dus nãr> pois::H\u rumpL: r, e hu111 peque-

·.

·no foro, rtúe será cob :a.do p e la Camara em seu p•ove1to.
.
X V I H. E sendo de particulares, se lhes pagar:\ pelo Co ire da Saude
a renda·, que se arbitrar por louvados, escolberHlll-se neste caso us que
menos prejuizo causarem ao propri e tario; evitand•> se com muito cuidado, que se não cortem por Psle meio as grandes fazendas, para se nào
inutilizarem assim; preferi.udo-se sempre os baldios, ainda em ~dguma
distancia; e devendo haver no valur do an·endamenln tuda a CPilslderaçàu ao damno, e prej :,izo de s'eu dono, e a se1· forçado: E pod e rá lambem o propnetario afurnr terreno para os Hanchos cum permissão, e 'filculdade do Provedor Mór, com as mesmas cuudl\Ões ac1n1a referidas <Ícer•
ca dos terrenos publicus.
XIX. Huma legoa distante desta CHpital, ou mais proximo, se poder ser, se estabelecerá pela mesma causa hurna pasta!!em, em que ui·
1.imamente· se reculhào, e descanc e rn as rt>zes, que vier~~n para ·o ahas1.ecimenlo dos matadouros da Cidade; e prt~videnci.ando-se ·de mudo, que·
nào se demore mais de vinte e quatro hnras ne>S curraes dus uwtau•ltJ,ros; e que na refe rida pastagt>rn entrem os gado~ d.«• S Trope ' ros, e 1\'l arch<íntes sem preferencia, ou fra11de, que veHha occa1-ionar algum .monopalio; e em caso de cuntravenc;ãu a este respeito terá o PwveJ,,r Mór a
jurisdicçào de mandar proHder a ·prizào pur hum nwz C{;Jit ra o lVIarchante, que for achado em culpa. 8endo esta pasf;lgem de idgum particular,
será paga a renda pelo Cufre da Saude; e de cada cabeça de gado \'a•
cum, que se matar, e corta1· nos açougues, se p;•g·ará·d·uzentds rf>is para o ret~rido Cofre; cobrando-se com os mais Direitos', e remeltPnd!•-se
todos os mezes, donde se pagará- a renda de p<\Stagern, jtlrnaes tll•s Guardas, e mais despezas, C]Ue para isto se _fizerem: E a ·respe 'ko das ()U tras pastagens de transito tanto nesta Pro ~.incia, como nas Capit;\nías
visinhas, serão gratuitas, quando a demora \ los .~aJus não exer dt' r de
tres dias; e para aquelles, que tiverem maior Ut' ,l'J OI'a. · e re!!u'lará pt·•lo
Provedor Mór com o acordo das Camaras o que devt>l'fio pagar p~·r cada
Cabeça, nlém do fjUe costumào em algum:js partes 'l,l agar para a factul'a
do caminho, .no que por este motivo não haverá inu _IH(ào.
XX. Deverá .6cnr se entendendo, que por estns nov1liS 8eh"rminaçõPs,
com que Mando providenciar o bem dos Póvos nào fic·à~>, escusus o~ Jui zes, C a rnaras, Almotaceis, e mais e n'1 pn·gados ptíhliêos de faze1•e m o
seu dever, como pelos seus respect.i_vos_ Regimentos s~io oh hü;;H4PS ;· pois
que nesla maleria de tanto interesse público, Quero, e Ordeno, que
hnjào todos de concorrer pela p;Hte., que lhPs foca, colll a \\ i~ ilant;ia de~
VIda para o bern do serviço do Estado, probibindó gualquer ' conflicto de
.ju.risdicção, ou o que se escusem huns com a obrigaçào dos cHilros.
XXI. Do provedor Mór ficará neste Ee>lado <.lu Brazil conqwtindo o
Recurso para a Meza do DesPmbargo do Pac(o, por nfio ter h1gar o ·ino _
termedio para o Senado da Camar9, que competia em Pnrt ugal pelos antigos HegiUJenlos que nesta parte hei por derogad'os. E havendo Pt>ste
(o que Deus nào perm1Lta) o Provedor Mór Me fará saber pelo sohredilo 'J;'ribunal, que l\1e consultará~' a Junta Temporaria, que Clllllflre
crear com aquella exten«ião de juri~dicÇão, .que se tem praticado ; e que ,
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em tlles casos exlraordinarios se faz neeessaria, ,para Eu a Nomear, como

convier ao bem do Meu Heal Servico.
XXII. Os ·O!liciaes para ,9 Port~ serão os mesmos, que estão eslabe]ecidus pelo Keuimento da Saude do, Porto de Belem, e os da Prúvedo-·
r'ia Mor ser !lo hum Eser i và·o, 'bum Me i ri.!1J
e ,hum .Theso u reiro. E pelo
IJUt! respella ao L11zareto, no seu Regir·••·~.nlo particular, ouando for coaelo ido, se uesi·gn11rão os OfJiciaes, que deverá havE;r.
• .
XXII L O Thesoureiro do Cofre da S<wde .sera e,leito, e affiança.do
peli:l Calllara: 1\lderá com tudo o Provedor Mor nome~• r p111:a esle Oilicio,
que st>l'CÍ trienal; a qualquer dos Thesourt:·iros doS' outrvs Cofres puhllc(J::,
q11e l's!Íverem em exercícios, e affianç~dos competentemente: Receberá elle á boca d,) Cofre as quantias, .que .alli devem ser entrPgues
pPias diversas E~tat;ões, onde mando cubrar. as ímposiçi)es acima declaradas, e á buca do Cufre fará lambem os pagamenllJS dos 'o rdenaJ()s, e
llHltS ·despezas pc•t' Fultaas, que dev\?,rt:J ser processadas pt>lo Esc1·ivão, e·
.nssig·nadas rwlo Provedo·r Mur: E touos os ;.a tlfiOS se (omarriio pelú mesmo
PniveJor Mur cont:;~s ao 'T hesoureiro, uarido balanço ao Cufre, do nual
deverá. ft'lllet ter huma c()pia por elle a~signada ao Meu Heal, Erario;
observando-se n<;> H1ais as reg-ras, que se achào estabelecil!las pelus L{egimeutll.;, e Ordenações da Fazendà.
XX I V. Acontecendo aportar va Capitnnía da Bahia, e nos mais Portos desle Estado do Brazil alguma em.harcaçãu, que tenha sahiJo de.
Porto, onde haja noticia, ou suspttita de peste, não poélerá alli fundear,
mas ser:l constrangida a vir fazer quarentená ao Lazarelo da Boavjag-e~u
de:sta Corte: Dever.,se lhe ha poré,m prestar .todos os soccorros, e refrescos, que precisar para ·poder St>~uir -.:iagem, como a hum .a nidade e.~ige,
e enm a,s . cautelas pr,at.i~atias e~ s.irnil'hantes,, casos.
XX V. Na rel~rída . Cidade da Bahia, em l'emarnbuco, e nos outros
Purtos, onde se faz lnaior commer·rio, haverãq Guardas Mores de Saude,
q11e ser ao uouwados pelo Provedor Mor e como seus Uel(~gados observarão·
o qu"" p<rl' este Hegimento vai declarado incumbir ao dito Emprego: Exami•
narAu oS Cartas Je Saude Jcis Navios Nacionaes, e Esrrangeiros; farão·
as Visitas c"mpetentes aos Navios de Negros; Lirarào ilS iAq,uiriçõés,que
viio urdPnadas sohre (I seu transporte; e estarão promptos para as mai.s
diligt•ncias relativas a és·l e ohjecto, que JHtlo P~oveJor Mor lhes farem.
encarrpgadas; JlF\SSHI'ldro tam.bt>m as Cartas da Saude, qoe lhes forem requeridas' pol' aquel les; ·que sahirem das respedivas OapiltlnÍ!I·S para fóra.
Os reff:'ridus Guardas tvn)res da Saurfe, a.r'recadarãn as proprina~, que s~
g11nJo este HegimPnto pertencem ao Pr9v.eúor Mor, e lhas remellerão 1
cumo por elle f.or deterr~inad·w.
,
X X V I. A J u ris dicção porém do Provedor Mor pela maior ext~nção,
e imporlancia que tem, e que por este ~egimento lhe fica conferida,
será ext~rcitacla ~~x oflicio pelo Magistrado do Lngar; e onde houver OuT'
vid~·r Gt>ral da Comarc(l será annexa ao dito Cargo~ nas v .illas, (JOde Q
n:1o hol)ver, ao de Ju_iz de Fóra; e nq~ sl!la fnlta· 110 Juiz Ordinario, in- '
quirindo-se em Res,iJencia~ nas Dev::r~SilS .de Correic~ão, e <)esem.penho
de hum tão sa!;!'ratio, de ,v er.. 'O Re·curso sc~rá e1n. cad·a C:\~pitanía parn o Glil~ern<~elor~ e deste para a Meza do D~s.e•1in;;lrgo do _f'aç?, onde similhan- ·
te:o nt>gocios se decidifàO finalme.nt~, tpformando pnmeuo, com o seu parecer o Provedor .Mor deste Estado. . .
. ,
XXVII. Em cada huma das referidas terras osGovemadores, onvi_n•
do ao Ouvidor da _ Coma~ca, e ao Guarda Mor respectivo, detinarão o
silio 1 e Jug·ar proporcionado para servir de Lazareto para os Negros; e
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mandarão fazer as acommodaç0es precisas para o seu desembarque, .e
agazalho em terra, onde se deverá praticar o que se ordena neste Rt>gi~
mento ai'Jtes de entrarem nas P()voac:ôes, pagando-se as despezas pelo Cofre das contribuições, que ticào declaradas; cujas som mas se poderão
adiantnr pela MiTJha Real Fazer;Jda: E os Guardas M6r~s assistirão no sitio convt>niente, que pelos sobn~dJtos Jhe fox: ~et. ern11nado, ass1rn como
os mais Olficiaes da' Saude, para com prompt1dào cumpru·em com as
suas obrigações; e executarão o que neste Hegirnento se lhes determina,
dando as partes, e remettendo ex officio os Processos ao Magislrado, _que
servir de Provedor Mór.
XXV 111. Será nomeado Esc:rivão da Saude qualquer dos Escrivães,
preferindo ós das Oamaras pelo haverem sido · ·até agora, ou Tabelliàes
dos que nas ditas terras houver, tJUe mais apto seja: e mais expetl!to
p~ua o cumprimento destas obrigações: Podendo ser nonJeauo, como Of~
:llcio' separado naquellas le~ras, onde pela extensão das suas occupn</)es
for ~ mai.s conve!'liente, que · constitua l1um Oilicio diverso livre de outros
encari;oS; e para Tbesoureiro se o'bmeHrá qualquer dos gne houver elei
tos pela Camara; as qu<tes nomeações serão feitas como dos rn;,is Officios, na forma das Minhas Reaes <..~rdenações. Vencerão pelas Visitas os
mesmos salarios, que até agora ~e costumad'io levar; e aquell es, fJU@
,deverem ter ordenados, se M.q consultarão, ouvindo-se o Provedor .Mór,
ou qnem suà jtll'isdicçl.'io exercer.
XXIX. Os sobreditos Magistrados, come Prove-dores Móres, farão os
exames, e vestorias nos mantimentos, e nos açougueS>, e matadouros,
como vai determinado ao I?-,ovedor .Mór; Jeverào porém chamar sempre
ao Guarda Mór para assistir, e votnr, ou como ,P erito, no qaso (1-e sêr
da faculdade Medica, ou como Fiscal, e Delegado, CJUe he do Provedor
l\1ór, e seguirão os mais termos acima prescri plos para os processus, e
determinações, que se fizerem.
,
XXX. As mesmas pr-ovidencias, que acima J!etermino ácerca d~s pas·
tagens dos gados, serão observadas nas. Ci;ipiLanías da Bahia, Pern!:l!O'b uco, Pará, e Maranhão. Os GovernadoreS* ouvindo aos Ouyttfores Mótes, ~ com audiencia das Camaras determinarão os terrenos para pastHgens, e clarão as n1ais providencins, que fore~n accounnodad(ls ao tocal, conformando-se, g1H1nto for pessivel, C\', m o que;!~e~estabelecer nesta Província: e coa1 as Disposições deste Regime~1.o; e darão parte ÚO'
que a este respeito executarem, pela Secretaria d-ê 'lE~taúo <h-ls Negoc·ios
do Brazil; pela qual se fará a competente partj!Oípa((<\o ao Provedor Mór
para ficar na intelligencia do que se estab~~eceo, ou Me represen-tor o
que for necessario, que haja de innovar-se; fazendo conservar no Cartorio da Saude a Copia de todüs üs papeis,; para ahi const.ar de tudo o que
a este fim se estabeleceo nas demais Càpilanías deste Es!ad'O.
~
XXXI. Por todos· os Navios, gue1 ~ahirem dos referirl'o,s f">ortos par'a
esta Corte, remetterão os Guardas iVlóres ao Pr'Ovedor Mór <)S partes Je
todos os Processos, e diligPncias, que tiverem praLJcado, em Mopp}ls,
referindo-se nos númeri?S de· Processos, que nos Cartorius dos seus respectivos Escrivães devem &~r. Os OuviJores, ou 'o s outros 1\'bgistrados,
ou Juizes, que exercitarem esta Jul'isdicção, lambem lhe remellerão '<IS
partes das diligencias, que lhes toca fazer por este Reg1mento, e todos os annos envia1·ão igualmento ao sobreJito Provedor Mór nesta Corte copia do .Auto d~s contas, que devem tom:\L' a6 ':fbesoureiro. e do
lJalanço da Cofre da Saude com a demonstração da Receita e Despeza, que tiver havi~e; e as sobras, que houver, serão lambem remet1
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tiJil~ no Cof're de Saude dest•i. Corte a entt·egu ao seu respectivo TÍiesoure!ro.
~
XXXII. Dos referidos Mappa:s, e Balanços o ProYedor Mór nesta
Cqrte' faréÍ hum Extraclo geral, que todos <:Js seis mezes subirá á Minha
Real PreserH?a pel.o Tr\b.111nal competente; e quando houver cousa exlraordinaria, de que Me deva dar parte, Me pude~·{! fazer presen~e pela
Secretaria de Estado dos N egocif.;s do Brazil.
Pelo que: lVIando á Meza do Desembargo do Paço; e da Conscien- e~
cia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Conselho dá Minha Real
Fazenda; Hegedor ela Casa da Sopplicat?ão; do BraziJ ; e Governador da
Re l <~çao da Bah~a; Go .verbador~s e Capitães Generaes; e mais Gover·nadüres do Brazil, e dos Meus Domínios UJtran'lal'Ínos; e a todos os Ministros de Juslicta,- e mais pessóàs, a quem pertencer,,, o c ·nhecimento
deste Alvará; o cumpr.ão, e guardem, não obstante qualquer Decisão
em contr::~rio, q,ue Bei por derogadas para este effeito .some-nte: E vale~
rá como 'Carla passada pela Chancellaria, posto que por elln não ha de
passar, e que o seci ef:feito haja de durar maís de hum ~fluo, seni embargo da Lei em contrario. Dado no Palqcio dô fho de Janeiro aos 22
de Janeiro de l8lO,=Com a Aíislgnatura do Princípe Regente, e a
do Ministro .
.Regisl.
Secretar.ic~ de Estado dos ,Negoáos do Bm~

na!

no Liv.

1. 0 de .Leis, Alvarás, e Ca1"tas Re.rias
çr,fol· 124, ve:rs. e impresso na lmpressâo Regia
zil
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Eu O PRINCIPE REGENTE .Faço saber aos que o presen(e Alvará

com .força de Lei virem, Cjlle sendo~Me presente em Cousulta da Real
Junta do Co.mme1·cio,, Agricu!Cura, Fabrina~, e Navegação dçste Estado do Brazil; e Dom'inios Ultramarinos, que .Havéndo Eu .declal'lülo no
Alvará do primeiro de Ahril de mil ~elecentos c'i nco-enta e hum, quaes
erão as incumbencias das Mezas de Jnspecção, que Fuí Sel'Vido Crear
para augmento, e prosreridade dà Agricultura, e do Commercio; e devendo entender-se desta Legislação, e de mui.tas ou{ras ÜJ'deos Regias
a este. respeito estabelecidâs, e pro mu lgad-as~l que',a J ul'iscl icç;\o .tlas r e~
. feridas Mezas era privativa naquelles objectos, que l·hes houver/lo -sido
encarrBgados; acontecia pelo contrario. que havi!io muitos confliclosf de
J urisdícção com manisfesto prejoizo dos Meus fieis Vas~allos, detrimento
da prosperidade da causa ptJ.J:>lica, e sempre indecorosos, e con(rarios
ao bem publico; e que o mesmo succedia nos cr.sbs das admini.s.tr·&~Ões
das heranças dos que mórrião sem testamento~ e sem .herdeiros presen·
tes, e com Credores Negociantes, estabelecidas no Alvará de Jezesete
de Junho de mil setecentos sessenta e seis, com o util fim de promover
o Conimercío, reuwvendó-lhe os obstaculos; que pruvinhi\_o da difiiculda ..
de, e demora na cobrança das stJas dividas; quando era convt:~nicnte, e
utilissírno, que arrecadassem ()Uanto antes os seus fundos para os f~Ôtem
em mais viva, e prompla circulução, acceler;;tndo o giro do Cornmercio,
que se augmenla á proporção, que cr~scem, e se rnultíplicão as transa,.
cções mercantís: há vendo tarubem nos referidos casos algumas vézestlu"idas, e ditlpulll~ sobre <1 Jurisdicçào privativa das Mezas ~a lnspecção,
apezar de 'JUe no S!Jbl'edifo Ãlvará estivesse determtrlâdo ·, qqe de.ssem
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co~ta á Real J~nta Jo Commermi~ di> <]Ue praticassem em siu: iJhnntes caso; do que se devia deduzir, que este era o Tribnnal competente, pam
quem se deveria recorrer das decisões desta natureza: Propúntlo-se-Me finalmente na sobredita Consulta, qo.anfo era conveniente &O Be:rn público ordenar-se qüe a Jurisdic(;.ito dás l\1ezas de lnspecção fosse privativa
em todos os casos de sua íucinnl:Jencia ar:ima reco,nt.ados; e gue çlelJns
se devesse recorrer ,por mei~), d.e appelhH~ão; e aggravo para a HealJun"ta do Cornmercio deste Estado, como _se prnticava· .h avi<! tempos, e erÇI.
coberente com a natureza das matel'ias mtiis analogas aos objeelo'l; e lU
que este Tribunal entende e á brevidade 1 coü1 qne sem as delongas
Forenses cumpre que se decidão simillt(lntes ri~gocios .:· E tendo consideracão a todo o referido, e Querendo evitar os mencionados inconvenieti.,
te;, e pôr termo ás profiosas qMetões, qLJe se tem sgscitàrle, e podçm:
recrescer para o futuro em damno da publica utilidade: Conformando-ME}
com o parécer da refe.rida Cbnsulta: l-l~i pot bem. Determinar: Que ~Ja
risdição das Mezas dé}ospecçà0 em 'tôd!ls' os ê?.,Sos, que Jh:es estão ineumbidos por Minhas Leis, .;\Jvat'tís, P.ecretos, ou Ordens, Hegias·: seja privativa, e exclusiva de gvalqner optra; e que d~Uas ~e devão interpor todos os recursos ordinarios, e extraordinarios para (l Real Junta do
Com p,1ercio, Agricultura, F a bricás, e , N avegaçâo . de'ste Estado, freando
inhibidas de entrar em simi·lh::inle conhecimento quaesquer out1as Autboridades; salvo o recurso immediato á Minha Real Pessoa; que sempre~ e em todo o caso se deve entender com.petir aos Meus fieis Vassnllos.
Pelo que: Mando á Mez;;t do De~em'bargo doPaço; Meza da Cons..,
çiencia e Ordens; Presidedte do Meu H.~al Ernrio; Regedor d:;t Casa da
Supplica~/:to; Conselh<) da Mi,pha Real Fazenda; Real .Junta do 'Cornmercio, Agricultura, Fabric;a~; e Naveg~ção deste Estado db Brazil, e Domínios Ullramarinos; e a. todos os m.,a is Tribunaes, e ~Jj nistros de Jusliça,
a que o conhedmento deste Alvará pe,rlencel', o cumprãp, e guardem
como ne!Je se contém, sem embargo de qu.aesquer Leis em contrario,
que todas Hei por dei'Qgadas para este @iífeito somente, como se dellas
fizesse expressa, e ind1vidual menção. E vàlerá como Carta p ~s~da pela
Chancellaria, post~ que por ellll não ha de passar, e\ q~e o seu effe~lo
haja de durar .mais de. hqm anno., sem embarg~o da_ ~e1 em contrano.
Dado no P_alacJO do R1o ?e ~ane1ro aos 30 de ·J{,lne1ro de .1810. (1)=
Com a Ass1gnatura do Pnnc1pe Regente.
·
·
'

Junt~

Regisf. na Secretarfa da ,Real
·o Commercio,
Agricultura, Fabricas, e NavegaÇâo deste Estado do
B"·a.zil, e Dominios Ultramarinos afol. ' 30. do Liv.
1'. 0 do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, elmp.
na Impressão Regia.
"
'•

',

,,

·--llf.q.'i!-,- ·*

..

Tendo o Senado da Camara em diversos tempos estabelecido as mais
uteis Providencias para repentinamente se acudir aos Jocendios por ser
a maior difficuldade o constar logo o local dos mesmos Incendios; Pro~
I.
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Vid. o Alvará de 10 de Novembro deste anno.
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videncias laes que merecêrão a Régia, Benigna, e Paternal Approvaçiio de S. A. R. O PHINCI PE REG ENTE Nosso Senhor nas Consultas que o Senado levou á Sua H eal Presenc;a; para se ex~cutarem cum
toda a exacç::io: Tt:m. mostrado a elCperi«wcia, que não são ainua b.as-

tantes as mes111as Pru.vt,JenCiiiS para se con~eguir o preci()o e!Teito; e flUe
he mdtspensavel que a hum mesmo tempo se toquem os sinos e se fa('a
av1so au Desetubargador Con selheiro In::~ pectt>r do Pe!ouro das Obras, 'e
ao Jnspector Geral dos Incendios; e para que isto assim se execute: Déclara, e Determina o Senado o segllihte: =Toda a Pessoa que souher
do lucal do JncendJO, e que for a primeira fjUe avise a GuarJa da Policia, que s~ achar mais proxima ao Incendio, recebendo hum hdhete do
Cummandanle da. Guarda, que assim o deelare, vencerá o prémio de tuil
e dezenlos réis que no d1a seguinte lhê pagará o Inspector Geral dos
lneeudtos: A~uelle Su!J;ulo da Cunrcla Real d_a Policia, que logo que se
receber o ,A VIso, for ás ~;luas torres m~ís proxímas do Incendio,
fizer
l1,go toca:r us sinos f:'m amh~.s com brevidade, e sem delliwra, vencerá.
de ptémto ulll' e ~iuzenlos ré1s; que lhe pagará no dia seguinte o Inspector Geral dos lncendJus, apresentanJo bilhete do Com mandante da Guàrda, em que cl!nsle ser o proprio, que fez este serviço. Do mesmo modo; toda a Pessoa que sem demora for · a p:-imeira que levar a noticia do
si'! io onde fur o lnc ,.. ndio a casa do Desembargador Conselheiro lospeclur do Peluuro das Obras, morador na 'Rua
e passar dahi immed 1al< tllente á casa do lnspeclor Geral dos lncendiog
o Capi tão lVht heos Anlünio, lVIoradur ao Thesüuro Velho, ven€erá o prétnio Je mil e duzento,s ré1s, fjlle f!O qia seguinte lhe sed pago pelo Iospeclor Gei·al dos Incendios. E para que chegue á noticia de tod<)S os que
qu1zereru obter estes prémios, concorrendo Lambem como bons Patriotas
pan1 a utilidade Pública, se affixará este Edital nos Lug·ares do costume
nesta Cidade. Lisboa 31 de Janeiro de 181 o.= Francisco de Mendonç~

e

Arraes e Mello.

Impresso na Typografia Silviana.
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Eu

O PRI~CIPE REGENTEWaço saber aos que este Alvará vi •
rem: Que sendo o principal objecto da Miflha Paternal Attenção o P~o
movt>t" a Felicidade dos Meus Fieis Vassallos por todos aquelles meiO$
t:onducentes a obter hum símilhanle fim, e que a experiencia t~m mostrado serem os fJUe elevádo as Nações que os adoptárão ao mal.or auge
da ProsperiJ3de, e Opulenci3 Pública: E que Bavendo Cons1de~ado,
t1ue o Commercio Marítimo foi assim 1~:1s Idades remotas, como ?os recentes tempos, o que r'n<\Ís prompta 1 e directamen.te tem C?pcorrtdo para ti r mar· a s<Jiida H iqueza dos Póvos, que o exerc1_tã0; F!ols q~e off~t·e
cendo h uma pr.o mpüt; e com moda co~tdllcção,, contnbue r?ra m;ns rap~tla·
mente promover o augmeoto da Agncultura, a ,abundancl.a ~los seus 1 :oduelos, a lndustria Nacional, e a População, e para facdttar os me1os
de engrandecer a Marinha l\1 ilitar, tào necessaria para a protecçfio do
mesmo Con11nercio, e rara a preservação, e s.egurança .dos ~~tadotõ; e
I rilperios Marítimos: Resolvi Ampliar as PI'OVHlentes Dtspostç~es~; c?m
;1s quaes em diflerenles tempos, e opportnnas conjunct~ras Fu1 Sen·1do
Animar em commum beneficio dos Mens Vassall0s este Importante ramo
Lllll
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da Riguezal e Prosperid;1de N?.ciorwl. Por tanto: Tendo Mandado~ qu e··
StJbissem á Minha Real Presençrt os .Reg; i menlos, que se . a chavão estabelecidos relativamente ao ·modo de effecta.ar o Despa cho dcs Navios na sah'ida do Porto do Rio de Janeiro: E Tendo Conhecido á vista delles os ·
notavés prejuízos, que necessariamente deverião resultar da muliiplicidade de Despac.ho, que os Mestres das Embarcações erf1o obrigados. a:
d'ilígenciat· em tantas, e tiio distanles Bepartições, corno erão as que abusivam ente. se acha vão estabelecidas, a maior parte dos guaes se reduzia
a simpliees, e meras formalidades, tendentes não ao gri:i nde objecto de
favorecer, e facilitar a Navegação, e Commercio, mas sim aó de realiza r, e segurar a cobrança de Emolumentos, eoncedidos em ' differeQtes
tempos a diversos Empregados,· e ao de estahelecer huma dependencia
nas Repartições, á.s· quaes os mesmos Mestres devião recorrer; resultando destes multiplicados recursos demorarem-se as Emb<;~rcações neste Porto por prolongados espaços de tempo, e inutilizando os Proprietarios dellas as despezas, que fazião com a . subsiste~ia, e salarios das respectivas.
Guat•nic;;ões; ao que accresce i'~habilitarem-se as mesmas Embarcações,
m:pecialmente as Costeiras, para repetirem as suas viagens de ida e vol.
a, quando as podião effeclwar, se fossem despachadas com a conveniente brevidade; do que emnaria eatre muitas attendiveis vantagens as de
se abastar •a Capital, e a de se obter a abunclancia, principalmente
daquelles Qeneros necessarios para a subsistencia dos Habitantes, que
)gqalmente gozarião da commodidade dos preços delles..pelo natural em~ito da concurrencia, que as;ün viria a realizar-se.
\
·
Para remover pois aquelles, e outros attendiveis inconvenientes,
{lue pela sua gravidade se fizeriio dignos da Minha R~al Consideração, ~e
. que por isso mécessitão de prornptas, e convenientes Providencias: M&ndo ~St!:lbelecer ht1ma Meza de Despacho Maritimo, na qual
se deverão
1
cqncentrar os Despachos, e mais diligencias a elles rela tivas, que se
ex peuião por differentes Reparüções.
,
\~
. .
Sérá composta aquella Meza de hlum Fiscal, hum ' •hesoureuo,
hum Escrivão, e hum Continuo.
\
Deverá a Meza do Despacho Marüimo ~er as.l)suas Sessões todos
.
os dias de manhã, que não forem Dias Santos de Gua\ da, des~~, as oito
horas até ao meio dia; mas_quand~ aconteça ?ave~ ~ai0r concurso \d
..e Despachantes, e não s~r possJvel av1allos, ·asslgnar-s,\.ha hurna Sessao Extraordinaria, para a tarde dq mesmo d ia.
I\
.
Per~encerá ~ao ~isca! faze.r. obset·var a boa Pr\em, ~ regualiâade,
e a decenc1a nas Sessoes da r~fenda Meza·; recommend~r ~~ Empregados. ne]la a prom pta execução das ·o~rigações, que lhes..~ão im,postas; não
permittindo, que elles se alterem,' nem tambem, que se atlmittão de.
tnoras, e del9ngas no despacho, . e aviamento das Partes. .
Ao Thesoureiro fioarão perterícendo as obrigáções '~\ nnexas a hum .
tal en)prego,
,,
·~
.
De'ver/. o Escrivão fazer o lança·mento geral de todas· as Qu~ntias,
que a titulo de CorHribuição, ou de Emolumentos satisfizerem as ~rnbaFCa('Ões na sabida deste. Porto. .
, "
. Do referido Lançamento deverá o Escrivão no fim' de cada Sessão
fazer hum conciso r~ su mo, no qual assigHarão o Fiscal ,' e ·o Thesou<reiro,
·s ervindo d ~ pois para d.e.lle 'se extrahir a conta, que se d.everá formalizar
no j]m de cada mez : Passará o Escrívão tambern as Guias, para que o
Theso1:1reiro haja · de fa~er entrega da ímport.a!)cia dos EmolomeAtos' ás
I;?.essc>as, ás q,naes competirem, ou a seus bastnnte.s Procuradores; e dos

'
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Pagamentos, qu·e fizer no tlltinJo dia de cada mez, não sendo Dia San.:.
. to, deverá cobra·r Quitações )nu· a su:a Descarga nr';s respectivos Livrus,
· sem que por estas Gu4as, nem por ·q ua'lq uer outro Ti tu lo possa o Escri·vão, o ·u· o Thesoureiro perl.ender Emolumentos, ou Gratificação algúma.
Para s·e regtdar o LC~n(;amento geral das Quantias, que a tit,ulo
~.:. de Contribuição, ou de Emolumento deverão shtisfazer as Embarcações
na ·s ahida deste Poi'Lo: Mando baixar cotn' este a Relação, que vai assignada pelo Conde das Galveas, do Meu Conselho· d'.Esl'ado, Meu Ministro e Secretario d' Estado dos N egocios ~ia Marinha e DoriJiniosUJtramarinos, a qual ficará ern obs·ervancia em ·Cjuanto Eu não Mandar 'O contrario, e não se estabelecer outro systema, que sem ptejuizb tiaquellas P~s
soas, ou corporações, ás quaes forão concedidos os indicados EnJOlumentos, haja de alliviar à Navegação, e Commercio Marítimo tlàquellas P·r estações: E sendo tão confonne aos Meus Reaes, e Próvíaentes S-enti alentos ~hbreviar o termo; em que deverão ~e~sar aquellas Cárltribuições, e
Emolumentos Pessoaes: Tenho Resolvido, que fiquem ce~santlo li)go que
os Empregos, e OHicios, a que as . m-esmas Contnbuições, e Emoluirieritos se achào annexos, houvetem de se tran·s ferir a novos candidatos; ficando entendido, que airtdà no caso eru que Eu Haja de Fazer Mercê
da Sobrevi vencia dàquelles Empregos, ou Officio:S assim CívÍs,. como Militares, se não devem julgar com prehert.didos nella os Emdlu men tos, qUê
antes lhes tocavãó; os quaes durarão sómente em quanto servirem os àetuaes Em pregados, ou Eu não H ou ver de estabelecer os meios de I nderu•
nização, ou compt:!nsaç~io a favor dos actunes Possuidores, a fim de lllàis
promptamente Fazer gozar a Nüvegaç.ào, e Cor;nrn~I'c;io Mat.itimo âo be- .
neficio, e allivio, que Me Proponho a Facilltat-Jhes, para frornover à ·
Prosperidade da mesma Navegação, e Commercio, ·e com ella a de todas as classes dos Meus Fieis VassaJlos; betn ehtendidú, qüe as Inderi1.
nizações, que Eu Mandar Fazer, deverão s~r reguladas [Jelo Heiidimehto dos Emolumentos tal qual era ao tempo da data deste .M~"6 Alvará,
e não pelo que renderem no tempo, em que f\ Ind~mnizaçilo se ~~erificar.
Mas querendo, que desde já comed~m os Meus Fieis Vassallos a
gozar parte dos, allivios, com que Me P.toponho a Proteger a Navegação,
e Commercio Marilimo: Sou Servido, Abolir a favor àêlS LaQchas Costeiras de Equipagem de cinco pessoas, que cond1,1zem FarínHá de 'Pâo,
Milho, Feijão, e outros Legumes, materiaes ~·e Consttucção d~ Editlcios,
Carvão, e Lenha, os Emolumentos, (1ue ~1cr~scerão depois do primeir9
de Janeiro de mil oitoce.ntos e oito; ficando
seu pleno vigor · os qu-ê
anteriormente se paga vão, e constâ'o· da HE:llação acima mencionada; é '
devendo a difierença satisfazer-se pela Minha Real Fazenda :tos actu~1es
Em pregados, que deixarem de receber por esta Minha Real Res()lt.il)aô
os Emolumentos, que lhes pertencerem por justifica<;los Titl!los, em quan.::
to servirem os empré&'os, a que taes_ E_molumentos se . achão ·anrlei.o.~ ·(.
observando~se a respeito destes o que acpl)a Tenho Ordenádo a respe1t&
dos mais Empregados.
.,
· '·~

'

em

.

Formalidade, com qite se pr·oc~derá ao
D'espacltd.
. '
.

Os Mestres das differentes Embarcações darão a soa Ên(rada nã Alfandega, apresentando a Lis(a da sua Carga, a fim de 'receberem o com~
petent.e~ Despacho, conforme a Prátic·a, que d~ J?ngo re.tn'po se :ich~ estabelecidanaquella Repartição. Massendo oprmc1pal objectodasMJ.nhas
llatemaes Disposi!~ões não ;só Abbreviar o Despacho das Ern barêaÇõd,

.

.

Llll! 2

..

.

·,.
'

"
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mas tambein AIIiviar os lVIeus Fieis Vassallos das Despezas, que resultào de maior demora ao mesmo Despacho pela detenção dos Guardas
ahordo em quanto se etfectua a Visita: Determino, que as Embar·cações
Costeiras, que transportarem Cabc~s de Assucar, Pipas de Aguardente,
Algodão~ Cocos, e Louça Vidrada: deverüo ser visitaJas no preciso termo de tres dias, ou mais cedo se possível for; e que terminada. que seja
a Visita se fação logo retirar os Guardas. O mesmo Bt>neticio Hei por
bem Cônceder, e Mando que se observe a respeito das. Embarcações '
Costeiras, que carregarem Carne, Peixe Salgado, Toucinhos, F.umo,
Trigo, Cahos, Belas, e A marras de Piassava; bem entendido, que a
respeito destes Generos s~ fará a avaliação do es~ilo no espac~o dos mesmos tres dias, em que Mando se haja de ell'ectuar a Visita, e retirarem•
se os Guardas.
MerecenJo-Me particular AHtmção as Lanchas, que conduzem Mantimentos, como Farinha de Páo, Milho, Feijão, e outros Lugumes, vis- to serem ohjeclos de primeira necessiJade, e indispensaveis para a subsistencia dos Meus Fieis Vassallos: E sendu tam bem digno da Minha
Real Consideração Fac-ilitar os meios, e artigos necessarius para a Construcção dos Edrficios desta Minha Curfe do Hio de Janeiro, de que r.e•
sulta não só commodidade aos Habitantes, co1no lambem maior esplendor á Capital, e Lugar da Minha presente Residencia: Querendo Promuver ·a com moda conducção dos• materiaes, que para tal effE~ito se ~rans
portão, e que tem subido a altos preços por falta de Exportação, causada pelas demoras, que sotfrem as Enlbdrcações: Ordeno que as Lanchas Costeirus, que condu:lirem assim os rf?ferido.,s mantimentos, como
materiaes de Construcçào de Edificios; o '<aber: C··J, Tijolo, 'Telha e
Madeira, logo que derem Entrada na Alfandega, h·jào de ser visitadas
no preciso espaço de tempo de vinte e quatro horas; reti~ando-se-lhes
immediatamenle os Guardas, depois de feita a Visita: E
mesmo beneficio S u Servido Conceder ás Lanchas, que conduzirem Carvão, e
Lenha para o consumo da C1dade.
\
.
Terminadas que sejão ::as diligencias, · que ficão por Mi"\_,Ürdenadas, e as que são do costume,· que não Me proponho ,a._ Allerar~. enã0 na.
parte, em que por Mim forem derogadas nesle \\lvará~ deverá o Mestre receber da Alfandega o Bilhete, que o Escrjvão- d'~ Meza Grande
lhe passará, 01Unido da assignatura do Juiz da me~. ma Alfandega', pelo
qual conste achar-se desembarcado por aquella Hepar~ição.; e com nquelle
Bilhete deverá o Proprietario por si, ou pelo Despachante,, e <;) Mestre
C@m a Gente da sua Gnarníçãó, recorrer :i Intendencia Ja Marinha para
alli se proceder a competente Matricula; e desta Hepartição receberá o
Bilhete, em . que se certifique haver-se etfecll!fido a Matricula;· ,declarando-se no mesmo Bilhete os nomes ::~ssim do Mestre, como da 'Embarcação:, Pórto a que se destina, numer9 das Pessoas ~uathculad~s, nas
quaes se incluirão o Piloto, e Cirurgião examinados,. e approvados, e o
Capellão, segundo o Lq'te, e capacidade da Embarcação. Com o Bilhete
da Matricula, concebido na fórtpa acima referida, se apresentará o Propric:tario, ou o Despachante com o, Mestre da Em barcaçiio perante a Meza
do Despacho Marítimo, e entregará o Bilhete ao Fiscal, que o mandará
lançar pelo Esai,vão, ordenando a este, que faça a conta das Contribuiç.õ es, e Emolumentos, que corppetem ás differet'ltes Hepartições, e Pes·
soas, que ·os recebem, e que constão da já mencionada Relação: E ten ·
do ·o Mestre pago as referidas Contribuh;Ões, e Emolumentos dêclaran·
do-se na Guia o nome da Embarcação, do M~~tre della, dos Indivíduos,

o

,
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de que se .éompozer a Equipagem, Porto . do seu destino e o dia da
sabida; com esta Guia assignada pelo Fiscal, e Thesoureiro', se apresf>ntará o Mestre, ou o l·)espachante, ou o seu Agente, na Minha Secre.o
taria de Estado dos :Negocios da Marinha e Domínios Ultramarinos onde se lhe facilitará o Pas~aportei e a Portaria, para que nas For.talezas
se não jJOnha impedimento, nías deixem 1ivrewente proseguir Viagem
para o seu destino.
Ficará a cargo do Escrivão formalizar hum Mappa dos Navios; ·
que diariamente se despacharem, fazPndo nelle menção do nome da Embarcação, do Mestre della, da Gente da Guarnição, da Carga, do Porto, a que se destina, e do dia da sahida: E deste Mappa enviará dois
transumptos á Míuba Secretaria d' Estado dos Negocios· da Marinha e
D('tminios Ultramarinos 7 para subir por esta Heparl1ção hum dus Exemplares á M~nha Real Presença: E ás Minhas duas outras Secretanasde
Estado dos Negocios do Brazil, e dos Negocias Estrangeiros e da Guerra, aos Quarteis Generaes da Marinha; e do Exercito, e á lntendencia
Geral da Policia se remetterão pela mesma fórma os referidos Mappas;
e ao.Correio se participará o dia da sahida das Embnrcações, a fim de
que tenhão promptas as Mallas, ou CaPt.as, que houverem de ser remel•
tidas para <JS Portos, a que as ditas Embarcações se destinarem.
Pelo que: Mando ao Presidente do Meu Real Erario, e do Conselho da M i.nha Real Fazenda; Meza do Oesem bargo do Paço, da Consciencia e OrdPns; Chanceller, que serve de Regedor da Casa da Supplicactão do Brazil; Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabri<'as, e
Navegação deste Estado, e a todas as mais Pessoas, ás guaes per.tencer
oconh'ecimer'llo Jeste Meu Alvará, ocumprão, e guartlem, e fação cum•
prir, e guardar como nelle se contém. E valerá como Carta passilda na
Chancellaria, posto que por ella não h~ de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Lei em eontrario. Dado ~o Palalio do Rio. de Janeiro aos 8 de _F~vereiro de 181 O.= Com a
Assrgnatura do PtinclJ>e Regente e a do Mm1stro.

'

Regist. na Secretaria de Estado dos NegoCÍos da Maánha e Dominios Ultramarinos do L~·v. I. • das Leis
Cartas, e A~varás a fol. l i vers .•

Reldpáa dos Ernolu.ntentos, que tem a pagar as Embttrtaç6es Portug'liezas,

no

que despacha'r em
Porto desta Capital, e das Estações; na.ç quaes
os dwem satisfazer, em observancia do Alvará dc1 data desta .

A' Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, e Do~imi.nios Ultramarinos, por qualquer Embarcação, que nàoseja Lancha, par·a fóra .da ~ap!tanía, pelo Passapc•rte.
6$720
E par•a os Portos d.a Cap11.ama, sendo Navios, Galeras, e
Bergant.ins, ·Cor\retas, e Hyates.
·
~
4$320
Sendo Somaca, Penquc, e Lanchas, que não. sao Cos- .
teiras.
.
.
1$440
Ao Juiz da .Aifandega, sendo Navio, Galera, Corveta, Bergantim, e Hyate.
$030 (I)

-----------------·(1) Parece haver erro em o emolumento de $,030, porém assim se encontra no Alvará im-

presso na Impressão Regia.

..

i

·, '
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Sendo Somaca, e Penque.
.$830
:Sendo Lancha.
··
··
$270
Ao C artorio d~ Alfandega, pela Fiança de hum: Navio, ou
Galera:
_$970
. _$650
De h!lQl Bergantim, Cot·veta, ou Hyate.
De h.u ma Somaca, e Penque.
·
_$!3l0
De hurna Lancha.
$250
4$640 · . 'Ao Pqrteiro da Alfandeg-a, sendo Navio, ou Galera.
Sendo ,.Bergantim, Corveta, ou Hyate.
2_$640
Sendo Somaça,_e Penque.
_$800
Sendo Lancha.
,$240
Ao Escrivão da Junta do Commercio, existente na Alfande·ga, sendo Navio, G~lera, Be,·gantim, e Corveta.
J_$õoo
Ao Escrivão da Matricula da Junta do Commercio, por qualq u~r Embarcação para os Portos N acionaes.
_$320
.)?ara os Portps, da Europa, Asia, _Africa, e Estrangeiros, por
cada Pe~soa matriculada, além dos 320 réis.
$040
~' S~cr~lari~ da Junta do Commercio, pelà Provisão, e Lis•
ta da Eqtúpagem, que exceder a oito Pessoas.
3~'200
E não excedendo.
_$400
.A' Misericoçdia,. por Ci'da Pessoa de Equipagem, sendo pa_$200
ra os Portos desta Capitanía.
$640
Pàra fóra. ôella.
6_$000
Sendo Navio, ou Galera, pelo casco.
4_$000
R~rgan.tim~ Corveta, ob Hyate, Dito.
2,$560
SomaQa ou Penque, Dito.
·
l_$230
Lancha Di lo.
Ao Governàdor da Fortaleza de Santa Cruz.
\
*Sendo ·Navio, e Galera.
* S~ndo Curveta, Bergi;inlim, e Hyate.
- * Sendo Somaca, e Penque.
\
Lancha armada a Somaca.
\\
Lancha.
'
\
.

1

~

I

* N.

~

B. Destes J!ln.olumentos continuará o \Governador
. como até agora a dar 480 réis ao Secreta.'l\io do .Governo das Ar1has da Corte, e o AJudante\\ da parte
que, llte toca os 120 réis ao Escrituraria ila. Fortaleza de ViUa Galhon.

Ao Governador da Forlaleza da Ilha das Cobras, sendo Navio, ou Galera.
Sendo Berganlim, ou Curveta, oi1 Hyate.
Sendo Somaça, Pengue, ou Lanch:;~.
A' ChancellaL•i() M6r, po.r Se/lo. ·
Ao De~pac:hante, quando a embarcação não for des.pac.h ada
pelo . Pro.prielario~ ~endo de tres Mastros·.
E sendQ. de dois Mastras.

As Lanchas CosteirlM de '5 Pessoas de Equi'pagem, e mtmer:adas. até '11 pagarão os Emolumentos de Entmda e
Srih.ida, · que pagaváo antes: do dia primeiro de Janeiro
de 1808.

•

-

'

'

1$320
_$-660
$43'o
_$040
2_$000
1,$000

823
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ENTRADA.
'

Ao Cartorio da Alfandega.
Ao C·Htorío da Camara.
,
A o Escrivão da Descarga da J:\lfandega.
Direito de Guarda Costa.
Ao Guarda Mór, .e seu Guarda, por 'c ada dia.

$160
$080
.$080.
$640
,$440

.

SAHI.DDA.
.
.

Ao Juiz da A lfandega.
Ao Escrivão · da Meza Gt·ande.
A' Secretaria de Esta.do, pelo Passaporte por seis meze~.
Ao Port~iro da Alfandeg·a.
Ao Governador da Ilha das Cobras.
A' Santa Casa.
,
· .
'
Ao Governador da Fortaleza de Santa Cruz.
.~.

$270
$250
4$800
$240
$430,
2$2QO
$320

'

N. B. Os Emolttmentos, impostos nas Lanchas Costeiras
do 1. o de Janeiro de 18 o8 em diante, ficao abolidos da
data desta; e as Pessoas," que os percebido, serão indemnizadas pelo Real Erario.
Ao Escrivão da Matricula .da Junta do Comt:nercio
t 320
Assignatura da JJista da ' Matricula. pelo Secretario da mesma
Junta
1400
Ao _Despachante, quando a Emba.rcaçã0 não for despachada
pelo Proprietario
1$000
,,..

i,

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 1810. =Conde
das Galveas.

lmpr. nà lmpr<3ssão Reg1·a .
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TABELLA
Do augmento de gratificações para os Ojjiciaes do Exercito, durante a
guerra actual. Publicada por ordem do Governo na Gazeta de
Li-sboa N." 3 4 de 8 de Fevereiro deste anno de 181 o.
Soldo.

Graduações.

~
~

~

..g
fj

~

Tenente GeneraJ
lVI arechal de Campo
Brigadeiro
Coronel
Tenente Cvroncl

~

O

f/.1

·CD

c;!

0

~

o

12,1000
6 _$ 00(:)
5$760
6,$600
6$000
5$760
3 , 1'600
3$000

l00$000
50.$000
48$000
55$000
b0$000
48$000
30.$000

Major

Capitão
Tenente
A Iferes
1
Secrelario militar além da
Soldó da patente
Quartel-Mestre General a.,.
lém do Soldo da p<ilente
Ajudante General além do
Soldo da patente

2á$OOO

68 .$ 000
64~' 000

36Jl'240
28$400
24$000
1 6$240
26$400
, 22$000
] 5$360

2J640

22.$000

õü$.000
.\

100_1

l ,b$000
12$000
12$000

6$ooo

•'

70$
60$
fiO$
40$

50~'000

18$000
15$000
.1 5$000
12$000

('

90$
90$
80$

lOO$

45_$000 '\
. -40$000
38/000
20JOOO
] 6$000
15)000

Capitão
Ajudante
Tenentes e 1." 9 TE-nentes
I."' Tenentes de Bombeiros, Mineil'os, e Pontoneiros
Quarteis Mestres
Pagadores
A Iferes e z:• Tenentes
2. os_ Ten'entes de Bomberos, Mineiros e ~-15nto
neiros
Capellães
Cirurgiões Móres
Ajud,antes dos ditos

12 1l.l

50$000

soJó,oo

JOO$

19$6.op
.1 5,$200
~ 7$440
17$600

70$
60 ~

17~080

3i> .$
30$

I

IVJnjor

180.$

50$00.0

50$000

Coronel
Tenente Coronel

t;

Augmento Nova gra- Total
de doze por tijicação. actual.
cento.

5,$400
4.4'800
4$560
2$4QO
1,$9~0

1$8 Oí.~

2$160

·,1

'
13,$200
9$8(10

1$800
1$800
1$-140

1 3f.2 e·o
J 3$200\
ti$560

1$800

3$200
·1 0$560
lfi$560
13$280

1$440
]$440
$720

50$

40$
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Declaraçóes à respeito dos Offiáoes, que devem peTceber o augmento
.
dct ·no'lJa gratificação.
·
1.• O augmento da nova gratificação se restringe .ao Estado Maior do
Exercito ac l ualmeote empn•gé~do em Serviço activo, e aos Officia~s . ac
tualmente effe.c tivos em ·OS ~egimentos Je Cavallal'ia, Artilheria, de In fanleria de Linha, e dqs, Corpos de Caçadores (propriamente Exercito
de primeira Ltoha.)
·
2." Nenhuma Pessoa com licença por qualquer motivo que seja, excepto q uàndo for referido em acção; terá direito ou receben\ este augmen~
to, dt>sde o dia em que deixar o seu Corpo até o dia, em que neUe se
aprPsenlat.
3.• Sómente ·os Officiaes effectivos das suas respectivas classes e presentes nos seus Corpos receberão este augmento.
4.<~ Exceptuandu os Oiliciaes unid0S aos Departamentos do Ajudante
e Quartel Mestre General do Exercito, cujo número nunca póde jámais
ser fixe; este augrne·nlo n~o será concedido para cada General empreg!l- ·
do, senão para elle, e para o n1Ímeto de Ajudarntes de Ordens actualmente concedidos a cada hum pelo Regulamento de S. A. R. segundo a
sua Graduação; e os Ajudantes de Campo m1o terão a elle direilo e o
não receberão.
5." Nenhum Official empregado em hum emprego local e fixo, mesmo pertencendo ainda a,. Rt>gimentos da La Linha, e não pertencendo ao
Estado Maior pessoal dos Generaes empregados, deve receber este auglnento,
6. 0 Nenhum Cirurgião ou Ajudante reeeberá este augmentosenãodepois de haver sido examinado· e approvado por h uma J u!'lta nomeada da
pessoas desta profiss~o, como instruido nesta arte, e ca"paz de a exercer
com utilidade do Serviço de S. A. R.
.
.
7. 0 Todos os mais Officiae~, aos quaes por Decreto de 12 de Dezembro proximo passado se conced~o o augmento .de 12 por cento; continua·
rào a percebe-lo, ficando sóm~nle excluidos do direito á nova gralifi·
cação.
s." O referido augmento de 12 por cento ficará permanente mesmo .
em tempo de paz.

lrnpresso avrulso.
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Eu O

PRI:'TCIPE REGENTE Faço saber aos qoe este Alvará corh
for,ç a de Lei virem: Que sendo-Me presente em Consulta da Meza do
Dt-sernbargo _do Paço, que muitos dan:lnos e prejui·zos t'esultavão ~o bem
do Meu Real Serviço e àt1s ifitei·esses da Minha R-eal Fazenda ôe não
estar detenHinadb, qu~ o Üu·ro em p'(fintt0du~Údõ:· neste Estado por meio
do Commf'rei<:> da Costa d' Afi·ica, e extrahido de lVIinas Estrangeiras,
fosse manifestado na occasiãe das Visitas, que se devião fazer, quando
estiveii~õem já fundeadas as Ernbarcaçõt>s, que trouxe.rem; e com guJ~s
conduzido ás i Casas da Moeda para ser entregue a seus Donos, depois
de cunhado em moeda Nacional, que mais quizessem; devendo outrosim ser npprehendido, na conformidade do Alvará de cinco de Janeiro
Mmmmm

i.

, HHO
de mil setecentos e oitenta e cinco, ~ quando fosse extraviado ; pols que
da falta desta L~gislação provinha o não arrecadar·se para a Mjnha Real ·
Faienda o Direito Senhorial de Moedagem . de todo o Ouro em pó, que
se imporlM das J_\1jnas Estrangeiras por meio do _Comrnercio, augmentando-se ao mesmo tempo a Moeda 11ara haver mais propon;ão com os outros valores políticos introduzidos em maio1· abundancÜ• pelo.Commercio
liberal, e franco, hoje _em dia estabelecido neste Estado; e resullava
lambem o extravio do Quinto determinado para o Ouro extrahido das Minas Naciooaes, que podia facilmente verificar-se, misturando-se com o
da Costa d' A frica,, sem poder -disti'nguir-se, e extremaa·-se; sendo por
ventura estes molivos~ porque ·s~ approvárão na .Ordem Regia de vinte <.le Janeiro qe mil setecentos, e cirwoen-la e ci.nco as Visitas da Intendencia do Ouro nas Embarc~\ÇÕes, que apporlassem de Angola, e se
prom~,~lgou a Léi do primeiro de Julho de mil setecentos e trinta, que
providencioú os extravios do Ouro, e Contrabandos da Costa da Mína;
E Tomando em cgnsideração objecto qe tanta importancia, para que Fe /
l'enl'ovào e atal.hem estes inconvenie•nte~ ; não perig·ue. a liberdade, ~ gi_... '
TO do Cumrn~rcio_, e se ajunte com os inleress_es da l\1 in h a Heal Fazenda
o bem comrnu'l11 dos Meus Fieis Vassallos: Cónformando-Me com o. Parecer da mencionada Consulta: Sou Servido Ordenar: Qué em todas as
Embarcações da Costa d' Africa, que entratem no~ Portos deste Esta·do, depois de funde~àas, se proceda á Visita pela I otendencia do Ouro, sendo obrigados· os Mestres, Oiliciaes~ ou Passageiros, e quaesquer
óutras Pesso;1s, que treuxerern Ouro em pó, a manilestallo; e que todo
o que vier em Embarcações que apportarem nesta Corte, e na B ahia,
seja conduzido ás respecti~ás Casa da l\']oeda com as competentes guiaa,
assignando-se tempo conveniente nos ou.tros Portos, para ser levado á
mais visinha; sendo entregue a seus Donos_, ôepois I e cunhado na Moeda Nacional que quizerern_; e que todos que assim o não manifestarem,
~ o extraviarem, ·serão punidos com' a perua do que lhes fv,h appreendido, e com o pagamento de óutro tanto do seu valor para o 'f.<enunciante, e. para qu~m o apprehend~r, na con_fo~;n:í'd~de d_o Al_va!á d~. cinco de
Janelr_o de md ~etecentos e oitenta e -cinco .CUJa D1spos1çaoHe\ p. or bem
Ampllar p:ua o caso presente. ·
•\
'
~
Pelo que: Mando á .Meza do Desembargo d0\ Paço\ e da Conscien~ía e Ordens ·; Presidente do Meu Real' Ernrio; CJ~~elho da Minha Real
Fazenda; Regeqor da €asa da Supplicação do Bmz'/; Governadores; e
Capitães Generiies; Ministros de .Justiça, ,e .i:\ todas,aS~ mais Pessl'fàs, a
quem pertencer o conhecimentq deste Alvará; o c;umprào, e guardem .
E valerá como Carla passada pela Chancellaria, posto ' q1~le ~pr _ella não
ba de passar, e que o seu effeito haja , de durar mais de hum amao, sem
embargo da Ordenação em contrario. Dado no Rio de Jane\ro\\aos 12 de
Fevereiro de 1810. =Com a Assignatura do Principe R'e~e'nte, e a do
lV.linislro.
.
"
· ·
\

Regist. na Secretaria da Meza do Dezembarg~ do Paço no Lw. 1. 0 dos DecretO,s pjol. 6.2 . , e lrnpr. na
Irnpress.'ao Regia.
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(le P9rtu·
gal e dos Algarves d'aquem, e d'além Mar, em Africa Senho.r de
Guiné, da Conquista, Navegação, e Cornruercio da Ethiopia, Arahia,
Pers1a, e da lnJia, ele. Faço saber a todos os qne a p,resenle Carla d~
Confirmação, Approv<~çiio, e R.allficaçi'io virem, que em dezeno.~e de Fevereiro do Corrente armo se concluio, e assignou na Cidade do Rio d~
Janeiro hum Tratado de Amizade, e Allian ça entre Mim, e o Serenissi.,
mo, e Potentissimo Príncipe, JORGE IH., Rei d'o Reino Unido dl\
Grande Bretanha e Irlanda, Meu Borp Irmão, e Primo, com o fim d~
consul1dar e exlréitar cada Vt?Z mais a perfeita Harmonia e Amizade,
que felizmente existe entre as Du11s Coroas, ha quatro seculos, de hullla mant>Íra igualmente honrosa á Bo~ fé, Moderação, e Justiça de Am ~
has as Partes; sendo PlenipotenciarÍ<lS para esse e(feito, da Minha Pe~rle,
Dom HoJri~o de Souza Coutinho, Conde de Linhares, Senhor de Vay- ,
alvo. Comn1endador da Ordem de Chri:>to, Gram-Cruz da Ordem de
S. Bento de A viz, e da Torre e Espada do .Meu Conselho de Estado,
'Meu M1nistro, e Secretario de Estado dos Negociqs Eslrangeicos, e d(\
Guerra, e da Parte de S. M. Brilannicá, e Mui lo Honrado Percy Clinton Sydney, Lord, Vi,sronde, e Barão de Slrangford, do Conselho de Sua
dita Magestade, Seu Conselheiro Privado, Cavalleiro da Ordem Milita~
do Banho, Gram-Cruz da da Torre e Espada, e Seu Envi<1~o ~JÇlr~ordina
rio, e Ministro PJenipotenciario nesta Corte, do qual Tra~ado o theor
he o seguinte,
EM

SuA

NOME DA SANTISSIM~ EjiNDIVISIVEL TRINDADE.

A L TEZ A REAL O ·. Príncipe Regente de Portugal, e SUA
M AGEST A DE El Rei do Reino Unido cla Grande Bretahba e Irland ~
estando Convencido das Vantagens que as Duas Coroas tem tirado P~
perfeita Harmonia e Amizade, que entre Elias 's uhsisle ha <p~atro Seculus , de h uma maneira igu:dmenle honroza á boa Fé; Moderação, e Justiça de A wbas as Partes, e reconhecendo os i~uportantes, e fel.izes ef1
feitos, q ne a Sua M ulua A lliança tem produzido na presente Cnse~, du-:
rante a qual Su<l Alteza Real o Prjncipe. Reg.ente de Portugal (brmellJenle unido á·Causa da Grande Bretanha, laolo pelos Seus propnos·
princípios, como pelo exemflo de Seu& Aug-~stQs .Antepas~adós) ~em
constantemente receb1do de Sua Mages_ta!).e Bntan!llca o 1pa1s geq~roso,
e desinteressado Soccorro, e Ajuda tant.o em Portugal, como n~s Seus
outros Domínios, Determinárão, em beneficio de Seus respectivos Esta.dos, e Vassallos, f.- ze.r hum sulf'mne Tra.tad.o d.e Amiz11de, e ~Jiiança; para cujo Ílm. Sua Altezn Real O Princip,e Regente de P~>rtugal, ~Sul,! ,A~I ,.
gestade EIHei do Heino Unido da Gran.de Bretanha e Irlanda, NorJTe~t ,r a.Q
por· Seus HespHclivos Coa11nissa.rios, e Plenipote~ciarjos, i.s.t o he,. Su~ Mateza Beal O Príncipe RE>gen.te de Port,ug~l ao Mu1to Hlus!r.~ e MultO' ~Jx.cei
Jente Senhor Dom Rodrigo de Sou:sa Coutali:w,. ConJe de J..,mhares, Senhor
dtJ Pnyalvo, Commendador da .Ordem de.Ci)mto, Gr.a~-Cru~ das Orden~
Mmmmm 2
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de S. Bento de A viz, e da Torre e EspaJa, Conselheiro de Estado, 1\llinistro e Secretario de Estado dos N eg-ocios Estranl!eiros e da Guerra,
e Sua Magestade Brit:~nnica ao Muito lllustre e Multo Exct>llente Se.,.
nhor Percy Clintçm SyJney, Lord VisconJe e Barào de StrangforU,
Conselheiro de tiua d1ta Magestade, doSeu Conselho Priv;tdo, Cav;d le t..:
roda Ordem Militar Jo Banho,' e Gr<un-Cruz da Ordem P'orlugueza da
Torre e Espada, e Enviado Ext.raordinario, e Ministro Plenipotenciario junto da Corte de Portugal, os q t)aes tendo d_eviJamenl.e trocat.lo os
seus respectivos Plenos PodE>res convierào nos Seguintes Artigos .
. ART. I.
Haverá huma perpetua, fil'lue, e inalteravel Ami:wde, AIJianç,, Defensiva, e extri~ta e inviolavel Uni::'ío entre Sua Alteza Real
O Príncipe Hegente de _E)ortugal, Seus Herdeir,,s e Successores, de numa Parte, e Sua Magestade E!Rei do Reino Unido da Grande Bretanha e 1rlanda, Seus Herdeiros e Successores, de óutt·a Parte, e bem assim entre Seus respectivos R e i nos, Domínios, Pro v incias, P;;tÍZf's, e Vas~allus; assim como que as Altas Partes Contractanles empregarão constantemerúe não só a Sua mais seria Atlen<;ào, mas tanJbl'm todos aqueiJes me1os, que a Omnipotente Pruvidencta tem posto em Seu Puder,
para convervar a Tranquilltdade e Segurança Pu bltca, e para susleutar
Seus Interesses Commnns, e Soa mutua DeCez<> e Gar•antia contra qualquer A tlaque Hostil; tudo ern conforlllidade Jos tratados já subsi,[eules·
entre as Altas Partes Contractantes, as Estipulaçôt>s dos qu;1es, na parte que diz respeito á Alliança, e Amizade, ticar:1o em inteira Força, e
Vigor, e seri'io julgadas renovadas .relo pr,esente Trata~o, na sua mais
ampla interpretação, e ,e xtensão.
ART. lf.
Em consequenba tla Obrigação conlrrctada pelo precedente Artigo, as Duas Altas Par•tes Contractantes obrarão selllpre Je eommuill acordo para conser.v ação .:la Paz, e TranqudliU.Jide, e no caso que
alguma d'Ellas seja ameaçada de hum Attaque Hostil por q,ualquer Pu~
tencia, .a Outra empregará os mais efllcazf's e effectivos bons Olli·cios, tánto para procurar pi·evenir as Ho,;tilidades, como ', ara obter
justa e completa satisfação em f~1vor da Pa ~\te Qffendida.
ART. 1IJ. Em conformidade desta declúraçào, ~ua Mages~'lde Britanica convém em renovar, e confirmar, e por e~ le re.rte va, e 9lnfinna
a Sufl Alteza Beal O Principe Regente de Portuga~), a Ob\tgação contheúda no Sexto Artigo da Convenl(àO assignada em L,dfHires pelos Se1 s respectivos Plt>oipolenciarios, aos vinte e dois dias do ,n ez de Outubro Je
rui! oilC'>centos e sete, o qual Artigo vai aqui transe ·plo com a omissào
~Ómente das palavras "Previamente á Sua Parlúlq, para o ,Brazil" as
quaes palavras seguião imrnedjaramente as palavras "Que 8ua Altl;za

os

Real possa estabelecer

' .

er~J

Portugal.

.

" Estabelecendo-se no Brazil a Séde da lVJonarchia Por~ugueza,
" Sua Magestade .Britann'ica promette no Seu proprio Nome. e\ no de
" Seus Herdeiros, e Successor.es, de jârriais r<:>conhecer cou o Rei' cle Por" tugal outro nlgum Principe, que não seja o Herdeiro e Legitimo B·epre" sentante da Real Casa ôe .Bragança; e s~a Magestade tambem Se obri" ga a renovar e mànte.r com a Regencia (que Su· Alteza Heal N~Jssa
" eslabeiecer em Portugal) as relações de Amizade, que ba tanto tem~ po ' tem unido as Coroas da Grande ·Bretanha, e de Portugal. "
E as Duas Altas Partes Contraclantes igualmente renovão e confirmãa os Artigos addicionaes re,lalivos á Ilha da Madeira, assignados em
Londres no dia dezeseis de Março de mil oitocentos e oito, e seobrigão
a executar fielmenle aquelle~ de entre elles que ficão para sel'em .executados ..
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ART. IV. Sua Alt.eza Real O Pincipe Regen(e de Portugal renova:
e confirma a Sua Magestade Britannica o ajuste, que se fez no Seu Real
Nome, de int..,irar todas e cada hum a das perdas, e defalcações de Propriedade svfl'rid as pelos va~sallos de Sua Magestade Britannica, em C()OSPq~encia das differentes medidéls gu·e a G~rte de Póuugal foi eonstra.n- ·
g1da <I tomar no wez 'de Nóvemhro de mil oitocentos e se.te. Este Artigo dt> verci ter o seu completo effejto, o mais breve que for possível, de"'
pois da Troca das Hatllicações do p1•esente TrataJo:
ART. V. Conveio-se, que no caso de constar que tanto o Governo
Por! uguez, como os Vas ~allos de Sua A.lteza Real O Príncipe , Reg e nl~
de f'>orl u:;al, soffrerão ali: ur'nas perdas, ou prejuízos em maneira de Prüpriedilde, em consequencia do estado dos negocios Públicos no tempo da
.amiga vel occu paçào de Gôa pelas Tropas de Sua Magestade Brilannka,
as diliHl pe r·das e prej\iizos serão devidamente examinadas, e que haven~
do a ·de·vida prova, t>llas .serão indemnisadas pelo Governo Brítannieo . .
ART . VI. · Sua Alteza Real O Príncipe Heg·en.le de Portugal conservando grata letrrhrança do Serviço, e êlssistencia, que a Sua Coroa e Família receber:1o da Marinha Real de Inglaterra; e estando convencido
que tem siJi. pelos Poderosos E s forços d•. .tquella Marinha, em apôio dos
Direitos, e lndependencia da Europa, que até aqui se tem opposto a
Baneira mais efficaz á ambição e injustiça de outros Estados; e desejao .:.
do dar burna Prova de Confiança, e de JWrfe ita Amizade ao Seu ,verdad eiro e antigo Aliiado EIHei do Beino UniJo da Grande B retanfÚ1, e
Irlanda, Ha por bem C.onced"''r a Sua Magestade Britannica o Privilepio de fazer comprar; e C<irtar Madt>i.ras para cÔFJslrucção de ~avios dé
Guerra nos Busqu es; Florestas, e Matas ' do Brazil: (exceptuando nas
Florestas l;{eaes, que sào designadas para uso d· Marinhá Portugu:eza)
· juntamente com prenrissà(,) de poder fazer construir, prover, ou reparar
.Navios de GuPrl'a nos Portos e Batlias daquelle lmperio; fazendodecada vez (por furmahdade) huma previa reprPsentação á Corte de Portugal, que nomeará irnnJedialamenle hum O!Iiçial da Marinha Real para
assistir, e vigiar nesta occasiões. E expressamente ~ se declü;r, e promel te que estes Privilegios não serão concedidos a outra alguma Nação
ou EsttHio sf'ja qual for.
. .
ART.
VIl. Estipulou-se; e ajustou-se pelo Presente Tratado, que;
se h~:~ma Esquadra, ou htHUa porção cle Navios de Guerra l'iouver em
algum 1e111po de 'se'r mandada por Huma· das Altas PartesContraclantes
em soceorro e ajuda da Outra, ~ Parte que receber .o s·o ccorro e ajuda
fornl:'cerá á sua propria cusla a referida Esquadra, ou Navios de Guerra (em quanto elles eslivereri1 actualmente empregados em seu beneficio,
proteção, ou ser v iço) com Carne fresc-a , Vegetaf's, e Lenha, na m~'
ma _proporç·ã-o em que taes artigos costumão ser fornecidos aos Seus pro·prios Navios pela Parte gue presta o soccerro e ajuda. E declar~-.se (}'Úe
este njusre será reciprocamente obúgatorio para Cada huma das Altas
P.art·t>s Cfml ractarrtes.
'
ART'. VJIL
Posto que haja sido estip·ulado por <r'ntigos 'Í'ra'tados en·
tr'e Portug-al e a Grande Brêtanha, qlle em tempo de Paz não euederão a('!) nt'lllJero de Seis os Navios de Guen:a da ultin'Ja PotE>ncia, que pod e rão ser admitticlos a hurrJ mesrno tempo em qualquer Porto pertencente 'á Outra,. Sua Alt-ez.a Real O P·rinápe Regente de Portu~al Confiando na lealdade,. e premanenda de Soa Alliança em Sua l\1ageslade Bri . .
tannica, ·Ha 'por bem abrogar, e annullar i~teiramente e~ta restricção,
e declarar, que daqui em diante qualquer numero de NaviOs pertencen-
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tesa Sua Magestade Britann'ca possa ser admiUido a hum mesmo tempo em qualquer porto pertencente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal. E demais estipulou-se que este privilegio não será concedido a outra alguma Naçào ou E:5tado qualc1uer que seja, tanto em
compensação de qualquer outro Equivalente, como elu virtude de algum
suhsequente Tratado, ou Conven<;ào, sendo sómente fundado sub1e o
princ1pio da Amizade sem exemplo, e Confidenc1a, qu·e leru s1Jbsi:st1do
por tantos Seculus entre as Coroas de Portugal e da Grande Bretanha.
E demais conveio-se, e estip\.llou-se, que os Transp<.,rtes propnallll'Ote
taes bonajide, e actualmente empregados em Sel'viço das Altas Partes
Contractante~ serão tratados dentro dos Portos de Qualquer dellas du mesmo modo como se fossem Navios de Guerra.
Sua .Magestade Britanica igualmente convém em permittir da Sua
l'àr(e, que qualquer número de Navios p<::rlencentes a Sua Altez:, Heal
O Prinéipe Hegente de Porlug·al possa set· admittido a hum lllesnJolempo em qualquer Porto dos Domínios de Sua Magestade Britannica, e ai~
li recebt:>r soccorro e assistencia, se lhe for necessario, e que além disso
13erá tratado como os Navios da Nação mais favurt>cida; senclo esta Uhri~
gaçào igualmente reciproca entre as Duas A !tas Partes Conlruct:tntes.
· ART. JX. Não se tendo até aqui es!abtdecido, ou rPconbecldo no Hra·
zil a Inquisição, on Tribunal do Santo Officio, Sua Alteza Real O Pnncipe Regente de Portugal guiado por huma !Iluminada e liberal Política
aproveita a opportuniuade que Lhe offerece o Presente Tr<ltadu, para
declal'ar espontaneamente no Seu Proprio Nome, e no de Seus HerJei'fos e Successores, qu a lpquisic(ão não será para o futuro estabelecida
nos Meridionaes Dominíos Americanos da Coroa de Portugal.
Sua l\1é!gesiade Britannica em consequencia desta Dt>claração da
Parte de Sua Alteza Heal O Principe Hegenle de Punugal, Se obriga
(]~ Sua Parte, e declara, que C,) Quinto Artigo do Tratado , de lllif seiscentos cincoenta e quatro, em virtude do qu<il certas Jsenções da Authoriuade da Inquisicão erão concedidas exclusivamente al.\s V<~ssallos
1
Brilannicos, será con~iderado como nullo e sem ter effeitus nqs Meridionaes Domínios A rnericanos da Coroa de Portugal, E ::Sua .M.,agestade Brita~oic? consent~ que esta abrogação do Quin~o Artig'o do Tr· lado de
1
mil seiscentos eJncoenta e quat.1·c,, se extender~ ~<\mbe,h a Porli1gal, no
caso que Lenha Jug<~r a abolição da Inquisição naq'uelle PRiz por Ordem
r<le Sua Alteza Re<~l O Príncipe Regente, e geralltlente a todas 11s outras Partes dos Domínios de Sua Alleza Real, onde venha a abolir-se
para o fulul'o aquelle TribunaL
.
ART. X. Sua Alteza Heal O Príncipe Reg-ente de Portúgal estanclo
plenamente convencido da Injustiça, e má Política do ComnHHCÍo de Es.cravos, e da grande desavanta_g ern que nasce da nect:ssidade de Ín!ro.duzir, e continuamente renovar. huma Estranha, e Factieia População
para e.ntreter o Trabalho e 1odustria nos Seus Domínios do Sul da America, tem l'esolvido de coopNar com Sua l\1agestade Britanbica h~ Cau ·
sa da Humanidade e J ,ustiça, adaptando os mais etlicazes meios para ron.segujr em toda a extensão düs S~us Domínios huma gradual Rhulição do
Com1i:Jercio de Escravos. E movido por este Principio Sua Alteza Real
O Príncipe Hegente de Por4.ug;a_1 Se obriga a que nos Seus Vassallos não
será permi.t.tido continuar e Gomrnercio de Escravos em outra alguma p:Hte da Cos{a da Africa, que não pertença actualmenle aos Dominios de
.Sua Alteza Real, nos quaPs este Commer.c io foi já descontinuaJo e abandonado pelas Potencias e Estados da Europa, que antigamente alli com·
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merce:H;'(o; reservando com tudo pnra bs Seus Proprios Vassallos o Direito de comprar e negocear em Escravos nos . Dominios Africanos da Co- ,
roa de Portugal. Deve porém fica1· dislinctarnente entendido, qne asEstipulações do presente Arrigo não serão consideradas corno invalic!ando,
ou atTeclando de m?Jo algum os Direi los da Coroa· de Portugal aos Tet·ritorios de C'abinda e Molembo, os quaes Direitos forão em outro tempo
dispulados pelo Governo de .França, nem como limitando ou restringindo o Commercio de Ajuda, e outros Portos d' A fdc:t, (situados sobr~ a
Co~ta commurnmente chamada na Língua Portugueza a Costa daMina)
e que pertencem, ou a que tem perlençõe~ a Coroa de Portugal. ..Estan-.
do Sua Alteza Real· O Príncipe He.gente de Portuglll resolvido a não resignar, nem deixar perder as Suas justas, e legHimas Pet·tenções llOS
mesmos, nem os Direitos de Seus Vassallos' de negacear com estes Lu.;.
gares, exactarnente pela mesma maneirw que elles até aqui o praticavão.

ART. xr.
A mutua Troca das Ratificaçõe,s do presente TraiH.do se
fará na. Cidad'e de Londres, dentro do espaço de quatro mezes, ou mais
breve, se for possivt>l, contados do dia d~ Assignntura do mesn10.
Em Testemunho do que, Nós abaixo Assignados, Plenipot.enciarios de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal, e de Sua Magestade Britannica, em virtude dos nossos respectivos PlenlilS Poderes
assignámos o Presente Tratado com os nossos Punhos, e l'he fizemo§ pôr
o Sello das nossas A r mas.
Feito na Cidade do Rio de Janeiro aos dezepove dt;l Fevereiro do
Anno de Nosso ~enhor . JESU CHRISTOde mil e Oitocentos e Dez (I)
= Assignado (L. S.) Conde de LinhaTes. =(L. ~.) Stran,gford.

Impresso em Portuguez e em in_glez.
E sendo-Me presente o mesmo Tratado, cujo lheor fica acima inserido, bem visto, considerado, e examinado po1· Mim tudo o que nelJe se contém, o Approvo, Ratifico, e Confirmo assim no todo, como em
cada hum a das suas Clausulas, e Estipulações; e pela presente o Dou
por firme e válido para sempre, Promellendo em Fé, e Palavra Heal Observa-lo, e Cum.pri-lo inviola.v efmente, e Faze-lo cumprir, e obse1·v;ar
por qualquer modo que possa ser. Em testemunho, e tirmeza do sobre~
dito F1z passar a present'e Cart<!- por Mim assi.gnada, passada com o ~eJ:.
lo Grande das Minhas Armas, e Referendada pelo M~u Secretario, e
Ministro de Estado abaixo assi,g-nado. Dado no Palacio ilo Rio de Janeiro aos 26 de Fevereiro do Ann~ do Nascimento de Nosso S~ll'hot· JE~U
CH R ISTO de 181 o. = ·Com a AssiguaLur~ do Príncipe Regente, e ' a
do Ministro.
·

impresso na impressão Regia do Rio de Janeir·o.

--------------------------~-----------~-----

Junto a ·este Tratado i-mpre.sso na Impressão 'Reg! a vem os Plenos Podere~ dados
por S. A. R. e S. M.- Britanoica aos seus Plenipotencianos na mantma segmnte. =
Dom c João por Graça de .Deos J!rincipe 'Regente de Portugal, e dos Algarves d'aqucm,
e d'além mar, em Africa Senhor de .Guiné, e da Conquista, Navegação, e Corrlluercio da Ethiopia, da Arabia, ·Persia, e da Judia, etc. Faço saber a todos os que ~s
presentes Letras virem : Que sendo indispensavel na p1:esença do Es.tado ac:tual da SItuação Politica de Portugal, e da Resoloção qoe Tor_ne1 de Transfenr-Me co.m, .toda a
l\f.i~ha Real Familia p1.1r.a o Continente do ,Ilrazil, 3JUSl~r hum Tr~tad? De!inJt1yo de
Alhança, ·e Com,mercio eol1l a Gr~nde Bretau·ha, que haJa de suppr~.r aquelles ~te_ ago~
ra existentes com O' Reino de Pm·tugal, e procurar aos Vassallos de Ambas as Naçoes a$
(1)
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gal e dos Algarves d'aque~n, e d além .Mar, e1~1 Afnca Senhor de Gniné, da Conquista, Navegação, e Commercio da Ethiopia, · Arahia, Per·sia, · e da lndia,.etc. Fa<iO ~aber ·a. todt)S os que a prest>rite Garlà de Confirmação, Approvação, e Ratdicaçiio virem, que em dezerwve de Fevereim do Correnl~ anno· se concluio, e assignou na Cidade do Rio de Janeiro huma Con,vençào sobre Paqut"tes entre Miq1, e .u Sereniss1mo~ e
Putentissimo t1 rincipe, JORGf~ lll., Hei do Re_ino Unido da .Grande
Bretanha e Irlanda, Meu Bom Irmão, e Primo, com o fim de verificar
<1s vantagens d~ hum similhante estabelecimento em utilidade do Serv içe"
Público, e do Com meréio de Ambas as Nações; sendo J> len i por enciartlJS.
para este (:[feito, da Minha Parte, Dom Rodrigo de Souza Coulinho,
Conde de Linhares; Senhot de p,~yalvo, Cornmendador da Ordem de
Christo, Gram-~;r~,Jz das Ordeils de S. Benlo de Aviz, e da Torre e Espada do Meu Conselho de Estado, Meu Ministro, e 'Secrelario de Estado Üos Negocias Estrangeiros, e da Guerra, e da Pélrle de Sua Magestade Bri..rangicq_, «f Muito Honrado , Percy Clinlon Sydney. Lorcf, Visr·onde, e Barão de Straogford, do Çonsel~o de Sua dita Mages!ade, Seu
Conselheiro Prjvado, Ca.val1eiro da Ordem Militar do\ Banho, GramCruz da Torre e Espada,, t8 Seu Enviado Extraordina.rio, e 1.\-1-ini:stro
Plenipotenciario nesta Cor~e, da qual Co~venção Q theor he o seguinte .

..

--~..;.;;,.------:-- ·

\

-~-- , ~--

Reciproca~ vantagens ; que huma perfeita igualdade de Diçeitos lhes deve · ~,wil)far: E
Considerando o verdadeiro interesse, que ó Muj.to Alto, ~\ Muit<\ Po·deros'b), P.rincipe

·Jorge Terceiro, Rei da. Grande Bretanha, Meu Bom lrmao•
, e Pr§,mo, toma \ nas vantagens, e .eónservação da .Munarchia Portugueza, manifestan1d~'-sempre as n.lai~ incontrastaveis provas de A,mi?.ade, e XA"ecto conespondcn'te á A Liga AUiança subsistente
entre Ambas " as Ooroas: Hei por bem Nou1car por Meu Pled,i. oterícià.rio, a Dnm Hodrigo de Souza C~nti~ho, Fidalgo da Minha C~sa, .Senhor \í\\ Payulvo, ComJuendador da Ordem de Clmsto, Graru~Cruz da Ordem Mll1tar de, Sao :Bento de Av1z; do
Meu Conselho dé· Estado, Ministro, e Secretario de Estado dos Nego~·ios EsM:angeiros, e da Guerra, para que çonl'etindo com Lord Visconde Strangford, 'cavalleiro da
Ordem. do Banho,, .Enviado Extraordinario, e Ministro Plenipotel)ciario '~e · Sua Mag~stade ' Brila~?i·ca, Authorízado pnra este fim com· lgual Pleno ~o~'r\ros~a . com e_lle
aJustar hum lratad9 •. que de huma, ·e. Outra Parte s~ propnHll·, e ·nv1er, com o fim
de conservar, e ,estrmtnr cada vez maiS, as Relações de AIIJança, e Ibi!Zaçle aas Duas
)ionarchias, procurando a integridade desta, estabelecendo as bases de h~m Com. mercio, quE; pela liberdad·e ·i:le s1~us printipios hája de tra?,ei a nNtiar \'prospe1··idade a
. ~mbas as Nações; e isto com a~1nellas Clnusfllils, condi~aes, e ,re.stricções declarad:rs no
mesmo ~fratado, para o que lhe Dou pleno poder,- e ·,<il)l!Jia fae.uldacte··: .::E r:udo q·~ e 'pe""',
lo dito Dom Rodrigo d'e ' Souza Coutinho, :Meu 1l 1lellipoLenciario àd. hoc .foi· courlnido,
ajustado, e firmado em ' Mé'u Real NQme, o Ha verei por firme e·valiozo; 'e o coutcu'"'
do nestas Letras PromeU,o em Fé, e Palavra ]tea!. ··}?fner guardar · i,nviola vclmeote; o
~fe' Obr(go a Mandar passar Carta 'de Ratificação, qqe ~erá troeada.• no ·tempo estipulado. Em ~é do que lh'e Ma[ld~i· passar as ·prrserités JÍei" Mim :Assignttdas, e ~el!'ada s' com
o Sello Granqe de Minhas Arrhas. !Dadas DO Pàlacio 'dó' Rio de ·.·Jáneil·o nos 7 de Setemlirô ·d.e 1.80'8>=='Coiu ' ·& · úsiguatura do Principe Regente, e ~a do ' M.inistrd. = Tamhcm no mesmo Impresso vem a R:atificaçâo de .S. Magestade Britannica.
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Sendo necessario para o Serviço Publico das Cortes de Portugal e da
Grande Bertanha, e para as Relações Commerciaes dos Seus respectivos
Vassallos, que se estabeleção Paquetes entre os Dominios de Portugal e
a Grand~ BrPlanha, e s_endo além d1sso conveniente que se conclua para este tim hum Arranpmenlo definitivo sobre os p1·incipios ele exacta
Reciprocidade, que as Duas Coroas tent resolvido adoplar por Base das
Suas muluas Relaç<3es, os abaixo assignados Plenipolenciarios de Sua
Alteza Real o Príncipe flegenle de Portugal, e de Sua Mao-estade EIRei do ReinoU o ido da Grande Bretanha e Irlanda, tendo tro~ado os seus
respecl i vos J> Ie nos Poderes, e achando-se em boa e devida forma, con vierào nos Artigos seguintes.
ART. I. Sahirá de Falmouth para o Rio de Janeiro hum Paf]Uete em
cada mez. Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal Se reserva
o Direito de para o futuro estabelecer Paquetes entre os outros Portos
do Brazil e a Grande Bretanha, se o estado d.o Commercio o reCJuerer.
ART. li. As Mallas se fecharão em hum determinado dia, assim em
Lóndres, como no Rio de Janeiro.
ART, I I L Os Paquetes tocarão na lVJadeira na sua passagem para o
Rio de Jan~iro. Elles não ancorarão àlli, nem se demorarão mais tempo
do que aquelle que for absolutamente necessario para entregarem,
e receberem Mallas.
ART. IV. Os Paquetes serão por agora Embarcações Britannicas,
navc~gados conforme as Leis da Grande Brel.anha. Porém ~ua Alteza H eal
o Príncipe Regente de Portug·al Se reserva o Direito de estabelecer
para o futuro Paquetes Brazilienses, ou Portuguezes.
ART. V. Os Paquetes serão considerados,.e tratados como Embarcaçc"ies lVJercantes. Elles serão por consequencia suj0ilns ás Visitas do.s
Omciaes e Guardas da A lfa.ndega tanto no Rio de Janeiro, como em .outro qualquer Porto dos DomloJos de Portugal, entre o qual e os Domioios
Britann1cos se hajào de estabelecer PaCJUetes. Porém elles não serão obrigados a dar Entrada na Alfandega, nem a seguir as ouLras formalidades
pralicad<~s pelas Embarcações Mercantes.
ART. V I. As Duas Altas Partes Contraclantes Se obrigão re.ciproca ·
mente a fazer todos os esforços para prevenir que se faça por via dos
Paquetes Commercio de Contrabando, particularmente de Diamantes,
Páo Brazil, Oiro em pó, Urzela, e Tabaco manufaet.urado. Elias 'lambem se o brigão a prevenir, quanto for possível a illegal Úo)Jecção, e Con.ducção de Cartas.
ART. vrr. Permittir-se-ha, que hum Agente Britannico para os P~
quetes rPsida no Rio .de Janeiro, ou .em qualquer outro Porto dos Domlnros de Portugel, entre o qual e os Domínios Britannicos se houverem
de estabelecer Paquetes para o futuro. As .Mall:1s para os Domini_o~ Britannicos se promptificarão exclusivamente na Casa de Sua Adrmn~stra
.ção, e lambem receberá e admittirá ,nellas as Cartas daquelles Vassallos
Porru~uezes, qt~e quizerern manda-las á sua Administn1çã_o. A' chegada
(los P;af]uetes ao Rio de JanE>iro, ao ,o u Porto do seu destnw, o Agente
Britannico entregará as Mallas, que elle troxer, áquella Pessoa, que o
Governo Portuguez Nomear para asrece-ber,do mesmo modoquesepra.ticava antiearnenle em Lisboa.
An.r. VIII. O Governo Portuguez terá o Direito de impôr Porto em
todas as Cartas vindas dos Domínios Britannicos para os de Portug-al.
ART. IX. O Po·rte das Cartas enviadas, ou ~eceqidas na Grande Bre.
Nnnnn
·
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tanha, o do Brazil, deverá ser por ~gora do \[alor de tres Shiiiings e oi.
to Pences Sterlin0s da Moeda!Britannicat!por hullla simples Carta, nes ta
proporção pelo Duplo ou Triplo das Cartas. Observar-se-hão as mesuws:
regras, que se praLJcavão antigamente em Lisboa, relativamente :'ls Car- •
tas determinadas para a Mar in h;~ e Exercito de Sua Mngestaue Britannica;
e em Inglaterra se concederão iguaes Isenções em favor dasCitrlas pertencentes aos Marinheiros e Soldados de Sua Alteza Real o Príncipe
Regente de Portugal.
ART : X. · As Cartas e os De&pnchos conduzidos pelos Paquetes aos
Enviados, ao~ Ministros das• Duas Cortes, e sendo hona }ide para o Se rviço dos Seus respectivos Soberanos,_ não pagarilo Porle. Far-se-h'a no
Correio Geral Brítannico huma regulação para Jar effeito a esl~ Estipulação, e para fixar o pezo e numero das Cartas e Despachos, que devem
ser isentos de Porte em virtude do presente Artigo.
r ART. XI. Depois d.a cheg-ada do Paquete ao Rio d:e Janeiro, o En- ·'
viado, ou · Ministrc> de Sua lVlageslade Britannica fixará o dia em que o
referido Paquete voltará para Inglaterra, reservando sómente a si o Direito de prolongar mais o periodo assun fixado, no caso de julgar que o
Serviço de Sua Magestade o exige; e at!endendo quanto fur poss1vel a
qualquer regui·s ição para este fim que lhe for fe1ta por parte <lo Governo
}Jortuguez. E os Paqu·ptes durante a sua estada nus Portos, ou Bahias
de Sua Alteza Real o Principe Regente serão considerados como debai·
xo da especial Prole cção do Enviado ou Ministro Je Sua Magestade Britannica da mesma forma como os Seus Curreios 011 Expressos.
ART. XII. Os PrjocipiosGeraes da presente Convenl;:ão serfíoapplicaveis a todos os Paqueles, lq ue se houverem para o futuro de estabelecer entre a Grande Bretanha, e qualquer Porlo ou Portos nos Domínios
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal nào especificade~
mente mencionados na presente Convenção.
ART. XII I. A Presente , Convenção será devidamente rqlificada, e a
mutua Troca das Ratificações ,s_e fará na Cidade d.e Londre\ dentro ~o
espa((O de quatro mezer1, ou mhJs breve se ~lfor possJvel, contahlos do (ha
da assigoatura da presente Convenção.
·~
Em Testemunho do que, Nós abaixo Assignados, Plenipotenciarios de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de \Portug\t!, e de Sua JVIagestade Britannica, em virtude dos nossos respectivos Plenos Poderes
assignámos a Presente Convenção e lhe fizemos p~• o Sello das nossas
Arma~

~

Feita na Cidade do R i o de Janeiro aos dezenove de Fevereiro no
Anno de Nosso Senhor JESUCHRISTOde.Mil eOilocent d · eDez.(l)
·= Assignado (L. S.) Conde de Li'nhares. =(L. S.) Strangfora.
'

.

'

....

;

'

. E sendo-Me presente o mesma Convenção, cnjo theor fie~ aei.ma

Insendo, bem vi-sto, considerado, e examinado por Mim tu'tlo o que nella se contém, a Approvo, Ratifico, e Confirmo assim no tudo, como em
cada hum a das suas Clausulas, e Esti pu Iações; e pela pre~ente 'a Dou
por firme e válida para haver de produ.zir o seu devido effeito. Promettendo em Fé, e Palavra Real Observa -la, e Cumpri-la inviolavelmente,
e Faze-la cumprir, e observar por qualquer modo qne possa ser. Em le)Otem.unho, e firmeza do sobredito F1z passar a presente Carta por Mim
Ass1g·nada, passada com o ~ello Grande das Minhas Annas, e Refe.

(1)

e em

Na Convenção impressa na Jmprensão Regia vem a Convenção em Portugu~z,

Ingle~.
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rendada pelo Meu Secretario,

e Ministro
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de Estado abaixo assig·nado.
de Fevereiro do A nno dÕ Nascimento de Nosso Senhor JESU CHRISTO d~ 1.810.(1)--.:Com a Assignalura do Príncipe Regente, e a do Minisl,ro.

Dada no Palacio do H io de Janeiro aos

26

lmpr. na Impressão Regia do Rio ele JanáTo.
~--*<.0"*--*

DoM

DE~S

JOÃO POR GRAÇA DE
f'rincjpe Regente de Portugal e dos Algarves d'aquem, e d'além Mar, em Africa Senhor de
Guiné, da Conquista, Navegação, e Commercio da Ethiopia, Arabia:,
Persia, e da India, eta. Faço saber n todos os qne a presente Carla dê
Confirmação,. Approvação; e Ratificação virem, que em dezenove de Fevereiro do Conente anno se concluio, e assignou na Cidade ' do Rio de
Janeiro hum Tratado de Amizade, e Allian~a entre Mim, e o S;erenissimo, e Potentissimo Princ_ipe, JO!{GE IH., Hei do Rei110 Unido da
Grande Bretanha e Irlanda, Meu Bom Irnião, e Primo, com o fim de
extender, e ampliar o Commercio reciproco dos Nossos Respecti\'os Vassallos, e de procurar segurar sobre as bases mnis estaveis, mais li hernes',
e de mais perfeita igualdade, a · futura felicidade de ambas as Nações l
sendo Plenipotenciar1os para esse effeiio, da Minha P art0, Dom Ro
drlgo de Souza Coutinho, Conde de Linha,res, Senhor de Payalvo,
Comn;endador da Ordem de Christo, Gram·Cruz dt1s Ordem de S.
Bento de A viz, e da Torre e Espada do Meu Conselho -de E'!>tado,
Meu Ministro, e Sec'r etario de Estado dos· Negocias Estrnngeiros, e da
Guerra, e da Parte de S. M. Britannica, e Multo Honrado Percy CJinton Sydney, Lord, Visconde, e Barão de Strangford, du Conselho de Sua
dita Magestade, Seu Conselheiro Privado, Cavalleiro da Ordem Militar
do Banho, Gram-Cruz da da Torre e Espada, e Seu En~iado Extraoydina ...
rio, e Minis~ro Plenipotenciario nesta Corte, do qual Tratado o theor
he o seguinte.
·
EM NOME DAtSANTISSIMA E INDIVISIVEL

TRINDADE.

SuA ALTEZA REAL O Príncipe Regente de Portugal, e SUA
MAGESTADE ElRei do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda,
estando igualmente animados com o d~sejo não só1nente de consilidar e
estreitar a antiga Amizade e boa Intelligencia, que tão felizmente subsiste, e tem subsistido por tantos seculos entre as Duas Coroas, mas
lambem de augmentar, e exlender os beneficos effeitos dell'a em mutua
vantagem dos Seus respectivos V.1ssallos, jt1lgárfio, que os mais efficazes
meios para conseguir estes fins seríão os de adorLn· hum Systema Libe:
ral de Commercio fundado sobre as Bases de RecirrocJdade, e mutua
Conveniencia, qtw pela descontinuação de certas Prohibições, e Direitos Prohibit.i_vos, podesse procurar as mais sol1das vantagens de arnbas as
Parles :1s Producções e 1ndustria N acionaes, e clú ao mesmo tempo a
(1)
i\' a Convenção impressa na Impressão Regia vem lambem a Retificação de Sua
Magestade Britannica.
N nnnn ~
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devida Protecdo tanto á Renda Publica como aos Intere.s ses do Commercio ,) usto ~ Legal.
Para este fim Sua Alteza Real O Prineipe Regente de Portug-al,
e Sua Magestade EIRei do Reino Unidoda Grande Bretanhae Jrlanda,
Norneáràu para seus respectivos Commissarios, e PleBipolenciarros a
Sl)ber, Sua Alteza Real O l'rincipe Ree-enle de Portugal ao lVl ui to lilustre e lVJ ui to Excellente S e nhor Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Co nde de Linhares, Senhor de Payalvo, Commen-dadur da Orde111 de Christo, Gram-Cruz das Ord e m de S. Bento, e da Torre e Espada, Conselheiro do Conselho de Estado de Sua Alteza Re<d, e Seu Principal Secretario de Esta·do da Repartição dos Negocias Estrangeiros, e da Gue rra, e Sua Magestade E!Hei do Beino Unido da Grande Bretanha e Irlanda, ao lV1 ui to 1llustr•.e e Muito Excellente Senhor Percy Clinton Sydney,
Lord, Visconde, e Barão de Strangford, Conselheiro do nruito Honr(ISO
Conselho Privado <.le Sua .Magestade, Cavalleiro da, Ordem Militar do
Banho, Gram-Cruz da Ordem Portugueza da Torre e Espada, e Envi ado Extraordinario e .M inistro Plenipotenciario de Sua Mug;estade na Cor- ·
te, de Pvrtugal, os quaes depois de haverem devidamente tn1cadu os seus
respectivos Plenos PouerPs, e f.endo-os achado em boa e devida fónua,
convierão nos Artigos seguintes.
ART. l. Haverá hurna sincera e perpetua Amizade enlre Sua Alleza
Real o Príncipe Regente ,de Purtugnl, e Sua .LVlagestade Hritannica, e
entre Seus Herdeiros e Successores, e haverá huma cor!stante e univ t' rsal Paz, e Harmonia entre Ambos, Seus Herdeiros, e Successores, Reinos, Domínios, Provincias 1, Paizes, Subditos~ e Vassr~llos de qmdquer
Qualidade, ou Condição que St'j:lo, sem excepçào Je Pessoa, 011 Lugar.
E as Estipulações deste presente Artigo serão, com o favor do T<.Jdo Poderoso DEOS, permanentes e perpetuas.
ART. Jl. Haverá reciproca Liberdade dê Commercio, e \ Navegação
entre os respectivos Vassallos das Duas Altas Partes Conl ra\c lr\Otes t'IU
todos, e em cada hum dos Territorios, e ~orninios de qualqutlr d' Elias.
Elles poderão negociar, viajar, residir ou. estabelecer-se em toJos, e
cada hum dos Portos, Cidades, Vi lias, Paizes, Pro v ino?as, ou b ugares,
quaesque1· que forem, pertencentes a H uma, o J: Outra,, das Duas A I tas
Partes Contr'a ctantes; exceptp naquelles, de qu~ , ~eral e posJtl\;lmente
são e:xcluidos todos quaesquer Estangeiros; os n®r )es dos quaes Lugãres serão depl!is especificados em hum Artigo Sep<,~ado J'este Tratado.
Fica porém claramente entend1do, que, se algum f;ugar pertence nte a
Huma ou Outra das Duas Altas Partes Contractante vier ~ ser aberto
para o futuro ao Commercio dos Vassallos de alguma outt~ a Po,tencia, será por isso concide rado corno i'gu_almento aberto, e em termos correspondentes, aos Vassallos da Outra Alta Parte Contraclantes; da m~sma fórma, como se tivesse sido expressamente Estipulado pelo Presente Tratado.
\',
E tanto Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal como
Sua Ma g estade Brilannica, se obrigão, e empenhào a não CoNcedt\r Favor, Privilegio, ou 1mmuni d1;1 de alguma, em ma terias de Commercio e
de Navegação, aos Vassallos de outro qualquer Estado, que não seja
tambem ao mesmo tempo respectivamente ·ConcediJo aos Vassallos Jas
Altas Partes Contractanles, gratuitamenle, se a Concessão em favor
daqllf~lle outro Estado tiver sido gratuita, e dando quam prox ime a mesma Compensação, ou Equivalenles no caso .de ter sido aConcessàocondicional.
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ART. TI I. Os Vassallos dos dois Soberanos não pagarão respectivamente nos Portos, Bnhias, Enseadas, Cidades, Villas, ou Lugarel!l
quaesquer que forem, perlP-ncentes a Gualquer d'Elles D1reilos Tri. qua 1 for o nome com que elles ' possão ser' desibutos, ou J mpostos (st~Ja
gnados ou cumprPhendJdos) mai nres, do que aquelles que pagão, ou vierem a pr~gar os V éiSsallos da N;~ção a mais favorecid a : E os Vassaltos de
Cada Huma das Altas Partes Contractar.t.es gozão nos Domínios da Outra dos mesmos Direitos, Privilegias, Liberdades, Favores, Imrnunidades, ou I nsenções, em ma terias de Commercio e de Navegação, que si'io
concedidos, ou para o futuro o forem aos Vassallos da Nação a mais favorecida.
ART. I V. Sua Alteza Real O Príncipe Regente de ~ortugal e Sua
Mag-estade Britannica, E:>tipulàu e Accordão, ,q ue haverá huma perfe'ta H~ciprocidade a respeito dos Direitos e Impostos; que devem pagar
·os Na\'ios e Embarcações das Altas Partes Conlractantes dentro de cada
hum dos Portos, Bahias, Enseadas, e Ancoradouros pertencentes a qualquet· d' Elles, a saher, que
Navios e Embarcações dos Vassallos de
~ua A fteza Heal O Principe Reg-ente de Portugal, não pagarão maiores
Direitos, ou Jmpostos, (debaixo de qualquer nome porque sejão designados, ou entend1dos) dentro dos Domínios de 8tJa Magestade Britannica,
do que aqm•llt·s que os Navios, e ~~mbarcações pertencentes aos Vassal)os de Sua Mageslade Britannica, forem obrigados a pagar dentro dos
Domínios de ~11a Alteza Heal O Príncipe Regente de Purtogal, e Vice
Versa. E esta Convenção e Estipulação se ex tenderá partiCular e expressamente ao pagamento dos Direitos conhecidos com o nome de Direitos
do Porto, Direitos de Tonelada, e Direitos de Ancoragem, os quaesern
nenhum caso, ner:n debaixo de pretexto algum serão maiores· para os Navios e E111barca<(Ões Portuguezas dentro dos Domínios deSua .Magestade
Brilannica, do que para os Navios e Embarcações Britannicas dentro
dos Domínios de Sua Alteza Real O Príncipe Regente do Portugal, e
V1ce ,Versa.
ART. V. As Duas Altas Partes Conlractantes igualmente convém,
que se estabelecerá nos seus respectivos Portos o mesmo va)or de Gratificação, e Drawback sobre a Esportação dos Generos e Me1·cadorias,
quer e!'les Generos e Mercadorias sejão exportados em Navios e Embarca<tões Portuguezas, quer em Navios e Embarcações Brilannicas, isto
he, que os Navios e Embarcações Porluguezas gozarão do mesmo favor
a este respeito nos Domínios de S. Magestade Britannica que se conce<.ler aos Navios, e Embarcações Britanoicas nos Dom.inios de Sua Alteza H eal O Pri nci pe Regente de Portugal, e V ice Versa.
As Duas Altas Partes Conlraclantes igualmente convém, e accor'dão, que us Generos e Mercadorias, vindas respectivamente dos .P ortos
de qualquer d'EIIas, pagarão os mesmos Direitos, que sejào importados em Navios e Embarcacões Portuguezás, quer o sejào em Navios e
Embarcações Britannicas; 'ou de outro modo, que se poderá . impôr, e
ex •grr sobre os Generos e l.Uercadorias vindas em N avias Portuguezes dos
Portos de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal para os dos
Domínios de :Sua Mage~tade Britarmica hum augmento ?e Direitos equivalente, e em exacta proporção com o que possa ser.' Imposto sobre c1s
Generos e Mercadorias que enlrarem nos Portos de Sua Alteza .Real. O
, 11 rincipe Regente de Porlugal vindas dos de Sua Magestade l_}ntaonJca
em Navios Britanrricos. E pal'a que este ponto fique estabelecH.i.o com a
devida exac!fão, e .que nada se deixe indeterminado a este respeito, con-
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veio-se, que cada hum. Governo respectivamer\le publicani Listas, eiÚ
que se especifique a differenl;a dos Direitos, que pa garão os Generos e
Mercadorias assim importadas em Navios ou Embarcações Portuguezas,
ou Britannicas; e as referidas Listas ·(qoe se farão applicaveis para todos os Portos dentro dos respectivos Domínios .de cada huma das Partes
Contractantes) serãQ declaradas, e julgadas como formando parte deste
Presente Tratado.
'
A fim de evitar qualquer differença, ou desintel].i~encia a respeito das Regulações, que possão respectivamente conslituit· huma Embarcação Portugueza, ou Brilannica, as Alt a s Partes Contractantes con ;
vierão em declarar, que todas as Embarcações construídas Iaos Domínios
de Sua ·Mag:estn,de Britannica, e possuídas, navegadas, e registadas
conforme as Leis da Grande Bretanha, serão consideradas como Embarcações Britannicas: e que serão consideradas como Embarcações Portuguezas todos os Navios ou Embarcações . construídas nos Paizes perten.centes A Sua Alteza R.eal o Príncipe Regente de Portugal, ou em algum dell~s, ou Navios aprezadós por algum . dos Navios ou Embarcações
d~ Guen:a, pertençentes ao Governo Portuguez, ou a algum, dos Habitantes dos Domínios de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Por·tu "
gal, ·que tiver Colflrnüssão, ou Cartas de Marca e ·de Reprezalias do Gove.rno de Pot)1tuga1, e forem condemnq.dos ·como Legitima Preza em algum
· Tribunal do A:lmirantado do referido Governo Portug·uez, possuidos .por
Vassallos de Sua Alteza Real O. Príncipe Regente de Portugal, ou por
a!gnm delles, e do qual o Meslte, e tres qua.rtos, pelo menos, dos Marinheiros forf?m Vassallos 'dle Sua Alteza Real O Príncipe Regente. de
Portugal. .
ART. VI.
O mutuo Comrnercio, e Navegnção dos Vassallos de Portugal e da Gt·ande Bretanha, respectivamente nos Pórtos, e Mares da
,Asia, são expressameute permittidos no rn,esmo gráo; em 1~ue até aqui
o tem sido pelas Duas Coroas. ~o Commercio e Navegação~ssim permilli~os serão post~ls daq~i e~n'J dia.nte, e pa.\1\a_sempre sobre o é do.C0mr.nercw e N avegaça·o da N açao .:·n aJs favorec1'da que Commerce nos Portos e Mares da Asia, isto he, .que nenhumâ das Alt~s Parte ~ Conlra ;
ctan>tes concederá F<;~vor ou Pri 'v ilegio algum, em·~~1ateri ~s de Çorh~mercio
e de Navegação aos Vass~lios de algum. outro Es\~do, q1:1? ComFp.e rcea
.nos Portos e Mares ·da As1a, que não seJa tambem \ ~n.ced1do quà'i$pro.xi1;ne ntJS .mesmos termos aos Vassallos da.Outra Alta Parte 1Contractante .
. -Sua Mag~stad~ Brilanniea se obriga em Seu ' roprio Nome, e no
de seus Herdeiros e Successores a. não fazer regulAção algutpa que pos ;sa ser prejudici~l, ou inconveniente ao Commercio e Naveg·ação dos Vassallos de Sua. Alt ~ ia Real O Princip·e Regente de Portugal '\~d" Portos e
Mnres da As1a em toda a exlensão que he, ou possa set: par.a 1o futuro,
permittida á N~tçào rnnis favorecida. ~.
\\
~
·
E Sua Alteza Real O Príncipe Regente de PQrtug,al s~~ obriga
igm~lmente no seu Proprio Nowe, e no de •Seus Herdeir0s e Sucee's~ores,
a. não fazer regulaçõ:s algtJma~, que ,possão ser preju~iciaes óu in~~ nv~~
mentes ao CommercJo e Na veg ação dos Vass~dlos Je ~ua Magestade,Bn.t::mnica nos Portos, Mares, e Domínios, que lhes são franqueados em
virtucle do Presente Tratado.
ART. VIL
As Duas Allas Partes Contractantes resolverão, a res -·
.peito cl.os Privilegias que dev~m gozar -os Vassallos de cada hmna d'El!as
nos Tcrritorios ou Domínios da Outra, que se observasse de amb as as
J'laTtes _a mais .p.erfeita Reciprocidade. E , os Vassallos de ca1a huma clafl :
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AHas Partes Contractantes terão livre e inquestionavel Direito de viajar, e de residir nos Ter~·ito:ios, ou Do_minios da Outra, de occupar Cas_as e Arrnazens, .e de d1spor da Propriedade Pessoal, de qualquer qua]ldade ou denominação, por Venda, Oóaçflo, Troca, ou Testamento,
011 por outro (jlJalgue1· m0do, sem que se lhe ponha o mais leve impedilrieNto, ou ohstaculo. Elles não serào .obrigados à pagar Tributos ou Impostos l'llguns, debaixo de CJUa·l quer pt'etexto que seja, m;\iores, do CjUe
aqut'lles que pagão ou possi'ío ser pagos pelos proprios Vassa·llos do Soberan<l, em cujos Domintus elles residirem. Nào serão obrigados a servir
forçadamente como Md,tares, quér por Mar, quer por Terra. As Suas,
Casas de habitac(<1o, Arrnazens, e louas as partes, e dependencias delJes, tanto pertencentes ao seu Commerci.o, como á sua , residencia, serão respeila~as. Elles nilo seri;io sujeitbs a Visitas e Buscas vexalorías,
nem se lhes larào Ex;q·nes, e lnspecções arbitrarias dos se11s Livr<:>s, Papeis, ou Contas, d~baixo do pretexto de ser de A uthorídade Supl'ema
do Eslndo.
· ·
~
.
Deve porém fir:ar entendido, q11e, nos ~asos de Tr:-~iç·ão, Comnwrcio de, Contrabando, e de outros Crimes para cuj,\ achada ha regras
estabt>lecidas pelas Leis do Paiz, esta Lei será executada, sendo mutuamente <.IPclarado, que não se admitlin1o falsas, e maliciosas accusações, como Pretextos, ou Excusas para Visitas e Buscas ve.xatorias, ou
para o E:xame de Livros, Papeis, ou Contas Cornmerciaes, as quaes Visitas ou Exames jámais terão lugat·, excepto com a Sancção do competente M11~istrado, e na presença do Consul da Nação a que pertencer aPurte accusada, ou do seu Deputado, 01,1 ReprP.sentante.
'Â.RT. V JI L Sua Alteza Real O Princi pe Regente d.e Portugal se ohr.i..,'
ga no Seu proprio Nome,, e no de Seus Herdeiros e Successores, a que
o Commercio dos Vassallos Britannicos nos seus Domínios não será
tringido, ínterrompido, ou de outro algwm modo afTecta<.lo pela operação
de {lualqner l\1onopolio, Contracto, ou Privilegi('s Exclusivos de Venda,
ou de Compra, seja qual for; mas antes que os Vass"'llos da Grande Bretanha lerão livre, e Ürestricla -Permissào de Comprar e Vender, e a
quem guPr que for, de qualquer modo ou fórma que possa convir-lhes,
·st>ja por· Grosso, ou eln Ketalho, sem serem obrigadQs a dar perferenci'a
.ai:,: uma oq favor em Consequencia dos dilos Monopolios~ Conlractos, ou
Privilegias Exclúsi~os de Venda ou de Compra. R Spa Mageslade Bri'tnnnica se obriga da sua parte a observilr fielmente este Principio assim
reconhecido, e ajustado pdas Duas Altas Partes Cohlraclantes:·
Porém deve 6c11r distinctamenle etilendido, que o presente A rtigo não sed. interpretado como .i nvahdando, ou affectando o Direito Exclusivo possuído pela Coroa de Portugal nos Seus proprios Doruinios arespeito dos Conlractos do Marfim, do Páo Brazil, da Urzela, dos Diamantes, do Oiro em pó, da Polvora, e do ·T,lbaco manufacturado. Com tanto porém que se os sobreditos Artigos vierem a ser ,geral, ou sepamda~
mente Artigos livres para o Cummercio nms Domínios de Sua Alteza
Real O Principe Hegenle de Po,rtu_g·al.' será permitt_ido aos Vassallos de
Sua Mag-eslade BritannicaoComme:r.c,l ar nell.es tão hvremerrle~ e nomesmo pé, em que for permittido aos Vassallos, da Nação mais favorecida.
I ART. IX. Sua Alteza Real O Prineí<pe Regente de Porlug·al, e Sua
l\1a1:1;estade B ilannica convém, e accordão, que ~ada huma das Altas
, Partes Contractantes terá o Direito de Nomear Consoles Geraes, Consu1es, e Vice-Consoles em todos aquelles Portos dos Domínios d~ Outra
Alta Parte Contraclant~, onde elles são, ou possâo ser, necessanos para
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augmento do Commercio e para os interesses Com me1·ciaes dos Vassn.llos
Corumerciantes de cada huma das duas Coroas. Porém fica expressilmenle esCipulado 1 que os Consules dé qualquer classe que forem, não senio
recon!JeciJos, . recebidos, nem permittidos obrar como laes, .sem que sejão deviJamenle Qualiticiidos pelo seu prnprio Soberano, e Appruvados
pelo outro Soberano em cuj~s O(tlllinio:s elles deyem ~er· empregados. Os
Cunsules de todas ÇIS Classes' dentro cks Domlnrus de cada huc11a das A ltas Parles Conlractanl.es ser;io pi,slos respectivai1Jenie no pé de perfe ita
He<:iprocidade, e Jgualrlad1~. E sendo elles Nome~dos sómenle para o fim
ele facilitar, e as~. L:~tir nos Negocies de Culllmerclo, e Nav1~gaçào, g(jzarão por lnnlo sómenle dos Pri vj!f-.gius que pertencem ào Seu Lugar, e que
sfío reconhecidos, e admillidos por todos os Governos, como necessarios
para o devido cumprimento do Seu Officio, e Emprego. Elles serão em
todos os casos~ sejào Civís, ou Criminaes, inteiramente sujeitos ás Leis
do Paiz em que residirem, e gozarão tambem dé\ plena e inteira Prolecção claqt~ellas Leis, em quanto elles se conduzirem .com respeito a ellas.
· A.RT. X. S11a Alteza Heal. O J>í·incipe Heg-ente de Portugal dCJJZt>jantlo proteger, e facilitar nos Seus Dnminios o ComnJercio dos Vassallus
ela Grande Bretanha, assim como as .Suas relações, ecommunic<H(Õt·s c(Jm
os Seus proprios V assallos, h a por bem conceder-lhes o Privi!Pglo de Nomear·ern, e terem Magistrados Especiaes, para obrarem em seu favor coI'no Juizes Conset'\'<Hlures, naquelle~ Portos e Cidades dos Se11s Domínios
em fjne houverem Trihunaes de Justiça, e pussâo ser estabelecidos pa~
ra o futuro. Estes Juizes julgarão, e deciJir:'io todas as Causas, que fo rem levadas perante eJie~ 1peJos Vassallos Britaonicc.s, do mesmo modo
que se praticava antigamente, e a sua A u ~horiJade, e Se·nt.enças serão
respeitadas. E declara-se serem reconhecida::., e rer~ovadas pelo presente
Tralado as Leis, Decretos, e, Costumes de Por! ugal reUtivos ft J urisdicç:'lo do Juiz ConsQrvador. Elles serão escolhidos pela plyraliclaJe de
' VotDs dos Vassallos Brüannicos que residirem ou commerci~l-~enl no Porto, ou Lugar, em que a JurisditJf(ào do Juiz Conservador· for' estabelecida; e a Escolha assin~ feita será transmítti'qa ao Embaixador, ou Ministro de Sua Magestade Brilannien R&sidente na Corte de Purt1 gal, piira
ser por elle apresentada a ~ua Alteza Real. O P~inci p'ê Regeo l~ de Purt~lgal; a fim de· obter o~ Consentimento, e ·Confi{mi1Çà0 de ~~w\ Alteza
heal; e no caso de a nn.o obter, as Partes In teres adas proceder~J a h uma nova Eleiçào, até f!Ue se obten})a a Real A pJI\rov<~ç:1-p do Prlnci pe
Regente. A r::?moçào do Juiz Conservador; nns cas(~ de falta de Dever,
ou de Dehto, ser( tamben1 e(T'eituada por hum Re.êorso a Sua Alteza
Real O Príncipe Hegül.te de Portugal por meio cio Enrbaixador·, ou Ministro .Britannico HesiJente na Corte de Sua Alteza Heal. Em c'ornp ~-' n
sação desta Concessão a favor dos Vassallos Britannicos, Sua i\lage slat.le
Bri(annica Se obriga a fazer guardar ,.a mais estricla e escru pulo a ohser~
vancia águellas Leis, pelas quaes as Pessoas, e a Propriedaae dos, Vassal]os Porloguezes, e residentes nos Seus Domínios, são asseg\'lradas 'e pr()tegi·das; e das quaes e1!es (em commum com todos b$ üutros Est~angei·
ros) gozão d0 Benefióio pela ree<onhec'iua EquidaJe da JurispruJC;;ncia
Brilahnica, e pela S11JgUiar ExcellenciH d-a Sua Constituição.
E demais estipulou-se, qué1 no caso de Sua Magestade Britnnnrca conceder aos V assa! los de algum ou f ro Esta elo qualquer F::~vnr ou Privilegi<l que seja analogo ou se assemelhe ao Pri vilegi<> de ter Juizes Con- .
servadores, ?o_ncedido por este artigo ao V nssallos Bri t.ann_icos r~side~~~~
tes nos Donumos Portuguezes, o mesmo Favor ou Priv1leg1o sem consi]~"
t
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derado como 'i gualmente concedido aos Vassallos de Portugal, residentei
nos Domidios Britan nicos, do nresmo mudo como se fosse expressamente
estipulado pelo Preser1te Tratado.
.
ART. XI.
~ua Alleza Real o Pdncipe Regente de Portugal, e Sua
Me~gestade Sritam1ica, Co·Rvém particularm!3nle em Conceder os mesmes
.Favures 1 Honrits, Jmmunidades, .Privilegios, e Isenções de Direitos 'e
Impostos aos St~us Respectivos Ernbaixadores, Minislr(')s, ou Agentes
Aecreditat.h•s nas C()rle~ de • aJa bruna 'd as Altas Pnrt~s Ountractantes :
E (JIIalq ner fitvor que hum rlu's Dois Soberanos conceder a este rêspeito
na ~ua p ··opria Corte, e Outro Soberano Se obri.ga a Cànceder sim ,!han•
temt>nle na .Sua· Corte.
A~T. XII. Sua AJ'teza Real O Príncipe Regente de Portugal declara
e se obriga no Seu pror1rio NornP, e· no de Seus Herdeiros e Successô.;
res, a ,que os Vassallos de Sua Magestade Britannica reside~tes Íios Seus
Territurios, e Domínios não . serão perturbados, inquietados, persegui ..
dos, ou molestados por causa . da Sua Religião, mas antes terão perftJita
li herdade da. Consc 1enc1a, e lice11ça para assistirem, e celebrarem o Ser'vitto DIVIIlO em honra do Todo Poderoso DEOS, lltler seja dentro ué
suas Casas parlicul~res, quer nas suas particulares Igrejas, e Capellas 1
que Sua Alteza Real agora, e para semp1·e, graciosa1'nenle lhPs ·Coneea permissão de ecificarem, e manterem dentro dos Seus DQminios.
Com tanto poréw que as Sobreditas Igrejas e Capellas serão construidas de tal modo i'fue externamente se assemelhem a Casas de babitaçàó;
e lambem que o uso dus Sinos lhe não seja permittido para o fim de an-·
nuncÍ;irem publrcalllente as horas do Serviço Divino. De mais estipulou.:.
se, ljlle nem ' os Vassallos da Grande. B•·etanha, nem ,oi.Jtras quaeSCJUel."
Estrangeiros de Cummunhào dilferente da Religião Domi~ante nos Domínios de Portugal, serão pe•·seguidos, ou inquietados por mater,ias de Cons..
cieueia tanto nas suas Pes~oas, comd nas Suas Propriedades, em q11ari""
to elles se conduzirem com Ordem, Decencia, e Moralidade; e de hu ~
ma maneira cunfurme aos usos do Paiz, e ao Seu Estahelecintento Reli f!Íoso, e P0htico. Porém se se provai', que eUes pregão ou declamão pá...
bl1camente contra a l{eligião Cathulica, O\l fjl,le elles procurào fazer Pro~
selytas, ou*conversões, as Pessoas que assim delinquirem poderão, mamfestando-se o seu Delicio, ser manlladas sahir do Pai~, em que a Offer.rsa Uver sido cornme~tid<t. E aqueltes que ne Público se portarem sem
respeito, ou com impropriedade parac·om os Hitos e Ceremofiliae,s daReligiào Cathutica Domi,nante, serão chama<.los perante a Policia C;'vil, é
podel'iio ser castigados com Mui tas, ou corri prisão e~:n suas ' p'ropnas C,a'sas. E se a offensa for tão grave, e tão enorrbe que perturbe a trangt:nl •
JiJade Pública, e ponha em perigo a segurança das Instituições da Igreja, e do Estado, Estabdeeidas pelas Leis, as Pessoas que tal Oífens_à
fizerem, have'ndo a de'vida prava do facto,. poder;io ser mam.ladas sa.h1r
dos Domínios de Portugal. -Permittir-'se-ha lambem enterrar os Vassal.los·
~e ~. Magestade BriUiFJOica, que morr'erem nos Territor~os de S,ua Alteza RP<tl O Prinoip·e Hegente .de Portugat, em coovementes· Lugares,
que seri1o cles;ign,a dos pa1·a este fim. Ne·rn ·se perturb:m1o de modo alg-um ;
nem por quHiqtJer motivo, . OS" Funeraes, ou as .Sepulturas ~o~ Mort~>s .,\
Do mesmo modo os V assallos de Portugal gozarão nos Domwws de Su.a
, M•westade B:·itannica de huma perfeita,. e illimitad~ Liberdade de·Cons1 c·i ez:cia em todas as· maierias· de Religião; conforme ao .Systema de. T~
Jerancia que·se• acha neiles estabelecid'o: Elles pode~ão livremente prallear os Exerci cios da sua · Rehgião públt.ca, ou partJCularment~ na:s·.S uas
Ooooo
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proprias Casas .de habitaçãg ou nas. Capellas, e Lugares de Culto designados p~ra este objectó, sem que se lhes puoha . o menor obsta(~olo, embaraço, ou difiiculdade alguma, tnnto agora, como para o futuro.
. ART. XIII. Conveiq-se, e ajustou-se entre as Altas Partes Contractantes, que se estabelecerão Paquetes para o fim de•faci!Itar o Serviço
Público das Duas Corles, e as; relat;Õt•s Commerciaes dos t;eus respeciiVI ·S
Vassal10s Concluir-se-ba h11rna Convenção, sobre as Bases da que foi concluída no Rio de Janeiro aos quatorzedeSetembrodemll oitoceutos euit9,
para determinar os termos sobre que s,e est:tbelecerào os refe.ridus Paquetes; a qual Convenção será Ratificada, ao mesmo tempo que o presente
Tratado.
ART. XIV. Conveio-se, e aj'ustou-se, que as Pessoas culpadas dé Alta Traição, de Falsidade, e de outrosCrimes de huma natureza odiosa,
dentro dos Domínios. de qualquer das Altas Partes Contractantes, não
serão admittidas nem receberão Protecção nos Do111ínios da Outra. E CJUe
nenhuma das Altas Partes Conlractantes receberá de proposito, ·e deliberadamente nos Seus Estados, e entreterá ao Seu Serviço Pessoas que
forem Vassallos da outra Pptenciil, que desevtcírem do Serviço Militar
d' Ella quer de Mi~r, quer de Terra, antes pelo contrario as Jimitl'irão
respectivamente do Seu Serviço, Jogo que assim furem requeridas. Mas
conveio-se, e declarou-se, que Nenhuma das Al!as Partes Conlractar,tes
concederá a qualquer outro Estado faror algum a respeito de Pessoas que
desertarem do Serviço daquelle Estado, que não seja onsiderado como
concedido igualmente á Outra Alta Parte Contractante; do _ mesn1o modo como se o referido favor tivesse sido expressamente, estipulado pelo
presente Tratado. De ·lllai's chnveio-se, que nos casos de deserçào de Moços Ó'l.l Marinheiro~ das Embarcações pertencentes aos Vassa.llos de qualquer das Altas Partes Coptraçt~tntes, no .tempo em f)Ue. estiverem nos
Podos da Outra Alta Parte, os Magistrados serão obrigadpiS a dar efficaz assislencia para sua apprehensão, sobre a devida Hepresen! açào feita para este fim pelo Consul Geral,. ou Consul, ou pelo seu. 'DPpulado,
ou Representante; e que nenhuma Corporaç~ o Pública, Civil ou Religiosa, terá poder de proteger taes Desertores.
'
· ART. XV. Todos os Generos, Mercadorias, '\~ Ar(gos; qn\'esqner
que sej-ã o, da Producção. Manufactura, Industria, ' ou Invenção d~s Domínios, e Vassallos de Sua MagesLade Brita.nnic~~ erão' adn.ittid~s em
todos, e em cada huiu dos Portos, e Domínios de \Sua A lte.za Real O
Jlrincipe Regenté de Porlugal, tanto na Europa, ~~~mo na A me rica,
Africa, e As'Ja, qnet· sejão Consignados a Vassallos, Britannicos, quer a
Portugu<nes, pagando geral e unicamente Direitos de QuinzÓ por Cento,
conforme o valor que lhes for es-tabelecido pela Pauta, que na Lingoa
Portugueza corresponde á Ta boa das Avaliações, cuja prh)cipal Base
ser.á a Fatut:a jurada dos Sobredi-tos Gefleros, MercaJoriàs, e '!Artigos,
tomando t~rnbem em consideração (tanto quanto f6r justo 1 pr:ú.i eavel)
. o preço corretlte dos mesmos no Paiz onde elles forem importados:\ Esta
P~tUta, ou Avaliação será determinada, e fixada por hum ignl'll número
• ·de Negociantes Britannicos, e ,P oi'Luguezes, de conhecida inteirezva, e
honra, com a assistencia, pela par.te qos Negociantes Britannicos, do
Consul Geral, ou Consu) de Sua Magestade Britannica, ~ pela parte dos
Negociantes Port uguezes com a assistencia do Superintendente, ou Ad ministrado~ Geral da Alfandega, e dos seus resp·eclivos Depu~aJos. E
a sobredita Pauta, ou Taboa · das Avaliac:ões se fará e r•·omulgará em ca. da hum dos Portos, pt~rlencenles A Sua
Alteza Real O PrínCipe Regen.
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te de Portugal, e~n que hajão, ou possão haver Alfanuegas. Ella será
conclüída e principiará a ter efl'eito logo que for possível, depois da
Troca das Ratificações do presente Tratado, e com . cerleza dentro doespa<'o de tres rnezes contados da data da referida Troca.
E será revista, e alterada, SP. necessario for, de tempos a tempos, seja em sua totalidade, ou em parte, todas as vezes que QS Vassal]os de 8ua Mageslade Britannica residentes nos Domínios de Sua Alteza
Real O Princ1pe Regente de Portugal, assim h11jào de requerer por via
do Consul Geral, ou Consul de Sua Magestade; Brit:mnica, ou quando
os Negociantes Vassallos de Portugal fizerem a mesma requisição pa ra
este fim da sua propna Parte.
ART. X V I. Porém, se durante o intervallo entre a troca das Rl'tificações do presente Tratado, e a promulgação da sobred1ta Pauta, alguns
Generos, ou Mercadorias da Produccâo ou Manufactura dos Domínios de
Sua Magestade Britannica Pntrarem' nos Portos de Sua Alteza Heal O
Príncipe Begente de Portugal, Conveio.se, que serão admittidos para o
Ct;nsuuJo pa~[andu os referidos D1reitos de Quinze por Cento, Conforme
o valor que lhes fi1r fixado pela Paula actualmenle estabdeciJa, se f'lles
furem GPnei'!)S, e Mercadorias dos Cumprehendidos ou avaliados na sobredita Paula, e se o não forem (assim como se alguns Generos ou Mercadorias vierem para o futuro aos Portos dos Oomioioo; Purluguezes, senJ
serem dus especificadamente avaliados em a Nova T a rifa, ou Pauta,
que se ha de fazer em cnnsequencia das Estipulações du precedente Artigo do presente Tratado) senio igualmente admittidos pagando os mes·
mus Direitos de Quinze por Cento ad Valorem,, <:onforme as Facturas
dos ditos Generos e Mercadorias, que serão de'vidamente aprP.scntadas,
e juradas pelas Partll's f)Ue as importarem. E no caso de suspeita de fr.aude, ou de illicita Prática, as facluras serão examinadas, e o valor real
dus Gt>nPros e Merca(brias determinado pela Decisão de hu.m igual numero de Negociantes Plirluguezes e Britannicos de conhecida Ínleirt>za e
honra, e nu caso de dif!erença de Opinião entre elles, seguida de huma igual·
tlaJe de Votos sobre o objecto em questão, então elles nomearão outro Negociante igualmente de conhecida inteireza e honra, a quem se referirá ultimamente o Nf'gocio, e cuja Decisão sercí terminante, e sem AppeJJ ~,:ào.
E no caso qne a Factura pare<~a ler sido fiel, e correcta, os Generos e Mercadorias nella especificados seriio admitridos pagando os Direitos acima mencionados de Quin~e por Cento, e as Despezas, .se as
houver, do exame da Faclura serão pagas pela Parte que duvidou da
sua exact idão, e correcção.
Mas se se achar que a F:actura foi fraudulenta, e illicita, então os
Generos e Mercadorias serão comprados pelos Officiaes da Alfandega por
Ct~nla do Governo Portuguez segundo o valor espt:!cificado na Fê1ctura,
co111 huma adJiçào de Dez por Cento sobre a Somma assim paga pelos
referidos Geru•rus e Mercadorias peJos Officiaes da Alfandega obrigando ·
se o Governo Por I uguez ao pagamento dos Generos assim avaliados e comprados pelos Officiaes da Alfandega dentro do espaço de quinze dias: E
as Despezas, se as houver, do exame da fraudulenta Faclura serão pagas
pela ParlP, que a tiver ôpresentndo oor~o justa, e fiel.
ART. XVII. Conveio-se e ajustou-se, que os Artigos do Trem Militar e Naval importados nos P0~tos de Sua Alteza R<:'al O Principe Hegenle de Pol'lllg<ll, e que o Governo ~ortuguez haja d>e qu~rer .rara seu
uso, serão pagos logo pe los preços esllpu.lados pelos 1 rorm.et.?nos, que
nào serão constrangidos a vende-los deba1xo de outras cond1çoes.
Ooooo 2
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De mais estipulou-se, que, se o Governo Portuguez tomar a seu

proprlo cuidado, aguardar alguma Carregaçào, ou parle dehumaCarregaçi'ío com Vistas de a Cümprar, ou para outro qualquer fim, o dito Goverrw Purtuguez sed responsavel por qualquer perda, e damnificaç<lo que
ella possa soffrer, em quanto e~tiver entregue ao cuidado e guarda dos
Ofi-icÍ(les do referidu Governo Plll't uguez.
ART. X V 111. Sua Alteza Real O Principe Regente de Portugal Ha
por bem conceder aos Vassallos da Grande Bretanha o Privilegio deserem Assignanles para os Direitos, CjUe hão ele pagar nHS Alfandt>gas dos

Domínios de Sua Alteza Heal, debaixo das Olf'Stllas Condiçõt·s, e dando as mesm~1s Seguranqas, que se exigem dos Vassallos de Portngal.
E por-outra parte conveio-se e estipulou-se, que os VassHIIus da
Coroa de Portugal receberi'io, tanto quanto possa ser justo ou le!!al, o
mesmo favor nas Alfandegas da Grande Bretanha, que se conceder aos
Vassallos Naturaes de Sua Mae:estade Brilannica.
ART. XIX. Sua Mngestad: Britannic;1 pela sua .Parte, e em Seu proprio Nome>, e no de Seus Herdeirus e ~uccessures prornette, e se obriga a (jUe todos os Gent>ros, Mercadorias, e Artigos quaesquer da Producçào, .Manufactura, lndus!ria, ou Invt·nção dos Ouminios ou dos Vassallos de Sua Alteza Heal O l'rincípe Regente de Portugal serào recebidos e admitudos em tudos e em cada hun1 dos Portos, e Domlni~>s de Sua
lVbgestade Br1ta(1nica, png-ando gernl e unicamente os mesmos Direitos,
<J'ie pagão pelos mesmos Ani~os os v~ssall(ls da Nação mais favorec1da.
E tira expressamente deci<Hado ~que se se lizer ::~lguma Beducç:'lode Direitos exclusivamente em favor dos Gener0s e Mercadorias Br11anoicas
importadas nos Domínios da Sua Alteza Re;>al O Príncipe Regente de Portugal, far-se-ha huma equivalente ReJuc<;i:lo sobre os Generos e !VIercat:hnias Por·tuguezas Importadas nos Domínios de Sua J"lagestade Btitannica, e Vice Versa. Os Artigos sobre que se deverá fazer de humasimi]hante equivalente Reducc.;ão, serão determinados por hum previo Concerto; e Ajuste entre as Duas Altas Partes Contractantes.
Fica entendido, que qu:1lqtret· similha'rte Heducçâo assLm concedida por Huma das Altas Partes á Outra, ó não será depois ~(excepto
nos mesmos termos~ e com a mesma compensação) em /avor d~ éilgum
outro Estado, ou Nação qualquer que for.
E esta Dt>claraçào deve ser considerada coiho reciproca da 'farte
das Doas Altas Partes Contractantes.
\
ART. XX. Mas como ha alg-uns Artigos da Cr!í'~ção, e Producção
do Brazil, QUe são excluídos dos Mercados e do Consumo interior dos
Domínios Éritannicos, taes como o Açucar, Café, e outros Artigos similhantes ao produclo dae Colonias Britannicas; Sua Ma~estaJe Brrtan*
nica querendo favorecer, e proteg-er (quanto he possível) o Cummercio
dos Vassallos de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de PoriU!!<!l, consente, e permil!e, que os ditos Artigos, assim como todos os oul os da
Creaçào, e Producçfio do Brazil, de todas as outra~ partes dos Domínios Portuguezes, possi\o ser recebidos, e guardados l:'lll A rnH1ZPns em
todos os Portos dos Seus • Domínios, qtte forem desil[nados pela Lei por
1c Warehousig Porls" para similhantes Artigos, a fim de serem re-exportados, debaixo da dev1da Hegylaçào, isentos dos maiores Direitos,
com que seriào carregados se fossem deslinacl<iS para o Consumo denlro
dos Domínios Britannicos, sómente sujeitos aos Direitos reduzidos, e
despezas de re-exportação, e guarda nos ~ rmazens.
ART. XXI.
Do mesmo modo não obstante o g-eral Privilegio de ad-
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missão concedido no Decimo qninto Artigo do presente Tratado por Sua
Alteza Real O Príncipe Re.gent~ de Portug~ll .a favor de todos os Generos e Mercadorias da Producção, e Manufaclnra dos Dominios Britannicos; Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal Se reserva o Direito de lmpôr p'r~zados e ate pr0hibj.livos Direitos sobre todos os Artigos
conb1~cidos pelo Nu1iJe de Generos dàs· lodías Orientaes Bratannicas, e
de Producções das Indias Occidenhtes, taes como 9 Açucar, e Café,
que não p(Jclem ser arlmitlidos para o Consqmo nos Domínios Portuguezes, por causa do mesmo Princípio de Policia Colonial, que impede a livre admissão (los Do1nínios Brilannicos de correspondentes Artigos da
Producçã..> do Brazil.
"
Porém-Sua Alteza Real O Pri!lcipe Regente de Portuga,l CG.nsente, qne lodos os Portos dos Seus Úomidios, onde hajão, ou possão haver A lfandegas, sejào Portos Francos para a ~ecep(;ão e atlmissão dos Art:ig~JS quaesquer da, Producçilo ou Manufa.Ctura dos Domin,ios Britannicos,
nào J.estfnados para o consumo do Lugar em que possão ser recepiçlos,
ou adrnillídos, mas para ·serem re-exportados tanto para outros Portos
dus Domínios de Portugal, como para os de outros EstaJos. E os ~rli
gos assim adruittidos, recebidos, esujeitos ás devidas Regulações serã9
isentos dos Dil'eitos maiores, com que haveriãv. de ser carregãdos, se
Í<J~>St-'lll destinados para o Consumo do Lugar em quepossãoserdescar.r _
gadus, ou depositados em A rmazens, e obrigados sómente ás mesn1as
Despezas, que h ou verem de ser péigas pelos A t'ligos da Producção do
Br:izil, recebidos e de1~ositados em A rmazens para a re-exportação, nos
Portos dos Domínios de Sua Magestade Britannica.
ART. XXH.
Sua Alt.e za Real O Príncipe Regeqle de. Porlugâl a fim.
de facilitar, e aniri.Hll" o leg-iti;1w ·Cof1:Jmercl~ não sómenle dos Vt~ssallos
da Grande Bretanha, n1as tambel'i:1 dos de Portugal, com outros Estados
adjacenti:'S aos SetJs proprios Domioios, e tàmbem com vistas de augmentar, e sel!urar Rquella parte de Slla propria Renda, que be derivada da
percepção dos Direitos de Porto Franco sobre as Mercadorias, Ha por
bt"m declarar o Porto de Santa Catharina por Porto Franco, conforme 09
termcis nH'ncion'at1os no precedente Artigo do Presente Tratado.
ART. XXIli. , Sua Alteza Real O Príncipe B.egentede Portugal desejando (Jslabel'ecer, Q Syslen1a de qommercio, annunciado pelo Presente
Trai ado sobre as Bas'e s as n.)a,is extensas, Ha por bem aproveitar a opportunidade que elle Lhe ótl"erece; de pu0licar a determinação anteriormente concebida LIO Seu Real Entendimento de fazer Gôa Porto Franco-,
e de pern1·i Ll i r naq nel·la C.idade, e suas Dependenoias a li He Tolerancia·
de. tcH!as quaesquer Seitas Religios·a s,
ART. XX [V.
Todo o Commercio com as Posse~s<)es Portuguezas situ<~ das sobre a Costa Oriental do Continente de Africa (em Artigos não
incluídos nos Contractos exclusivos possuídos pela Coroa de Portu12·al)
(]Ue possa ter si dó Çln teriormente per.mi H ido aos Vasiallós da Grande Bretanha, lhes he confirmado, e assegurado 'agora, e para sempre, domesmo rr19dp que o Cummércio, ' que tinha a-téqní sidoperrnillidoaos Vassallos PiH!ug·uezes nos Pür16s e Mares da Asia, lhes h e conllrmado; e assegul'ado em virtuJe do Sex,lo Artigo do Presente Trat.~do.
An.T. XXV. Porém em ordem a dar o devido pífeito ao Systen.a de
perfeil a Reciprocidade, que as Duas Altas Partes Contractantes dezejão
t;!stabelecer por Base das suas mutuas.Relaçõe~, Sua Magestade Britannica consente em ceder do Direit.o de crear Feitorias ou Corporações de
Negociantes· Britannicos, debaixo de qualqller nome, ou Jescrip~.ão que
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for, nos Domínios de Sua Alleza Real O Príncipe Regente de Portogfll,
com tanto povérn que esta Cuodescendencia com os desejos de Sua Alte·
Zfi Hea! O Príncipe Hegente de PtHtugal não prive os \'assallos de Sua
lVI,agestade Bntannica, re:>identes nos Dominius de Por I ugal, de gozarem Jplenafl}enle como Indivíduos Commercianli:'S, de todos aquelles Direitos e Pl'i vill'gios,. que possuiào ou podião possuir como lViclllbt·os de.
Corporações Commerciaes, e igualmente que u Trafico e o Commercio
feito pel{Js Vassallos Brllannicus nào será restringido embaraçaJu, ou
de outro pwdo afl~ctado por alguma Companhia Cornmercial, qualquer
que seja, que poss.ua J1 rivil€gius, e Favores exclusivos nus OonJinios de
Portugal: E Sua Alteza Heal O Príncipe Hegenle de Portugal lambem
Se obriga a não C()nsentír, nem permíttir, que alguma oulra i'Jaç<lo possua Feitorias, ou Corporaçõ.e s de Negociantes nos Seus Dumiuios, em
quanto senào estabelecerem nelles Feitorias Britannicas.
ART. XXVI.
As Duas Altas Partes Contractantes convém, em qne
Elias procederão logo á [{evisão d0 todos os oulrus antigo.s Tratados subsistentes entre ns duas Coroas, a fim· de delNmJnarem, (j\Jaes dCis E,ti:rulações das que elles contém, devem ser continuadas, ·oll renovadas
no presente estado das cousas.
·
Conveio se com tudo e deci~rou-se que as Estipulações con·leudns
nos -antigos Tratados, relativmnenle á admissã0 dos Vinhos de PorlugaL.
de hua1a parte, e dos Pannos de Làn da Grande Bretanha da oulra, fiearão por ora sem allemçào. Do mesn1o modo conveio-se, que os Favores, Privilegios, e lmmunidades conceclídas por cada h'uma das Altas
Partes Contractantes àos Va,Bsallos da Outra, tanro por Tratado, cumo.
por Decreto, ou Alvará, ficarão sem a!teração; á exct>pção da facoldade concedida por antigos Tratados, de conduzir em Navius de horri d0s
dois .E stados, Generos e Mercadorias de qualqHP.r qualidade perlPncentes aos lnimigos de Outro Estado, a qual faculdade he ago11a pública e
n1utuarnente renunciada e abrogada.
'
·
ART. XXVII.
A reciprocaLibenlade deCommercioeNav~gaçãode
ei:arada, e an.nunci:~Jda pelo presente Trat::td~ se}·á consideJ·aJa~exiendcr·
se a todos os Gener(JS e M rercadorias ·quaes uer, á e~cepção a~lquelles
Artigos de Propriedade dos ln1migos de Huma ~u Out'ra Puten(pa, ou
de. Contrabando de Guerra.
ART. XXV 1I I.
Deha,ixo da denominacão de Contrabando, ou Artigos _rrohibid"os se com.prehenderão não sórnenle A r~, as, PeÇas de Arti- .
lhana, Arcabuzes, Morteiros, Petardos, Bombas,\\Granadas, Salchiehas, Carcassas, Car-retas de Peças, Arrimos de Mosquetes~ Bandolas,
Polvora, Mechas, Salitre, Bailas, Piques, Espadas, Capacetes, Elmos, Couraças, AlabarJas, AzHgayas, Coldres, Boldriés, Cavnllos, e
Arreios; mas ' tambem ti'lll ger.al· todos os CilU t.ros A ri igos, CJil'? ro,:ssào ter
sido especificados. como conlrabando. em quaesqucr prece~entes ~ Tratados concluídos por Portugal, ou Grande Brelanha, com outras PotenciFIS.
Porém Generos que não tenhào sido fabricados em fórma de Jnsl roment-os de Guerra, ou que não possã0 vir a se-lo, não serã1J rep.utad11s de
Contrabando. ~ e muiLo m,e nos aquelles qwe já estão fahr ·i cados é (Je,tinados para outros fins, os quaes todos não sen1o julgados de Cuntrabando,
e poderão ser levados livremente pelos Vassallos deAmhos os Suberanvs
mesmo a Lugares pertencentes a hum In.i migo,. á excepçào sómente daquelles ·Lug-ares que. estão si iados, bloqueados, ou investidos por Mar,
ou por Terra .
.ART. XXIX.
No caso que algumas Embarcações on. Navios de Guer-
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ra, ou mercantes venhão a naufragar nas Costas dos Dominíos cle Qualquer das Altas Partes Contractanles, todas as porções das rlilferidas Emharc:Ht<ies ou Na vi os, nu da arm~ão e pertences das mesmas, assim ·como dos Generos e Fazendas que se salvarem, ou o producto dellas, serão fi~lmente restitu1dus logo que seus Donos, ou seus Procuradores le~<~lmente authorisados, os reclamarem; pagando sómente as Despezas
1eJtas na arrecadação dos mesmos Generos, conforme o Direito de Salvação ajustauo entre Ambas as Altas Partes; exceptuandt> ao mesmo
te111po os Direitos e Costumes de cada Nação, de cuja abolição, ou moditicaçffo se tratará com tudo no caso de serem contrarias ás Estqmlaç1jes
do presente Artigo; e as Altas Partes Contractantes interporão mutuamente a Sua A uthuridade, para que sejão punidos severamente aquelles
dos Seus Vassallos 1 que se aproveitarem de similhantes desgraças. ·
ART. XXX.
Conveio-se mais, para maior seguran<;a e liberdade do
Com1uercio, e da Navt-'gtç/'io, que tanto Sua Alteza Real O Príncipe
Regente de Portugal, como Sua Magestade Brilannica, não só recusarão receber quaes(juer Piratas, ou Ladrõ t> s, do Mar em qualquer dos
Seus Portos, Surgidourus, Ciuades, e V dias, ou permittir que alguns
dos Seus V assai los, C1darlãos: ou Habitantes os recebão, ou prolejão
nus Seus Portos, os agnalhem nas suas. Casas, ou lhes assistão de algurua maneira; mas tambe'm manClarào, que esses .('iratas, e Ladrões do
Mar, e as Pessoas que os receberem, acoutarem, ou ajudarem, sejão
castigadas convenientemente para terror e exemplo dos outros. E todos
os seus Navios com os Generos, e Mercadorias que tiverem tomado, e
trazido aos Portos pertencentes a Qualquer das A I tas Partes Contractantes, serão aprezados onde furem descobertos, e serão restituídos aos Donos, ou a seus Procuradores devidamente authorisados, ou delegados por
elles por f'scripto; provando-se previamente, e com evidencia a Idtmtidade da Propriedaue, mesmo no caso que similhantes Generos tenhão
passado a outras màus por meio de venda, hurna vez que se souber que
os Compradores silibão, ou podião ter sabido, que laes Generos forào
tomados piral icamente.
ART. XXXI.
Para segurança futura do Commercio e Amizade entre us Vassallus de Sua A ltezà Real O Príncipe Regente, e de Sua MagestaJe Britannica, e a fim de que esta mutua ·boa inlelligencia possa
ser preservada de toda a interrupção, e disturhio, conveio-se, e ajustou-se que se em algum tempo se suscitar qualquer desintelligencia, quebrantarnenlo de Amizade, ou rompimento entre as Coroas das Altas Par~
tes Contractantes, o que DEOS não perrnitta (o qual rorn.pimento só'se
julgará existir depois do Chamamento, ou Despedida dos respectiv{)s Embaixadores e Ministros) os Vassallos de cada huma das Duas Parte~, residentes nos Domínios cia Outra, terão o Privilegio de fica1·, e contrnuar
nelles o seu Cornmeréio sem int-errupção ~~lguma, em quanto se conduzi-:
rem pacificamente, e não commetterem Offensa contra as Leis, e Ordenações; e no caso que a sua Conducta os faça suspeitos, e os respectivos Governos sejão obdgados a manuallos ·s ahir, se lhes concederá o termo de hum anno para esse fim, em ordem a que etles se possão retirar
com os seus E.fleitos. e Propriedades, que1· estejão confiadas a Individuas
Particulares, quer ao Estado.
Deve porém entender-se qu~ este favor senã_o extende .áquelles
que tiverem de algum mod~ proced1~o c_antra as Le1s estabel~ct~as.
ART. XX :X I f.
Concordou·se e foi estipulado pelas Altas Partes Contractantes, que o Presente Tratado será illirnitado em quanto á sua du~

',
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r~ção; que ·a·s Obrigações, e OotJ:(.li:ções expressndas e conteúda·s nelle
serão petpetu11s, e immutaveis; e que F~ào serão ~~u?adas, ou alterndall
' d-e nwdo algum no caso qn·e Sua Alie~ Real O Pnnctpe Regeule de Por. tugal, Seus ~erdeiros, ou SuccessHres tornem a eslabl:'lecer a Séde li<L

Munarchi.a Pol'lugueza nos Domínios Europeos desla f\oroa.
.
ART. XXXIU. Porém as Duas Ahas Partes Con ractanffS Se rt>servão o Oirmlo de junlameflte ex;uninarem, e revere111 us t11fferenlf's Artigos deste tratado no fim d'O Temtó de Qnim•,e <~nroos contados da Jata
da Troca das Ratificações do mesmo; e de enlãu proporem, discutirem,
e fazerem aquell,ns elnendas, ou addições que os verdaueirus interesses
·dos Seus respectivos Vassúllos possfío parecer requerer.
Fica porém entend·i do (jUe ·qualquer Estipula-ção, que no periodo
da Re·visfío do Tratadu fM ·obj:ectada por qunlquer das Altas Partes Con- ·
t'rnclantes, será consideraria como suspendida no seu el'leito, até fJUe a
d.iscussão relatJva a esta Estipu·lação seja terminada, fazendo-se previamente saber á Outra Alta Parte Cunlractabte a intentada suspens<io da
tal. EstipYla1;ão, a fim de evÍlltr a mutila desconveniencia.
A~T. XXXI V.
As di!Tere.nles Estlpul;ições e Cundit;Õ•.~s · do Presente
Tratado principi:uão a ter effeito desde a data da sua H nt ifieaçào por
Swa Magesi ·:~Je Britannica, e a mutua Troc~ das BHiiticaçties ·SI-' farü •·a
. Cidade de Londres, deFJt·ro do espaço de f)llatru nu:>z, ·s, ou mais breve se
·for pos.Sivt>l, co1>1tados cl·o dia da Assign1-1tura do Prest.' nle Tralitdo.
Em TestemunJm do que 1 Nós abaixo Assigm1dos•, Pleniputencíarios de s,~a A.Jteza Real O Principe Heg-ente de Purlugal, e Je Sua Mag'éstade Brital':tnica, em v4rtudé dos nossos respe~t i vos Plenus Pudéres
asslgnámos o Presente Trhtado com nossos.Punhos, e lhe fizemos pôr
,() St::llo das nossas A r mas.
•
Feita na Cidade do Rio deJ.anPiro ans dezenove de •FevNeirono
Anho de Nosso Senhot JESU CH f{ ISTO de Mil e Ottoct>r'lf1qs e Dez. (I)
=A.ssignado (L. S.) Conde de .Linhares.=::::::{L. S.)Stran.r;ford.

- .

.

'

..

--..-\~ ---

(1)
Foi impresso este Tratado em P~rtuguez, e\~m Inglez ; . e teve Jt claração em
18 de Junho, a qua·l tam~em Toi in1pressa na lmpreqsa Regia juntamente cÓ{n o Tratado; e .he da maneira seguinte. = IJecüwação. =O abai-xo assi ~nadn. Pri'n,cipal Secretario de Estado de Sua Magestade, da Rl'panição do 1 Nell.O~i~S Estranf!~J ros, no
illon•ento ·de trocar co-m o Cavall'eiro ~é Sonsa Coutinho, Enviado Extraonli'na~io e Ministro Plcnipotencim·io de Sua Alteza Real. O •Príncipe Rt>gt>1nt ll ·de l'orl.uf!al as\ Ratiticações do Tratado de Commer·cio assignadG no Rio d·e Janei\.'ó no dia dezeno\'C (le Fevereiro de mil oitocentos e dez pelo tord Visconde Strangford o·•· parte de Sua .Magt·stade, e pelo Conde de Linhares por parte de Sua Alteza Real1 Príncipe Regente ; re·l'ebcq ordem de ·Sua Magi'stade, c afim de e\' ilar algo ma equivocação, , que talvez se
possa originar da execução daquella parte do Quinto Artigo do dito: lf•·atado em qne se
define quaes Navios serão considerados com direito aos privilegios de Navios llritanni- .
cos1 pam declarar ao Cavalleiro de S,Qusa Cout oho que alem dos qualifi~açê'es nella 1 xpressas, ser~o igualme~te inlitu~ad_os a consider~ll'em-se como Navios Brit<~nn,icos os que
hometem s1do apresados ao Immrgo pelos N.avws de Guerra. de Sua !1-hlgestal&\· ou pe~
l~s VasiJ•állos. de Sua Magestà·de forneci-dos de Carla de Marca pelos Lor!ls l.J~ mmissa•
rro!l do Almirantado, e regnlanuenle condemna.Uos em hum dos Trihnna.es de !'~reza de
Sua Magestade coruo boa ,preza~ assim C@lllO se considerão Navios Porlu~urzes 'e'w virtude d~ paragrafo seguinte do mesmo 'Tral~do as Embarcações tomadas ao inimigo pelos Navros de 1>ortugal, e condenmadas em rguaes circumsta•ncias.
,
·o ~baixo Assignado ·r()ga a~ ·cavafleira Sousa que acccile os protestos de sua
alta considerarão.
: {Assignado)

.A:o •Cava~leiro t1e Sousá Coutinho
-etc. cte:. etc.
18 de Ju.nho.de !81 O. ·

Well~sley .

·,
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.
E sendo-Me prese~te o mesmo Tratado cnjo t~ieor tlca acima ín~
sendo, e bem visto, considera~o, e examinado .ror Mim tudo o que nel]e se contém, o A pprovo, R atlfico, e .Confi•:rn0 assim no 'todo, como ern
cada huma das suas Clausulas, e Estipulaç-ões; e pela presente o Dou
por firme e válido para sempre, Promettendo em Fé, e Palavra Real Obs.erva-lo, e Cumpri-]@ :ir.Jvi.olau~lmente; e Faze-lo ·cJ1mprir e observar
por qual·quer modo qtJe pos_Sé} -s~··· Em testemu,nho, e .firmeza do ,sobredito Fiz passar a pr.e se,nte Cqr,ta por M.im assignada~ pass,ada coo~ 0 .Se,l]o Grande das MiP1bas A r mas, e Referendada pelo Meu Secretario, e
J.VIinisAro de Esta~i0 ,abaixo .assignado. Dada ,\1o Palaci.o do .H io .de Jan~i~
r,o aos _26 de J:feve1'1=iro do :A-r-uao .do Nasc··~n~n.lo .p,e Nosso :Senh.e.r .JESU
CHRIST?. de l .SlO. ;(l)=Com a ~ssig n(Jtura do rPrinc-ip.e Re.geAte~
e a do 1V,J 1mstr0.
_..

Imrpr. na Imtpr.essáe Regfa do Bio de Janei1-o,,

No Tratada à.rn-pJresso ;na Impressão Regia v-em us P·lenos ;P.ederes da.dós por
e S. · M. Dnitann,ica aos se,us :Plenipotenciarios na maneira seguipte: ===~
Dom João por Graça ·de .Deos Príncipe_Re'gente de .l?or'Lngal, e dos Algarvns; ,d'aquem,
e d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, ' ·e da- Conquista, Navegação, e Comruercio da Ethiopia, da A-ra hia, Persia, · e da In dia etc. Faço sahei· a todos os que as
presentes Letras virem : Que sendo indispensa:vel na p·11esença do Estado actuaJ da situação Política de Portugal, e d.a -Resolução que tomei de Transferir-Mé com ·toda' a
~inha Real Família para o Continente do Drazil, ajustar bom 'l'ratad0 Definitivo de
AllianÇa, e Commercio com a G[,ande B.retanha, que haja d(;l supprir élquel-les até ago- '
ra e'-'istente:; com o Reino 'Sio Portugal, e procurar aos v~ssallos de Amba.s. as Nações as
Ueciprocas vantagens, que huma perfeita igualdade de Direitos lhes deve facilitar: E
Considerando o verdadeiro in~eresse, que o Muito Alto, e Muito Poderoso Priucip~
JORGE IH. , Rei da Grande Bretanha, Meu Dom Irmão, e .Primo, toma nas vantagens, e conservaç~ão da Monarcnia Portuguez·a, manifestando sempre as mais incontrastaveis pro,vas de Amizade, e Affecto conespondeote á .Antiga Alli8nça subsistente
entre Ambas as Coroas: Hei por bem Nomear por Meu Pleuipotcnciario, a Dom Jhldrigo de Souza Coutinho, · Fidalgo da .M inh·a Casa, -seQhor de .Prya'lvo, Oomlliendador da Ordem de Christo, · Gram'--Cruz (la Ordem Mil itar de São Bento de Aviz, do
Meu Conselho de Estado, 1\lli;n'istro, Secretario de Estado dos Negocias Eslraugeiros, e da Guerra, para qne conferindo com J,ord Visconde Strarigford, Cavalle~ro •da
Ordem do Banho, Enviailo Extraordinario, _·e ;MüJistro PJe:nipotcncim;io de Sua._ Ma..,
g~slade Britaunica. AoLhorizado pa:ra este fim CQftl Igual Pleno Poder \pessa cem· e~l-e
aJustar bom Tratado, que de Huma, e Outra Va1·te se propu'ler, e couv1er, com o hm
d'e conservar, e estr.eitar cad-a v-ez mais, as Relações'' de Allisrnça, e Ami'lade da_s Duas
Monarcbias, procurando a integr.idade desta, ·e cstabe'lecendo as ~1ases de htm) Commercio, que pela liberalidade de seus princípios haja ~e- trazer a ''~ni·~r prospe~idade a
Ambas as Nações; e isto com aquellas clausulas, condl-~oe~, e restrwçoos declaradas no
mesmo Tratado, para o que ll)e Dou_ pleno poder, e_ ampla_ f~culdnde: E tudo que -~e
lo dito Dom Rodrigo d\l Souza Ceutmho, ·Meu Plempotenc!a.np ad l!?C- , for conchlJ('JO,
ajustado, e firmado em Meu »:eal Nome, o Havere! por firme •e va_I'I{)?;O, e o conteu--,
do nestas Letras PromellG em Fé, e Palavra Real Fazer guardar JllV Iolavelmen-lte; e
111e Obrigo a M.andar passar Ca.rta ·de Ratificação, que será ~ro~ada no :tempo estipulado. Em fé do que lhe Mande• passa1· às presen~es por ~1m Ass1gn~das, e Sella~as com
o Sello Grande de Minhas Armas. Dadas no PalacJO do R10 de Jonerro aos, '1 de ,Setembro de 18-0'8: = Ccun a Assígoatura do PI'Íooipe 'Regente, e a do 1\ii'uis!·ro. 1 ~e to
tarnhem a Rat.ificação de S. Mngestade Britannica ..
Ppiípp · •
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Áchando-se estabelecido desde htuna muito anterior Epoca o Privilegio .'
exclosivo, .de que goza ·a Minha Beal Fazenda, de nàu se \'ender, o~. 1
· comprar Polvora nos Meus Reaes Dominios senão ás iVJ in h as Heaes F a' bncas, eu ás At.fministraç0es estabelecidas peh1s NJ 1nilas Heaes Ordens,
q11e neste caso d*o as cotiiflf'llentes guias para ·Se p(~der vender a l'oh•ora ·
assim comprada; e const.anuo-Me (ple ha agora NegocÍafltes. que comprilo indeviJamenle Polvora a Estnmgeiro.s , para depois a VPnderem eail
algu1~1as partes mais Felllotas dos l\1eus ,Reaes Dumi·nios: Hei pur hem
Declarar, "para (ph:i a toJos conste, que todas esLHS comprassàoille~o(aes;
e que t.faq11i em diante a Pulvora assim comprada poder<Í ser tomada conw contrabando; e q,ue á mesma ·não só se lhe 'nt1ó uará sal! ida uos De.pusitos,' onde existir, mas Jlem aiAda Oespacim nas Alland~gas, exee,. plo para ser navegaua par;i tõra dos Me~s Oom1nios, re<:ursu, que ll.ca
livre a Louus os Estrangeir'os, e Nacíonaes, fJUe ti~eréw iwportado Pulvora nas Epocas•, em que a interrupção .do Ct•llltnPrt•ÍI' C(IIJJ os Fahric:cts
de Portugal fez que se lolerêlsse este abuso~ podendo ns1<im exporta-la
para ·fórà dosMeusDomiuius, seacaso não poderemcon,v1r 1111 prt'(~•·<·om
a ·f'i'a.zt>nda l~ea!, e nãoyrefirirem J,,zer venda da illc>SIIl:-1 á Heal .Faz••rJ·
da. O Conde de L!nhares, do Meu Conselho d'Est;.do, . J\tlmistru, e SPcrE>Lario d'·Estado dos Negopros Estrangei.ros, e da Gue.da' o tt>,nha ;1ssim
' f'nlendi·do, e f.H;a execotar pela parte, que lhe, tocar, participando Iombem :este Dê(:!rel? a. to(,ias .as Estações, que dev_àQ pela, sua · porle concor·rer· para qile elle te,nha perfeila, e inteira e.xecuçào. Palacio . do Hiu de
Janei. ro em 26 de Fevereiro de 18 J o.= Com a Hubríca do Principt: He·
', gente.

· ·
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Eu O ~RF~CIPE REGEN1 E Fa~o sabe~: aos :q\ue este Alvar~ com
1

força de Lei virem, que· sendo-M~ presente em Cons Jlta da Real Jt!nta
do Co,mmer.cio, · Agriclilltura, Fabricas, e Navegação deste · Estado do
_B razil., e Domínios Ultram.a rinos, o muito que importa ser .i·p!;>taurada,
_,~ a ·per-Ja esla b~ Jecl(
;r • I
r: treze cl·o 'h
~·- t v Io ter.e accrescenta11a
a. no paragra10
\tlapl.
'çeiro.do 1·\ egimentodado <\s Mezhs deJn·pecção ~FI~ 01. pn~~eirc~ \'tJ.e Abril
de·1111l setece.n~os c1nc0eata ·e 111m, para pe coh1buem as frê\u•d't»S, que.
~1alíciosamente se tem comnletlido na's Caixas de Assucar;' depu.ts "que
fq.i modilicada .p<;,lo p,a ra.grafo vinte e quatm do Alv·ará de quiaize 'de,J.u- ·
lho de mil sdecentos seten.ta e cinco.; bem assim 6S damnos, qu,e por
't,a es fraudes com a menos boa reputação, e co,nsumo do dito gene,ro nos
mercados da Europa se podem ·seg-uir ao progrésso de hum ramu de cultu~:a, e d~ . induslria, de que mui·los outros cl~pendem, e ~ue faz a principal exportação deste Esta,d·C!l; Q.~;~erendo exti•rpar j)ara sempre hum deliçto, q .u e influe sobre a ~ ps:.gsperidade geral, q•ue taAto J)esejp prom(;)yer, e que he perpetrado em ~etrimento ·da Agricultul'a, dg Commer·

,,

'
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cio, ~da Nav~' &"<:çã0, ~que 'con.stitu·em as ·bnes solidas, ·e permanentes

Ja R~(]Ueza Publl ca, Sou ServldO; conformando-Me com o parece·r

aa. '

menciOnada. Cons.plta, Ordenar o seguinte.
Todas as pessoas, que com positiva má f~, em conhecido dólo,
comrpetlere.m falsidades · industriosas, e graves, em Caixas de Assucar,
ou introduzindo .n ellas corpos estranhos para augmento do pezo, ou cobrindo arliflciosamente porções de Assucar de in fi ma gualidade cotü o da
superior pam. de~raudarem re.la maioria do preç0 os com pradorcs, i ocorrerão pela pnme1ra vez na pena de confisco das mesmas Caixas, e na do
prizão por seis mezes ern cadêa pública; e de deg-redo por cinco annos
para AnlSola, além das ditas penas, nos cas0s de reincidenoia.
No Districto desta Corte a Real Junta do Comrnercio pelo Desembargador Juiz Conse·rvador dos Privilegi'a dos deiiP, a quem Jará Cor~mi~
·são; e nas mais Ca pi laAÍas deste estado as Mezas de I nsrecçào, . e n·a
falta dellas as Justiças Ordinarias, por qwdqner modo ·que venha á sua
noticia, que se viciát·ão Caixas de Assuc·a r, e .ainda a · re<'Juerinn~nto de
pessoas interes~adas, ou por denuncia, -que ficão authorizadas a receber
. para este effeito. proceder.ão a ve.riticar pv r autos de exames .Jndiciaes, e
mui circumstanciados, com au·diencia das 'Part,es, ou á sua re,vdia, n estado das ditas Caixa~, fazendo-as abrir, e despejilr, p11ra se C(J'flf'e star
e .existencla do delicto; dado .Q qQrd, ser,fro ' desde !()g() ·l s.e questradas lodas aque)las, .que se acharem falsificadas do n)odo iodic,a do, e depois
vendidas em hasta púb:liéa com as fon'nálid:&d·es de Direito!!, e reserva· ·
do em deposito o se.u producto. até sentel1<(a final.
- Feitas estas diligencias serão reme li id os os ,autos processados no
Districto dest?- Corte á Keal J ,unta do Comm e rciu para os ·senlenciHr em
huma unica instancia, decidindo a final pelo merecimento d;1s prov11's:
Os autos porém, que se formarem nas outras Capitania~, seràó s.e ntenciados em primeirà instancia pelas Mezas de Inspecção, e na faha dellas - pelos Magistrados que, os houverem processad<;~, dando exclu·sivamente para a mesma {{eal Junta do Go:nmercio deste Estado qua.e squer
recursos, que as Partes intentarem, e arellando ex officio das senten ...
ças, que proferirem, para que sejão confirmadas, 5u revogadéiS em ultima, e final instancia pela dita Real Junta do Çommercio, a qnal nas
sentenças, que proferir, impondo as penas por este A l.v,a rá orden,pd11s,
poderá applic·ar o producto das Cqixas de ~ssucnr li1lsificadas a·, beneficio
do seu Cofre em attenção aos objecto~ \}.leis ao Oommercio, e a .A g.ri·
cultura, em que será empregado, e hum terço para o denuncinnte, no
caso de ser a .apprehensàó feita por denuncia; e das d1t:~s sentenças set·á
Juiz Executor no Districto desta Corte o Dezembargador Juiz Cofl,s ervador, e nas outras Gapitanías o Presidente das Mezas de Inspecção, ·"
onde as nã'o houver, o Magístrado do Lugar.
· .·
Pelo que mando á Meza doDesembargo do Paço; Meza da Consciencia, e Ordens; 'Presidente do Meu !leal Erario; Begedo1· da Çasa
da Supplicaçãc; Conselho daMinha Ueal Fazenda; Real JuotadoCpmmercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do Br.atl), e
Domioios Ultramarinos; e ·a todós os mais Tribunaes, 'e Minislros · de
Justiça, a quem o "conhecirnento desle Alvará pertencer, o cumpr.11q, e
guardem, corno nelle se contém, sem · embargo de quaesquer L,el~ em
contrario, que todas hei por derogadas para este e,ffeito sómenle, ,como
se dellas Fizesse expressa à individual men,ção. E ~alerá corno: Ca:rla
passa'd a. pela Chance!laria, posto 'que por ella não, há de pass.ar •. e .q~~ o
seu etfeito haja dé durar m:tis de hum anno, sem embar.go da Let em
.
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contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro aos 27 de Fevereiro de
1810. =Com assignalura do Príncipe Reg·enle.

Begist. na Secretan'a da Real Junta do Cornmercio,
A.qricultura, Fabricas, e Nave,qaçâo deste Estado dn
Bra:zil, e Dominios Ultrarnarz.nos a jol. 33. do Liv.
0
1. do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e lmpresso na Im.p 'ressâo Regia.

Considerando que a hurna grande parte dos indivíduos, que tem tido

a infelicidarle de abandonar as suas Bandeiras, separando-se indiscreta-

mente dos Corpos, em que serviào nos Meus vas tos Domínios ·do Brazil,
nào lerá chegado a noticia do Indulto, gue Houve por bem Concederlhes pelos Decretos de treze de Maio, e qui-nze de Novembro de md oitocentos e oito; e Querendo que f'sta parte dos.Meus Vassallos continue
a g·ozar dos etft'ilos da Minha Paternal Beoeticencia, de que EspPro,
C)Ue pela sua ulreriot· ConJucta SP fação dignos: :::-\ou Servido Conceder
novameute o Perdão a toJos os Desertores, que vi,.rem unir-sf" ás suas
BanJeiras, sem fe~zer disrincçào daguelles, que tenhão continuado a residir dentro dos Meus Estados, ou que se retirassem para os paizPs Li·
mitrofes, com tanto porém (!)Ue se apresentem no prazo de hum anno, a
contar do dia da publJcaçào deste em cada Cap itania. O Conselho Supremo M i11tar o tenha assim entendido, e faça nesta conformiuade f'Xpedir as Ordens necessarias, para que chegue á noticia de todos. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 18 J o.= Con). a Rubríca
do Principe Regente.
'

"

lmpre~so
\

na Impressão l!,egia.

I

Sendo presente ao PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor a necessidade de occorrer á livre entrada dos Estrangeiros neste Reino, com opportunas providencias, e de averiguar os títulos dos que nelles se achão
estabelecidos, por ser indispensável nas actuaes circumstancias qtle h uns,
e outros sejào perfeitamente conht•cidos, e conhecida igualmente a razão da
sua vinda, occupação, e estada: Foi Servido o dito Senhor aprrovar o Hegulamento, que bnixa com este por min1 ·assignado, e que send(> conforme á
Legislação Patria contém -algu 1has no vas regràs para melhor execução de
Alvará de 25 de Junho de 1760; ·Ordena a todos os Magistrados, Justiças, e mais Pessoas a quem pertencer o conhecimento do mesmo Regulamento, que o cumprão, e guardem inviulavelmente na fórnm delle
em quanto não mandar o contrario. O que participo a V. Senhoria de
Ordem do Mesmo Senhor para soa intellJgencia, prompta, e inleira execução, passando V. Senhoria para este effeito os despachos, e Ordens
competentes.
·
Deos Guarde a V. Senhoria. PaJacio uo Governo em 6 de l\1arço
de 181 o. =João Antonio Sal ler de Mendonça.= Senhor Luc.as de Seabra da Silva.
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Pard Conltécimertto dos Estmn.'Jelros, que entrarem nflstes Reinos, e dos
.,
que nelZes ·se achao Estabelecidos ,
· '

TITULO I.
Sobre á introd~tcçáo d'Estrdngeírds pela Fozr

..

1." O Governador da Torre de Belem, e seu AJudante não consentirá que Nàvio algum mercante Nacional, ou Estradgeiro passe da dita
Torre, sem que primeiro seja reg;istado, .e desempedi'd o pela Policia.
2." O ·Corregedor do -B airro de Belem logo que chegue àlgum dos di -'
tos Navios passará a exarnmar os Posst•geiros, (tUe vierem a 'bordo delJes j e para este fim o GuarJ~ Mór da Saude do dito Podo passará aviso élo drto Ministro éor-r a precisa anticipac;âo para ir ao dito exame nà
oceasião' , · em que se fizer a Visita d~ Saude. Na ausencia, ou impedi:
men10 do Corrt:>ge.dur de Belem fará as suas vezes a pessoa, a quem o
Intendente Geral da Policia der para este fi11:1 commissào.
3. 0 Tanto o dito lVJ inistro, como a pessoa, que o substituir; procederão ao dito exame com o Es"Crivão .do Crime do dito Bairro, o qual
em hum Livro para esse fim numerado, e rubricado pelo subreclito c'or•
regedor, escreverá as necessarias declarações ·, na fórrna declarada nos
§§. 13. e 14. ~lo A,lvar:~ de 25 de Junho de 1760.
,
. .
4." O Minis'tro·CommissariQ remettérá diariamente á Jntendencia Ge•
ral da Policia h uma nota circumstanciada de lodos os Passageiros, ' para
que haja de~" conferir-se com as Pal'tes tambem diar.ias, que devem dar
ol:! M inislros dos Bairr0s, e se poder melhor vigiar sobre os Estrangeiros
advehticiôs.
5." No caso, etn que dos exames, e averiguação, a que se pro~eder,
não resulte motivo algum de suspeita coptra os Passageiros, se lhes pas,sará hum Bilhete de entrada, pelo qual se mostre, que estão ·desemba·
· raçados para seguir o s'eu destino, levando o .Ministro, ou seu Suhs1itu~
to ~~e nssignatura 400 réis, ,e o :Escrivão pelo trabaJho de encher o Bilhete 200, pagus á cusia dos referidos Passage'iros: qnando porém se ofl'ereça qualquer. duvida sobre a Legitimação delles, deverá ent:1o sem de·
mora dar conta ao Intendente Geral da Policia, parà que eJ/e hajá de
resolver o que se deve pralicilr a este respeito.
6." S. A. R. ha por bem Nomear interinamente para servir nos impedimentos, e ausencia do Corregedor de ·Beleni a Jose Duque BoLelho,
Clll quanto não for Serv'ido determimn· o contrat·io.
7." Con10 a , bordo dos Jl'aquetes poss~ acontecer virem vagabundos,
e pessoas de suspeita, convém que a respeito dos Passageiros, que vem
a bordo delles, haja tambem o necessario exame; para cujo- fim se acha
j:i tratado com o Consul Geral de S. WJ. B., que elles só possão desembarcar no C:)es de José Antonio Pereira, ao qual deverão ser conduziflos
J)(>r Officiaes dos mesmos Paquetes á Presença . do Cor,regedor do B<1irro
de Romu lares; para q ~~e dep1lÍS de . se. proceder ·âs averiguações necessarias, ou os dei&e seguir o seu destino, quando se não oflereça motivo de
suspeita, passando-lhes hum Bilhete, que assim o faça constar; ou no ca- ·
so de haver duvida sobre as suas Legitimações, os mande então reculhet·
no Paquete, pelo mesmo Official, q~e os · con~uzio, até que o lntenden g

:}810
te Geral da· Policia,- a quetí1 deverá irnmediatamen(e dar cont~~ , lhe df'termine o que parecer· conveni~nte:
.
."
.
·s:·· Para o mesmo fim haverá no sobredito Cáes hurna Patrulha fi.xa
da ~eal Guarda da Policia, a qual será incumbida de · vigiar o desembar'q ue : dOS' Passãgeiros dos Paquetes, e de avisar qa sua chegada o refer-i:
do Ministro, executando todas as Ordens, que este lhe d·e r a bem do
Real Servico.
9." No impedimento do Correged0r de Romu!ar•es, o Inteadente Geral da Policia nomeará Qutro qua.lquer Ministro, q-ue mai~ colmnodamente faça as suàs ve·zes.
10." Logo q!.Je os ditos Passageiros sej~o ~avidos ~por legitimados, se
praticará a respeit~ delles o q_ue adiante vai deter~inado nos§§. , 12. , .1~.
)7. 18. 19. e segumtes do T1tulo li.
.
.
..
. , ·
I i." Tudq -que acima se acha determinado <\ résp~ito dos Passageiros,
que vem em N\lyiqs mercantes, se observará em todos os mais Portos do
~eino, f?Q q~e for applicavel; com a ditrer~nça, de que dirigindo-se os
Pa.s sageiros Estrangeiros por terra a qt,J;lesquer Cid.a des', e Villas da~
Pr?virici&~>~. ou á Ca~it.al, se prÇt_ticará a ·res.t>eito delles no transüo o qu~ .
ya1 determmado no THulo segumte.

T
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.Sobre a introd«cçá(J d' Estrangáros pela R àia.• .
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'
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Nenhum Estrangeiro póde entra,r neste Beino, sem que apresente Passaporte,, ou titulo de L~giLiOJação da terra .dond'e vem; as Guias
das Alfand~.gas,. ot~ quaesquet: ~ilhetes dellas não suprem a sua falta. .
2. 0 Para se lhes conceder a intn:>ducção, que pettendem ;, se deverão
apresentar com os Passaportes aos Ministros destinados par~, o seu exa-:
me. Estes Ministros 'são.
"1\

.

I."

No
J

'

Minho"' - - - - - - O Juiz de Fóra de Caminha. X .
O de Villa Nova da Cerv~ira. '\
à d~ Valença do Min ho:·\\

O
O
Jt,m , Traz dos Montes O
O

de M1mção, e
·
·
de M; ~Jgàçn. ·
'
Juiz de Fqra de Monte-A
de Chaves.
·'
O de M0nforte . ·
O de·'Vi'nhaes.
Ó de Bragança.
O do Outeiro/
O de ' Vimioso~ ·
O qe l\'liranda.
·O ··de Algozo.
O de Freixo d'Espada á Cinta.
O de l.Vf.ogadquro.
O da Torre de Moncorvo.
O Juiz de Fóra de Castello Rodrigo.
O d'e Alme,jd;;t,.
O <\~ PiQhel.
O 'di;' Guarda.

..

v•
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O do Sabugal.
O de Belmonte. ·
O de Penamacôr.
O de .Idanha Nova.
Além-Tejo • • - - O de Fóra de Niza.
O de Castello de Vide.
O de Marvão.
O de Portalegre.
O de Ar.ronches.
O de Campo Maior.
O d'Eivas.
O do A landroal.
O de Terena.
O de Mourão.
O de Moura.
O de Serpa, e o de Mertola .
•
O Juiz de Fóra de A lcoutim.
Algarve
O de Vill~ Real de Santo Antonío.

3." Os sobreditos Ministros achando legítimos os Pas~aporfPs, e niio
coneorrendo nwrivos de suspeita, lhes p'a ssarào outros, referindo-se aos
(jue apresentào i e nestes indiearno os silios, a que se destinão, e os camlllhos, que devem seguir deixando em seu poJer os Passaportes, com
que entr:io. Quando occorrào motivos de suspeíta, farão deter os Viandante~, e dellt>s darãu conta ao Intendente Gen,I da Policia ainda no
caso Je se ausentarem.
4." Os nwsmos Ministros no Correio immediato remetlerão aolnten-.
dente Geral· ela p,JJicHl os Passaportes originaes, com <jUe os Estrangei·
ros se :1 prt'sen I rirão.
5. 0 Quando os ViantlantE>s se encaminhem á Capital, s'e lhes declarará a ohngaçào de se apresentarem na lotendencia Gtmtl Ja Polícia i e
quando se eucaminhem a outras Terras, a Je s~ apresentarem ao Ministro Territorial; e desta obrigação se fará mençã.) nos Passaportes.
6. 0 Os Minislros Territoriaes mandarão toJus os Co~reios 110 I ntenden·
te Geral da Policia relação dos Estrangeiros, (1ue vem residir nas s,uas
jurisdic1;ões, com declaração dos Nomes, Occupações, e destinos, a que
se propõem, enunciando as Terras, em q,ue ' .J hes furão dados- .Passa""
portf'S.
7." Nenhum Viandante Estrangeiro poderá ·entrar nesle Reino por ai~
gom outro ponto da Raia, que ni'io sejào os declarados no §. 2.; porque
só os Ministros destasTerrasestão aulhorizados paralegitimarosEslrangeiros, CJIIe entr:lo pela Raia.
·
. ·
' .
8. 0
QtJarHio ;1conteça porém que alguma dessas Cidades, e Villas esteja invaJida pelo inin1igo, os Ministros das Terras interiores imniediatas ficào authorizados para proceder nas c.htas Legitima'(Ões, e serào nesse caso nhrigadus a praticar as prov_ideneias acima referidas.
.
9. 0 ToJas as Justiças, e Authorid'a des Militares devem appreheAder
os Viandantes, que ou tránsitar em sem Passaportes ou se acharem extraviados do caminho, que de vem seguir, e se riroceJerá a seu respeito
na conformidade llo Alvará de 25 deJunho· Je 1760. &. 15, quando não
occu~rão circumstaacias, que ex.ijào ou maiores e~ame.s,. ou severó). puuição.
1 o. o Quando occorra necessidade, para que os Viandantes Estran-

.8f>6 '

...

geiros ou aHerem o seu destino, ou mudem de camin.ho, o 'Ministro em
cujo Districto occorrer est~ precisãó, h e a.u t hodzado para mandar passar novo Passaporte, precedendo com _tudo a necessaria infc;·mação; e
Q Ministro, que passar este nevo PassapoFte, dará im.n'iediatamente conta · ao Intendente Geral da Policia com a remessa do antecedente , ,. qm~
,deixar:~ ficar em seu p-oder ·; porque em cas0 nenhum se permittirá a qualquf;)r Estrangeiro o transi.lar com dois Passapor-tes.
11." · Todo o Estrar:Jgeiro, que vier por teHa a esta Capital, irá logo
que chegue apresentar o seu Passaporte na Intendencia Geral da Policia,
e em lugar dell.e reeeberá hum Bilhete imp.resso, com o qual se aprese!'ltará ao Ministro Criminal do Bairro, pqra onde ·for residir no lermo de
vinte e quatro h.or&s, na fór'm.a d·o §. . lL do ·sobredi'to Alvará.
0
12. . Estes Bilhetes servirão de titulo para, serem rt!cebidos os Viand:mtes Estrangeiros nas Hospedatias, El>talagens, e . mais Casas, onde
se dão P.O~sadas, O f0rem ~CI;lf de hospedes: guanclo O não mostrem,
fica proh1 b1da a sua · recepçao.
· •
·
J 3." · Nas deq~ais Terras deste Reino só he permiHido-dar . hospital ida~
de a Estra'ngeir@S depois de vistos os se;US assa portes neJas JustiÇa~ Territoriaes, e notados no reverso com o J7isto do respectivo Ministro. Quan·do ·porém os Via·nda:ntes for(;lm d'e caminho., s6mente será necessaria a
dita nota quando a e~íjão os Viand.antes; s~rãô porém sempre obrigados
a apresen~<t-los, quafild0 lhe 'Sejã:o pedidos pelas Awlhoridades Çivís, e
Milit~res, e aas Estalajadeiros.
·
.
.
· 14." Todas as Pess0as, que ou seja de graça, ou :seja por dililheili9
derem hoS'peela.g-em a Viaflda'n·tes Estrangeiros, q~1e tran 's 'itarem sem Pas.saportes, responderão por ~lles no menor caso de suspeita.
15." 'todos o,s que dà0 f.l.(;)spedagerh <p or dülheiro, <l pr.esent:arà(') 'diaria. .Jnen'te ao seu 1;especlivo .Ml·f listro Crí·Jçinal 'h.um.a Helação. nominal das
pess.oas, qu~ pernoitári'io em suas Casas; e das qu~. r.ellns ~stão hospedíidas, declàranclo as pesstHIS, qt~e p.roc!tJrárí\o .os adH!Qticios ~· pondo-se a
' este respeit~ na mais eMacta obsep1ancia -o §. 12. do mesmo 'Jvará d'e 2~
de J unh0 de 176{),
.
.
S
~.
16._ Quando aconteCia que IÜgumas Es.ta-Jagerns es,tejão fóra \ das Cida;de~, ou Vill.as, · as· J11izes de .Fóra, em cuja' j~Jr~ dioçà~ ,estão !tuadas, ·
e· os . Con1egedores ·d as Oommarcas, qtmlildo sej-a em tert'éls de Ju z.e s Or.
.
~
\'\ d.' Ilas~~ .dec Iaraçoet;?,
"'
n9mearao
pessoa I'd o.nea para rece 'ber as,
e
d'H'larws,
·fazer as necessarias averig1111,ÇÕI?-S: e dará o nomea~o conÜ1 ao resp~eti vo
Ministro de tudo que oceorrer~ se.n do autho~izado rNa demorar o:;; Vian'd antes, q1:1ando par-a isso 0coor-ra precisão. E huo~, e~. outros. lVJ inislros,
em b~~efi-cio da segerança J!IUblica·, proverão que as Carnar~~ só perrnit~l'ã'O Li·cenças fóra das ~~ovoaqões ,para Estalagens, quando simu{ta•neamen~
?0?orrão as eircumstan~ias ''de serer.n os ' Estalajadeiros ~ Jmens b:m
·acred~tad,os, e d·e presentarem ~anç~;s Jd~neas, que por e~e~ r~~póndao.
117. .
•
De todi,'IS as arresentag·q es dos VIandantes Estrang~lr.us, e Mf(a:s
·a se,~ respeito trarH;mittid'as pelos M.irústros Crimi.naes dos Bairros de Lis. boa, e pelos éhts P.rovincias, se l:i!)Çmào ,verbas na I nter.~dencia Geral dfl"Polic·ia. em Livro par~ j:sso dest·f nado , segundo a 01;dern alfubetiêa, es·cripturad'os de maneira, ·que ·ern frerlte dos N ornes' se pesstlo faze1· todas ··
·as· dedaracões necessarias.
.
18.@ . O~ mesmos Livros ha;ver-á nosJuizesGrirn.innes, .~Córre·ir~õesdt~s
Bail':r0s de Lis-btJ>.'a p'a'i'a s.e ·est<:re,verem os Nomes dos Estrangei.ros, que vi\o
residi,r _nos Bairros, e se lanç-arem as observações oceorrentes.
.
". 19, Qm~n~'O ac~ra ~;n. utólar~l~a d',hmn P.ár'a .outr~ Bairro, o Est·rnFJge;-

·r
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ró atlventicio dará cont<t disso ao Ministro <hiquelle t.lonJe sabe., e Jilquelle para onde se muda; e hum e o~lro Minislro .J<irtlo tc.itlHI. da illlidlin~
Çél na IntencJencia Ger,al da Policia, para nella se fazerent as ~·etbas nt-.J.
ce:;saria8 na fórma do §. 17.
.
· ,.
·
20." O Estrangeiro~ que· quizer §ahir d~sle 11eiM, alérn dn.aho':il1'Ç;1c}

do seu respectivo Consu'., apresentará Legitimaçào dos Mitiis1rt1S dos.
Bairros; orJde tiver residido. Nas Províncias ns Col'tegedotes, e Joizes
i.le FóJ-<'l concederão os Passaportes, f!uàndo não oecorra molivo ui-gen!-e,
para a demoi·a dos mesmos Eslrang-eiros. Da Cl1ócessão de-stes PasSàfujt~
tes darão conta ao Iutefldent~ Geral da l?olloi<t, inJiaando ·o destino ·dúS
Viandantes.
2 t:• As ~egit.imações, que se dilrern nos Íhitrbg de Lisbóa, seràt"l :i
maneini Je folhas cotridâs; e em víftude do Alvará do ,Minisrt·ó CrhuirmÍ
do Bairro da aetual resiJencia, df'clararão osEscriviles dosBillrrosOtido
tenha assistido, se Q que peJe Passajiol'le tem algum . êmbaraç.o pelil.
Policia.
'
·
22.° Com estas Legitítnac;des se expecl.irã·o. os Passaportes p(c'"!a lnténdenciá Çenil tla PtrlicJa, euni>ull<Hltlo u Li~rro do Ht>gislo Geral dos Estrangeiros, q·ue devê existir com o 111aior recato na Secretaria d<l ípcsma

J n Lendenci a.

,

·

23. 0 Todas estas providencias, lem a natureza de perpélmls, · porqu.e
f} lU nenhumas circumslanciéis deixào de ter lugar as medíJas d.e seguratl(~a geral.
.
.
.
·
· 24." Os Guardas Barreiras de Lii>boa ler_ãQ .b rhaior coidadrina •óbstir~~;1CÍl( d,o que lheS: he recómmeoüado ilo §. ~Vigia1·ào âsshiua·IIIt!A·V é==
do Plano da sua crea·ç.f\v.
' .
·
.
·
'
.
.

..

r
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Éstrmíge;iros. estantes ueste Retnd.

1: Todos os E~lrangeirus estantes neste Ho;>imi ilaturcllizados, é 'nfíi '
· naturalizados, qualquer que seja a !lua Idade, SexL1, Esladd, e Ül.'tupf:i..:o
çào; devem apresentai' ao Mitiistru dti SHJ D<rlhiêllid, no lerml:Y dl~ Ires
dias; huma lleclaração do seu ,Nc;Hne, Fllia{;~o·, Patri11, H.iilde~ Esf:rdn,
fl Emprego, declarado o, tempo em r1u~ eritt•áh'io nr1 l~éitu;,. ô ohjt·c'Q
da sua viríJa, os Lugares,-ei"n •que · tem r't\sidido, os Erllpr~gos~ c}ne ft>uj
occupado; e o Sitio da sua HesiJenei11 com e~pec.·iticac:fío dti Rua, Nu1
mero da Própl'iedade, e AuJar qoe occupãu. ·
0
2.
São exceptuados desla obrigaç;\d.
1.• Os, O!iiciae!l Mili-tares emlm':lgados no Exêtcitd P0rtugttffz:.
2, ·As Pessoas' empregadas nos T'nbutw(•s.
3.0 Os Empregados Civís do Exercito Brilanní(:ti", que ante~·
da sua vinda nêlo eràü' dumlcdüHius nest-e Heirib,
t.• : Os Consoles das Nações Estrangeirít!:l, é l1 ~ssoas das ·ré~
pectivas Nações perLen'l:~nlt>s aos Gc:msüladus. ·
&~ ·
As pes~oas adJictas ·abs l.\lírilstr\t::i E:í.!tningeiros:
1
3." Todos os N'atura-es deste Heirio;' (ltm tem etnprt>g-11do ntl seu Ser;,
viço, Negocio; ou qualquer Emprego E:;üàtJg-ciro, .lõàt~ (JbrigaJos ~ hú-,ma ig-ual declaração,
'
, . '·
4. 0 Os Gallegos são conJprehertdidos ~1a denominação de Estrangei:.. .
0

f(JS.

·

.

.

'

I

,

5."· Os Nomes. de todos estes Estraugeiro:o serãO rc.imeHltlcis . r~~us ~1i- ·
Qrl•lqq -
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nislros dos Bairros de Lishoa, e pelos das. Províncias ao fn!erídenle Ge·
ral da Pol via, a lim ·de se ·. proce'der" a espeito delieli na coulorUJiuaJt! do
§. 17. dq TifuhJ'J L
6.
Os E~lrangPiros são obrigados a faz.e'r novas declarações ~ngo qu~
mudt>m ,Je lh·sidencia na lonua do §. ·9. Jo CllaJo Alvará de 25 Je JLI,nh" de 1760.
,
7." O Jutendenle Gemi da Policia rnan<lar:í examinar pPios Min·istros
dos Brirros, e. das ProvincÍ-a!?, e pelos Officiaes da Jutendeucia '·\ 1:':\aclidáu das ditas Jeçlarac,ões. QuanJu occorra ÜauJe, se ·havt>rào pur s•tspeitos os -Declarantes, e se procederá contra elles, como as circutu:stan·
cias o exigirem.
.
8." TmJvs os Esl rangeiros, que. se _não a chão naturalizados segundo a
Lei, e cuja a~sintei1cia neste Heino não exceder cineo ar11tos, lil:ao ohri- .
gados á observancia 'dos. §§. 11. 12. 20. 21. e 22·. do Tllu!u 11. c a St>U .
. re~peito se obi>'ervar<Í o_qu_,e ·fica detPrmiuado nos§~. 17. e 19. úu lllt:I)IUO
TILulo. (l) Juão Anlonw :Saüer de l\1endonça.
0

lmpre~so n_a lrnpressáo R~gia. .

·-·--*'-0">*-··

..

I,

Clero, Nobreza; e Povo: Eu .o •PRINCIPE REGENTE vos envio
muho saudar; Sendo o mais essencial dos Paternaes .cuidadus com que
tanto me disveio em procurar a felicidade G1~ ral, e o bem dos Meus
Vassallos, não só estahel~:cer aquelles princípios oe Púl1lica Adruin,::-tração, Je que deve n~sullar o ma;or bem, .nHiS ninda, e .wuito par1 icularutt>llle o li1Zf'r conht->cer ao 'Meu Povo a justiça, em qll'e• os JIJt>:,oiJJOS
pri nci pios Silo 'cu nJadus·; Julguei dever- vos dir i g-j r a exposiçà de a lg u us
Planos, que lt-11ho 'aduptado para cu~ar a ft'l1cidade df:> lnda·s as p11rlt·s
d·a l\thtiha· Monarchia,- e para comhinar co~ \indissolu vet llt'XO ·os iuteres ses de cada •h'uma dellas com o todo; he~ pro,)HÍapJenle este ohjt>cl.o que·.
vos dt>sejo fazer conhecer com a presente Carla '({ eg-ia,\ que vus sen irá·
de- nova prova, não só do Amnr que vos lenho co~.no bun~ Pai, 111as a111da
de .que hum ~ó momento não deixo de occnpar-Me,\ ]e vós pus lo qué ,hs.tante, e que o inlcres~e de todos os Meus Vassal.los está sempre pres . . nte aos Meus Olhos, e ·merece toda a attenc(ào J;,s M 'us_ Paternaes Cu i-·
dados. Obrigado pelas imperiosas c ire u msláncias de que''Í nfel imuellte guard~reis, pór longos annus a mais triste lembrança, a separa_r-Me JH•f algum ten1po de VÓ!;l, e a _transportar a SéJI:l do lmperio lerupor.niameute
para oulra parte dos lVJe1,1s Duminins, em quanto li:"íu l~a ,,;~·io de parar
a torrente ue\·astad()ra tia ma1s illimit:,da A mhíçfio, fi,t c&cessario . proéurar elevar a pn.~Speridade daquellas Parles d" lmperifl l1vi·es danpprt'ssào, <1 fim de ac!Hr niw só os meios de satisfazer aquella Parte dos .Vleus
Vassallos, (Jnde' viril estabelecer--Me; mais ainda para qu.e dlt;>s podessem
concorrer ás dPspezas necessarias para snsteotar o Lust ,. ... , e Kxpleudor Jo
ThrorlO, ·e para seg·urar a sua defensa contra &. invl:!n:oào de hum pod_t->ros_o .
inimigo . . Pará este tim, e para. crear hum .-i mperin nHscenl.e,_ F1~i ~ervl
do 'auoptar os princípios mais demonstrados de sib Econ"mia Pulit1ca,

-

· (1) Vid. ftS providencias de 29 de JunhQ. ·e o Edital
e o deU de ·Janeiro de.l812.

de 13

de Abril deste anno;
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qu.ae~ da Liberd~de, e fra~queza do ~ommercio, o da diminuição dos
D1retlos das Alfandeg·as, umdos aos pnncipius mais liheraes, e de manei~
ra que prül'novendo-se o Colllrnercio, podeasem os Cultivadores do Brazil
achar. o me!hor consumrno para os seus productos, e que dahi resultafolse
o maJOr. adt<~ntamento n.a geral cultura, e povoação deste vasto territorio
t.l~ BrazJ.l, que ~e o mais es::;.ei!Clal modo de o fazer prosperar, e de mu ··
to supertor ao Systt>ma restncto, e 1\·lercantil, pouco ~~rrlicavel a hum
Pai.z, onde mal podem cultiva~-se por ora as Manufacturas, excepto as
maJs grosserras, e as que segurüo ' a Navegação, e a Defensa t.lo Esta•
t.lo. Nem me,;mo em tnes OI\Jmentos Me e:.queci de li,gnr entre si as Partes remotas da Monal'chia, e de procurar segurar nos ~Msus Vassallos do
Re1no todo aquelle bem que pud1üo de Mim esperar; e conhecendo f]Ue
no Reino as 1\1:.anufacturas deviào prospenw, isentei-as debaixo dos mais
liheraes princ1pios (do que aquelles que antes erão adaptados) de. todo
c qualquet· Direito de entrada nos Portos d<JS Meus Domínios. Os mesmos princ1pios de hum systema grande, e liberal do Comn~ercio são muito applicaveis ao Reino, e só elles, C<)mbinados com os que adoptei para os outros Meus Domínios, he que poderào elevar a sua prosperidade
ártucl!e c;lto ponto a que a soa sjtué\ção, e as suas producções parecem
ch:uu;dlu. Estes nH:'Stuos pr1ncipios fióio corroborados com o Systema libE>rnl de Comti1ercio que, de aeordo. com o Meu Antigo, FjeJ, e Grande A l!iatlo Sua Magestade Brilannica, adoptei nos Tratádus de Alliança, de ContmPrcio, fJlle acabo de :~justar cttm o ll1esmo Soberano, e nos
quaes vereis que H111bus os Suberanos procurámos igualizar as vantagens
cuncedi,las ~s duas Naçõ~·s, e promover o seu ,reciproco Commercio rle
que tanto bem deve resultar. Não cuideis que a intruducçâo das Manufacluras Bl'llannicas ha.ia de prejud1car a vossa Industri'a. He hoje \'erdade demonstrada que toda a 1.\'Janufaclura que nada pagar pelas mate·
rias primeiras qne empregn, e qut. tem fóra parte clisto os quinze por
ceulo dos Direitos elas A lti1ndegas a seu favo1·, só s~nâo sustenta, quando ou o Paiz não he proprio para ella, ou quando ainda não tem aquella
· a<'cumulaçào de cabedaes: que exige o estabelecimento de huma simiJhanle lVJar;ufactura. O Emprego dos vossos cabedaes he por agora justamente Hpplicado na cultura das vossas terras, no melhoramento das vossas vinhas, na ben1 entendida manufHctura do azeite, na cultura dos prados artificiaes, na ptoducçâo das melhores lãas, na cultura das amoreiras, e producção das sedas, que já vos !llOSll'ei pelos l\lleus Esforços Paternaes, serem com paraveis ás melhot'es da Europa, successivamenle
depvis ireis adiantando as 1.\Janulitcluras que nunca até 3Cjlli no Reino,
apezar dt)S Gloriosos Esforços dos Senhores Reis Meus Predecessores, prosperárno ao ponto que deviào pelo Systema restricto, que se adoptou, e
então conhecereis flUe esla industria na apparencia tardia, he a unica
sulida, e a f]Ue toma fortes raizes, e qt)e, progredindo pelos devid~s
passos intermediaes, chega a maior auge, e lança ..então aquelles luminosos raios, que ferem os olhos do vulgo, e que amda a Homens de superiores luzes ti:terilo crer, que as IvJanufacluras erào tudo, e que para
cnnst•JYuilla"~u, o sacrificio da mesmn A!uicultura
era ulil, e conveniente.
''-'
Para fazer que os vossos cabedaes achem util emprego na ~goicultura,
e que assim se organize o systemn ~a vossa futura prospertdade, ten.ho
dado ordens aos Governadores ·do Remo, para que se occupem dos me1os
com que se poderão fixar os Dízimos, a fim que. as Terras não soffrào
hum gravame intoleravel · com qNc se poderão mworar, ou alteraT o Systema das Julgadas, Quri~os, e Terços; com que se,poclerão fazer resgaQqqqq 2
~
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taveis os fóros, que tanto pezo fazem ás Tel'ras, depois de pns t a" em
·cultura; com que poderão minorar-se, ou supprimir-se, os Foraf.'ll, que
são em algumas Partes do Reino de hun.1 pe zo intolerav e l ~ o que tudo
deve fazer-se lentamente, para que de taes operações resulte todo o bem
sem se sentir inconvenient~ algum. (l) A diminuição dos Direitos das
Alfandl:lgas ha · de produzít· hutil Ht gNwde entrada de Manuf<l. Cturas Es-

trangeiras; mas Cj uem vende rnui!o, tambem necessariamen!e compra
mni!o; e para ter hum grande Comrnercio de. exportação. he necessario
tambem permiltir huma grande importaçi'io, e a experiencia vos fará vêr,
que augrnentando-se a v(>ssa Agricultura, não hãü de arruinar-se as vossas Manufacluras pa soa t.otididade; e se alguma houver quese abandone, podeis esLar cetlos, que he. hr11na prova que essa Manufactura não
tinha b~ses solidas, neru dava h uma vanll'l~·em Real 1'10 Estado.
Além das facilidades concedidas pelas isenções de Direitos ás Fabricas do Reino, tambem lhe conservei o de approvizionarem as rpinha1
Tropas; no f!lle vereis a minha particular altenção a dirigir sempre o
systema liberàl, .adaptado para o fim de sustentnr, e promover a lndustria dos Meus Vassall0s, .Assim vereis prosperar a vossa AgricultuJ·a; progressivamente for.mar-se bnma lndustria sólida, e que nada tema da rivalidade das outras Nações; levantar-se h~:~m grande Commercio, e huma proporcional Mariuha, e vi reis a servir de Deposito aos imensos produetos do Hra~il, q1.1e crescerão em razão dos principias l1beraes, que
adoptei, de que em fim resultará huma grandeza de prosperidade nacional de muito superior a toda aquella que antes se vos podia procurar, a
pezar dos esforços que sem r,re fiz para consegutr o me~mo tlm 7 e que erão
contrariados pelo vício radiÓaJ do systerna restrictivc, que então se julgava favoravel, quando, realmente era sobrerilllneira dan;rnoso á Prosperidade Nacional. A experienci<~ do que succedeo sempre ás Nações, que
na prática mais se adaptárilo aos princípios liberaes, que tenho abraçado, affianção a verdade deslés princípios, e não temais ·que ~ámais vos
venha damno do que o vosso Pai, e o vosso'Soberano Manda estacelecer
entm vós; persuadindo-vôs que com os olb~s sempre applica~os a tudo o
que pôde promovm· a vossa felieidade, jámai1s deixani de obvla·r a qualquer inconveni~nte, que possa resultar dos princípios que Minda _estabelecer; Guiado pela experiencia das N a<(ões, q'ue merecem servir de
modélo ás outras. ·Taes .são os votos do vosso Sob\~rano, ~ 11ue vos deseja
hudta grande futura felicidade, na certeza, que cun'\prirei{l exáctamente
as Reaes Ordens, que a l:)l respeito .Mando executa~ pela~ competentes
Authoridades. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Março de
J 810, (2) - PRINCfPE Com Guarda. -Para o Clero,, Nobreza, e

Povo.

Impresso na

lmpTe~sá<'

Regia.

·--*<-<:n*--·:lf

Eu~

"PRINCIPE REGENTE Faco saber aos que este Alvará com
fo'rça de Lei virem: Que sendo~Me p~esentes os graves embaraços, e
incommodos, que resultão á bo~ Disciplina, e lVlantenimento do Meu
(1)

(2)

Vid. a Portaria de 17 de Outubro de 1812.
Vid. a Portaria de 17 de Setembro deste ani\o.
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Real Exerci!~ .. não só do afrazo d.os Fudatner.t(Js, qne em grande parte tem proce(!Jdo do sysl~ma, que até aqui se seguio, tendo (altado o
estabelecerem-se épócns fixas para estes pagamentos, mas ainda da fórFna, e modo corn que os mesmos Fardnmentos ~rào ordenados; e pro,pondo-Me evitai' para o futuro ~ômilhanles incovementes, Sou ServidoCrear
hu,m Novo Conselho de Administraç-ão en) cada Regimento, e Mandar
estabelecer nesta Corte, e CapitélnÍa do Rio de janeiro o syst~ma, ~ue
Mando declarar pelo presente A Ivará, e de que Ordenarei a extensão
e <~pplic<~<;fío a todas as outras Capita..nías, se os seus effeitos correspon~
derem aos justos princípios, que Me tizerão tomar esta Hesolucão · e por
tanto Sou Servido Orcienat· o seguinte.
• '
L Em cada hum dos Hegimeotos de lnfanteria da C~tpitanía do Rio
de Janeiro, no. de Artilheria, e no de Cav<dlaria haverá hum C<>nselho
de Administração composto do Coronel do Regimento, do Tenente Coronel, e de tres C~pitâes.
.
.
..
I I. O Major mais antigo do Regimento será o Fiscal do Conselho de
Admi·nistr'ação, e hum. dos Capitães o 1'hesoureiro; haverá hum Subalterno, que será o A gente do Conselho de Administração; o Quartel-Mestre do Hegimento terá o deposito dos generos de Fardante•nto, antes de
serem dislribuidos ás Companhias.
,
III. Os lres Capitães do Oónselho de A~ministração ser;io nonHlados
todos os annos no primeiro de Janeiro por tõdos os CélpÍiàes do Regimen·
to, para cujo fim dará cada hum delles õ seu voto por escrito~ e feeha·
do, ao Major no ultimo de Oezembro, declélrando o nome dos Capitães;
.e m que vota; e designando hum del(es para Tbesoureiro.
J V. O Subal(el'Oo Ageote do Conselho será IHmheln nomeado ,a votos
de todos os Capitães, e no rnesmo. tempo que fica ordenado no parrafo
anleceden~e para o!) Capitães Vogaes do Conselho.
·
V. Tanto os Capitães Vogaes, como o Suba! temo Agente servirão ti\o
sóm·e nte por hum anno, e n<lo poderão entrar de novo no Conseiho, sem
que tenhão estado hum anno fóra delle.
VI. Os Capitães·, que :votarem no Capitão para Thesoureiro, e o
SubQiter.no Agente, serão responsáveis pela conducta delles.
·
VJI. Os vot s dos Capitães para Vo.gaes do C(~nselho, e Suballerno
Agente, serão abertos no primeiro dia do ·anno na presença do Coronel
e de todos os Officiaes do Regimento pelo Major; lavrar-se-ha !Jum ter~
mo dos 'ue fi'cárão "eleitos á pluralidade de ·votos em hum Livro, que haverá p;;u esse fim; succedend,o hàver vqtos iguaes para alg-1)10 Voga~·,
o Coronel desempatará; os votos dos Capitãl~S serão guarda.dos.
V IH. Quando o primei•·o dia do ao no íur embaraçado por serviço à e
fórma, que não possa ter lugar a eleição, .esco~herá ó Coronel o p1:imeí·-:
ro dia desoccupado, que nào exceda do d1a quwto do mez de JaneHo.
IX. Os Capitães <~ggregaüos, e graduados não ferao ~ato no Conselho, nem poderão ser nomeados V ogaes, exceptuando o caso de estarem
commandando Companhia :vaga. . .
.
.
X. Nenhum Capitilo poderá exJmlr-se de se1• Vogal; ou Thesourell't>
do Conselho, nem de dar o seq voto para a nomeação dos que dev.erem
se1· e assim do Subalterno .Ao-ente. Os Ôapilàes que estiverem doentes,
o
ou ' com licença dentro da Capitanía
ao ten_1po, em que se procNe d e•· a' nova nomea(~ão, mandarão o seu voto ao .Major _; e o Coronel nao consen":
tirá relaxação alguma sobre este objecto.
.
.
XI. Succedendo que algum dos Vogaes do Conselho seja promovido a
ou 1ro posto, ou que j enha Licença por mais da terça parte do anno, pr.p'l'

l'
'
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tetier-se-ha á nomeação de hum novo Vog-al com a mesma formalidade
prescripta nos parrafos tres e sete.
· XII. Achando-se vago o Posto de Coronei, ou Tenente Coronel, ou
algum d e lles absolutamente impedido. nomear-se-ha mais hum Capiulo
para vogal; mas havendo Coronel, ou Tenente Coronel aggregadu, substituid no Conselho o luga1· do irnpediuo.
XIII. Para se guardarem os fundos, e documentos do Conselho haverá hum Cofre de tres Chaves, das quaes t<>rá bunm o Coronel, ou Commandante do Regimento, oulra o Capitão Thesuureiro, e a terceira hucn
dos Outros Capitães.
'
XIV. 'Ajuntar-se- ha o Conselho duas vezes pnr mez, h uma enl re o
primeil'O, e o quinto, Q.ia e a outra entre fJUinze e vinte; o Coronel designará o dia, e hora , e ajuntará o ·Conselho extraordinariamente quando o julgar necessario.
XV. Os Vogaes doConsPiho serãosempre obrigadosa assistir ásSes'7
sões delles; mas <1chando-se algum impediJo, poclerào estas fazer-se com
a assistencia de hum dos Officiaes Superiores, do Major Fiscal, de dois
Capitães, e f;ltlllca com menor núnJero; declarando se sempre em hum
termo o motivo, porque nào . assistírào os Vogaes, que não estiverem pre:sentes.
XVI. Cada Regimento de lnfanteria, e Artilharia receberá treze réis
rliar10s por cada praça, suppondo o Regimento senrpre no (>Stado completo de oitocentas praças de Pret, ainda que o est<~da e:xceda, ou seja
i'nferior a este número: O produclo dos sobreditos tJ·eze rf>is por praça
será sempre huma quantida9le constante, que entrará ' na Caixa: O Hegimento de Cavallaria receberá vi.nte e cinco réis diarios para o seu estado completo de praças de Pret.
XV JI. O fundo constante do Fardamento será mettido em o Pret geral do Regimento cada cinco dias separadamente no fim do Pret
gerai do
1
Soldo, e cobrado pelo Quartel-Mestre, para ser entregue n J Caixa nos
dias ~etermínados no parrafo quatorze,.
,.
.
XVJII. Sempre que o númerQ das praça\ effectiv~s do Pré,& de hum
Regimento for menor de seiscentas e cincoenlla, contados os doell)tes dentro, ou fóra do Hospital, os destacados, e111 cliligencia,
:Xe outro; , bave1
~á em cada Companhia ·duas Licenças reg-istadas t)ara -às Soldad ts, cu·
JOS Soldos, e farinha serão abonados nos Pr.e!s, e rela(tão de wosl fa, e
recebidos pelos Commandantes de f'otTlpanhias par\ se eutregarem na
Caixa de fundos. de Fat'damento nos dias assignalàtl~s no parrafo . quatorze.
XIX. Qua·n do o Regimento tiver m~is de seiscentas e cincoenta praças effectivas, se licencmrá effectivamente metade do núrn~ro~ que excedel' ás sobreditas seiscentas e cincoenta praças, com as ~1es·mas condições do parrafo antecedente. ,
·
XX. Os Soldados lice.nciados conforme os parrafos anlecederi·t:t:>s, le·
varão nas relações de mostra a nota= Licença para o fundo de Fardamen~o =e no Pret de cada cinco dias se notará separadamente ~ seu
vencauento.
XXI. A farinha para os Soldados licenciados para fundo ue Fardamento será recebida a dinheiro· pe o preço constantl>l de quatro pal;1cas o
sacco, seja que elle suba, ou desça de preço; e a sua importancia entrará na Caixa do ·Conselho de Administração todos os mezes.
·
·. XXI L. Qu~ndo o serviço permillir que o número· dos Soldados ·licenCiados seja mawr do que o prescripto nos parrafos antecedentes, o pro-
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fi neto elos Soldos; e raç-Qes dos que o excederem ficará como até agqra a

benelieio lia Fazenda Heal; os Coroneis dos Regimentos, .os Majo'res, e
C:-~pinh's se,rào re~punsaveis pelas Gootravenç<Je's, q.ue houver a et~te
'resj•Pllo; no Begimenro de Cavallaria n:lo haverá ·LiceOf(aS para fundo

os

d.t~

Fan.lauJeuto, ai:S que houverem serão Regi:,;tadas a favor da Fazenda

RPal.

XXIII. · O producto d0 Prét dos Soldados licenciados,,eassim o \'é\l'<rÇÕrS ua farinha t-lenlo recehiJos pel~s Companhias, e os Capitàf~S os farélo entregar todos us mezes rm Caixa do Regimento no dia as- .
S'-gnahd9 para se ajuntar o Conselho, juntamente coq1 hu111a Ça·Uiéla as~
silo{uada por ellPs, e rubricada pelo MéljM; que alleste p nlÍmel'o de Suld;!J"s li.éenciadus para furido de Fardamento; que houve naquelle mez,
e 1,1, iruptHI<~ncia do seu vencimenL9, , a qual será guardada ,para na lns·J>twç;w !<e Vt>rilit~arem ·us fundus da Caixa. ·
X XJ V. O Tht~Stlllreiro dará a cada CapiU1o hum a Cautela flo dínhei·
ro, que tÍvPr rt'eehido dellt:s, as:.ignaUa pelo inesmo Thesoureim, e ru- .
bricada pelo 1\'lajur, J><lra servir de descarga a cada hum dus ditos Ca-

]or das

pil~lf's.

XXV. Se~ilpre que hou·v er de entrar dinht:iro na Caixa, se lavrará
hum lermo de enlradh cóm ' declaração da quantia, e de que rro~~ede, _ e
lançará no LivrO sepal'a·do de receita, e despeza, fj118 deve h:~ver.
XX V L O ÜJnselhl• de Adminisq·!lção será obrigado com os fun~los,
que lleâo determinados, a fardar o Regimento con1 as peças, que adiante. se dtrtí, e a cOlliJ'lrar· os generos, que forem necessados para esse fim. '
XX V li. Tõdus os gener1Js para Fardamento s~rào escol·hidos coru.preferencia das. Fahricas Portu!,!'uezas, ou N'aciéJnaes; empregar-se-hão os
das F .• bricas E:otl'angeiras tão stnnenle, (1\Jando não houve;. gent!rus Na·
cionaes, ou .que, o !ieu preç1• st•ja excessivan1enle gr<~nde,
X X V I I I. Sempre .que SI.~ houvt,rem de comprar generos para Fardamf'nlo aj11nlanf o Conmel o Conselho, o '.Moj<Jr appres~n·t·ará o número de
FarJas, q1fe ~e neeessilào, e o Cor1selho detenuínnrá as . quantiJa-des,
qrte se devt•m comprar; o Agente <Jo.Consel·he, será enlào encarregado.da
·COIIIJlra dos ditos gem:n•s com l111ma ordt'nr por escr.ilo, Cfll ,que se d·e- -

se

terwinP, a q11alJd<ule, e qu~u1lidaúe delles.
XXIX. O A~t·nle do Conselho de Administraçfio p<~ssará a fazer as
compras, que forem nece!>sarias, apresen.tando porém an,tes de as ui·IÍmar, as amoslras. e os preços no Conselho parwserPm examinadas, e
IIJlJll'ovadas a plllralirlade, as qu<les ~lepc.is serão sei fadas ·com o sint'le do .
Hegimen!o, lanandot.se tlisso lermQ, que será assignaJo pelos Vugaes,
que. approvarem a cumpra.
,
-

X X X.

Log-o que as amostras forem approvadas, mandará o Conselho
Ag·ente ~1s snmmas· necessarias para os gtHJertiS comprados,
e est~ os far~ 'conduzir á Çása de arre.cadaçào, (lriçle serão cotejados á
enlrada pPlu Majo.r Fiscal com as amostras, que tive,rem sido approva::das, reCIII!llHJdo-se aqut'lles generos, qne não furem iguaes ás ditas amostr.as ~ u QuarJei-Mesüe passará ao Agent~ hum n~,cihu d~ , qqaptid .ade dos
gent>ros que receheo, o qual será rubricado pelo 1\'lajor, .e ' entre?'ue' no
. Con'selho dt;J Admirlistraçfí~) juntamente com Ct:lrliticado dos vendedores,
em (jl.fe ·se declare o preço, a quantidade, e · qual~dade dos gen~ros, ~o
. recibo do se~J paga·rrlen~o.
.
~XX L . Todos os generos- assim comprados•~erão lançados no Livro
de Receita, e Despeza do Cons.elbo, apontando .á margem .9 número do
docurrie!!Lo, ,que próvp a sua entrada, ~ o seu preço.
enlre~·ar ao
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·XXXII. Os Geuews assim comprados serão r·e duziJos a peç 11s de F--ardamento. ou Fardeta) debaixo· da inspecção do Subalterno Agel,lte, quo
irá recebendo para ·es.se fim do Quartel .Mestre as quantidades, que successivamen"te forem s~ndo necessarias~
·
~ XXXIII. , "Ü Subalterno Ag-enle receberá do Conselho as quantidéid <::; s
(le drnheiro precisas para os feitios dos generos, e fará a su.a descarga
CO!h a aHestação do .Mesl!·e, que·os tiver feito, em que deélare a quantidade, de generos, e a soturna que recebeo, e igualmente com o recibo do
Quartel-Mestre, por onde contém os generos manufacturados que re~
eebeo.
XXXIV. A quantidade' dos generos rnanufacturados se lançará no re'lerso da folha, em qúe estiverem lançados os generos comprados apontando-se o número do recibo do Quartel-Mestre, que os recebeo.
XXXV. Tod.os os feitio~ serão pa.g os pelas tarifas, que se determinarão; e os Coroneis dos Regimentos não poderão dispensar So!Jado a'l gum do Serviço com o pretexto de: Alfaiates, ou Çapaleiros, .podenJo-os
~ào sómenle obrigar a trabalhar nos Fardamentos, permitlindo-lhes Jlagarem as suas guardas pelos preços, que se regularão.
· XXXVI. Haverá porém .e m cada Begimento hum Soldado Alfaiate,
e· outro Çapaleiro, que serão sempre dispensados do Serviço, e a quem
serão encarregados os Córl~s pelos. preÇos, que igualmênte se. taxMão 7
~ que r~spond·erào pela igualdade do Fardamento~ e pela exaclid<'io do
fe it.io.
·
XXXVII. Qnando houver necessidade d e distribuir Fardamento, ou
Fla.r.detas, qua~quer que sej,a a quantidade, os Commandantes de Companh,ias fermarão rebções d.os que devem receber, com a declaração UiJS
no.n.les para rtuem são, t~ a~s apresenl~rão ao Major, que lhes porá a sua
approvação, . achando que estão Jegaes, e depois as ievarão ao Coronel
para. -lhes pôr o ~ Dê-se~ e co.m eilas receberã.o do Q uarLel-Mestre as
fleças tie. Farda.mento( ou Faruelas ordenadas.
\
XXX VIU. O Quartel-Mestre dará os sobreditos generos; ~ e cobrará
dos Commandantes de Companhias recibos\\:!OIII salvas dos generos que
d~r, e entregnrá as relações· ordenadas. no p~.rrafo anlecedent na Junt~ de Administração.
·
\
'\
XXXIX~ As peças de Fa_rdamento-_ nss.i.m distri~ui~a~ ~e lançarão em
fte~rHe• da Conla c!as _~u~ ~e tiverem .festo, com ;a ill~fllnc<tao da Companhia·, a que se drsln~nnraó, .e apontando o numeroc da ordem, porque
foi feüa a distrihu.ição.
.
· XL. N0 fim de cada aono se saldar.á a Conta • da· entrada, e sahida
de dinheiro, dos generos comprados, manufacturados, e di ~tribuid u s, e
se lavrará hcum termo por onde c~>nste o qúe fica existindo em dinheiro,
ou em generos:, o qual será assignado por. lodos Gs Voga,e s do Conselho
que findar. e entrar de novo no .dia da efiltrega, que será ~empre até ae
dtia cinco de JaneiTo·.
XLL Extrah.ir:-~e-ha igtl'al:mente huma' folha. volante, qti'e ;eonterá a
· eA~racl:a· do1 di oh•ei•rcr na Cai.xa, a qoan 1it.lade . de generos que se co1il prárão, ns peças de JllarJamentó, que se tizerão, e distribuirão, e' aS. que
tkárão em sei", a q•Hd sed pública no Regimenlo.
. .
X LH. O Cons€Nw de A dmin. is't ração não poderá applicar dinheiro afgum da Caixa para outro objecto, que não SPja o Fardilmen·to do Regi 1nento, e confvr.me aos fNodeJ.ro~, sem ql!le possa fazer aJter,ação argu-ma ,
seja qual fo'l' o- pret-e~t&.
,
XLII[. Todo o Co~lh>e ~n~ geul, e cada h:um. dos Vügaes deHe ein
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part ic ular responderá pela 'obset:vancià dos ai'tigos atHéce.d entes, e subsequentes.
'
.
·
XLI V. Os fundl)s de Fai-daauento ·cÕme·ç arão a vencer-se do primeiro
de Janeiro de_s le anno ·; pelo Erario Regio s1e fatá a competénle assislencia dessa época; além do fundo p~rtícular, colíl que ha de as~'is t~ r,
por esla vez sómente; para ftt~crutas e:hsten.tes.
.
~LV. Os Far~ameotos, que os Soldados tem actuàlm'érite, é iJl!é
ainda n-ão te m sido vencidos . pur elles, servirão de fundos (ie Fardã'inert""
to, e os Soldados qüé ()S tive rém, eoméçárão a vertpét pelos fundos do
Ci:wselhó de Ad,n1inistração Jesde o dia, em . q:ue vencérem os actuáes. •
XLVI. O Secretario do Regimento fará toda a escrittiráção do Con'-•
selho de Admínistraç·ão; .O 'Agente do Cotiselho não fará o Sét-viço Úá.
Escala . en~ b anno, qüe ,servir este lu'g ar;
·
'
XLV I I. Os venêill1eHlos tle éada Soldado, as quàlidàde·s dos gêrléros, a sua quantidade, e a fórmn dos Fard_!lmentõs; s_erá tudü cbriforhle ·
as relações , e f?Odelos, que baixarão con1 parlicúl·;~r Decreto, que assim
o declare, assig-na.das pelo Conde de Linhares, dó Meu Cons·eJho de Esiàd_o, Ministro, ê Secretario de Rstado dos :Neg cio~' E'StrangeirtJs, e, da
Guerra; fiêarH.!o os Coronei:s. e 'o Conselho de Adnii'nistraçà'ó obágâd<>s .
. IJ. fazetiérri-ó e:xectitlH", sem alteração al·g-iJn1a, rlebai:r.oda pena de se p'Ôr
iiovãmente á Sl:Ja ' éUSta ·mo estado dós ditCJS modelos (pdo O fàt'd<imeotó;
que se. achar allerado \Jos cotresponrlerltes F!,gurinos, que sê elpedirãd
éon'l as cóhlpetenles ordens aós mesmos Coton:e is, ê a·o Inspecto·r Geral ~
· _XLV! li. - . O Coronel do Regimento dará sehlpl:e 'no Mappa inensàl humn conta corr~n te do dinheiro, qtH~ ex.i stir na Cíiixa no uhimo iio ànte':..,
ce derHe rnez, e assirb . 'dos g·ener0s. e peças
FatdamerHo feitns ·~o 1li.:
nhei!'ó, que etHc'olJ. rla Cai.>~a. u deslino- que- teve, as cônirHas que se -fi·
:lerão, às .peças de Fardamênto 11ue !s,e maoufactl:irátà·o, ás que se distd. buírão, e ó gu.e fiea existindo dê péça~ - d·e Fardârnento, de g'éneros; e
'1',
de d!nheÍI"Õ,.
·
.
· ·
XLIX. O' I hSpectôí· Ge~âl éxàrninará tódos ot:; arínt1s 6 ésr:ado clà {'~i
xa, a qUalidade dc}s genéros ·com prados, a: Stia uistribnição, exigil'á (ti~
das ás cláte:ia.s, que Jhe fore m ne cessarias, tar.~to ,n o ,a'G.to tla Jospécção, ,
éomo fórá ,d êlle, apptova1·á as c on(as do donseHro ~~ AdmiriislrcH;àó, le ·.
dará todos bs ànnos Conta peJa Sect:e taria de Estado qo esfade1 t.là C'idx;r, e dá sua Administração .
.
E este se cumprir,á tão inté.iràrnéõté, c'olll~ nelle se cóúU~th, si:Jrh
etliharg'o de quaesquer Leis, Ordéris, du Resolu~ões i:ilh borill'ar,ió, que
todas Rei pàr tlerogatlas jiàfa estls eff.eito SÓ!Ue'ntê,_ cdino se aellas sé fizesse- exrH·essa irienç:1ci. Pêlb ~lué M .a ntlo ào PresidentE! do Meh Re_al E- rado; Conséllio Su preiíio M i fitar; Goveril_a dor das A rmàs da Corle'; Offi- '
· ciáes ~àeneraes; Thesotneiro Geral (lds Tropas; 'e mais pessdíis, á qUero
·ó conhecimento delle pettenéer·, o éuatiprão, e güard~ni, ·i:J fação ,c:~n- .
prit• e guà{dár pela parté qu é lhes tocá; e este Vàle·t::i como Caria pâs- /
saua Jiela Chàtic'ellada, posto que por ella rrão hd.de passar, eairidàqu.e
o se!J effi:lito haja dé Ji!far h'um, o-U muitos annos, seln ·ern'bargo das Ordenacões em Cdntrario. Dadó -no Páfacio do Rio de .Janeiro eth 12 de Março
IBló. (I)=Coi11 a 'AMigriatura do Prin·cipe Regente, e a d'b .Mi· ''
liislro.
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Querendo conservar aos Regimentos de lnfanteria de Linha, e Arti-

lhe.ria desta Corte ·a Muzica, que foi estabelecida com _approvação dos

'

.

Vice-Reis do Estado pelos Coroneis, e Officiae:;; dos Regimentos; e sustentada até agora em ttlguns com as prestações gratuitas, que os indididuos~ de!Jes fizerào mensalmente, e em todos com as licenças chama-,
das de economia, que para esse fiw se dis!ribuião: Considerando porém
que este methodo era oneroso para os indivíduos dos Corpos, e prejudi.cial á disciplina delles: Sou ~ervido Ordenar, que de hoje em diante
fiquem extinctas as ditas contribuições, e outros meios :;~pplicados para
o dito fim; e que pela Thesouraria Geral das 'Tropas se pag'Qe mensalmente a cada Regimef.lto a quantià de quarenta e oito mil réis, regulando-se ·. a' lVluzica na fôrma, que _se segue. Em cada hum dos quatro Reg-imentos de lnfanteria, e Anilheria desta Corte haverá d<;>ze, ou deze~
seis muzicos, que toquem Instrumentos de vento, sem que pur principio
algum se possa augmenlar o dito ~urnero. Os sobreditos muzicos terão
praça de Soldados, e serão divididos por todas as Companhias, exceptuan,.do a de Granadenos, e· Caçadores, vencerão nos Préls os soldos, que
-lhes competem como Soldi:ldos, e assjm mesmo a farinha, e fardamento,
além da graliticaçãtl, que aba.i xo se dii·á. Os tocadores de Bombo, campainhas, e de outros lnstruJílle'ntos desta qualidade s.e rão tirados da clas'se dos Tambores, e n<lo vencerão gratíticac;.i'ío nlguma. Tanto os muz.icos
.de Instrumentos de ventu, CIJIUU de Bombo serão escO'lhidos no actual
estado completo das Companhia::;, sem que se augmente o numero dest~
em razão das prac;as e~colhidas dos Soldados, como pelos que hão de ser
\irados dos Tambores. A ~omma, que vai determinada para 'gratifica</ío
da Mu~ica, será re1~ebida toJos os mezes na Thesouraria Gel\~l por hum
recibo do Coronel, e mellida ua Caixa du~ 1Çonselho de AdmiEistraçã0,
por onde se p,agar:lo as de.spezas da muzica, de que haverá con~r corren, te separada da Jo fardamento. As Gratificações dos m~zicos sérão tira·
das da dita Somma, e repartid<is p1~lo Coronel n r\ prop6rçào do merecimento de c<ida hum ew t;d maneira, que as desr zas diiS ditas gratificações 'não exced:lo de trinta e seis mil reis mensa'e~. O ex1cedente lJ.a re·. t'erida Somma sei·á appleado para a compra, e conê~ rto dos Instrumen. tos, e p<ira os infeil es do:; O nif<ll·rnes. Os Uniformes dos nnnic.o s serão
sempre de panno igual ao dos Soldados, e comprado da Caixa dos fun·
dos d~ fardamenio; 1nieites porém serão tirados da Sofllma reservada,
·, como se fáz. men::;âo no C,apitulo antecedente, para esse fim. O Coronel
'·nomeará todos os •annos hnm Official para Director da muzica, o. qua l te- ~-á cuidado na :ma instrucç:'lo, e Disciplina; e ao Major competi'Fá a fis. c<llização deste objeclo, e dar parte ao Coronel dos inconveniente-~, que
ob~ervú. , e que o Chefe du Regimento deve!'êí. tomar em considerayão.
Ü · solnedito Ofliciat fará em cada mez .a fulha do vencimel!lto da g ·atifi, .'~_<H;ão dos mu~ÍCll~ por huma Lista nominal, a qual entregará na Oaixa
da muzica com o recibo comnetenté, e pagará a cada individuo il gr<~
tifica·ç ão, que lhe tocar. Todus .os ,generos, que houvere-m ,de se conqmlr
para·· i.nfeite dos llluzicos assim como o conccrto ·e compra de lnstrunH~n
tos, ·correrão por ' conta do Offieial enoarregado·, o qual, fará <~s de:;!H~zas,
, re cebendo para esse fim o ,d inheiro neccss;.1rio da Caixa; e ÚfirêÍ a SUê\
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conta com os certificados convenientes para servirem de titulo lÍ conta
corrente, que led o <~onst>lho de Admin,i::-lraç:lo, e <le qu~ se lomar:i ·
conla na lnt>pecção. o Consdho Supreum M ililar (J lt>uha M~~im f."llh!ll<hdo, e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de .1.\h.rço de
UHO, ::=;:;Com a H.ubríca do Príncipe Hegente. ·

lmp~sso na. Jmpresséio

'

-

Regia.

·Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saher aos que esle Alvad com

força de Lei virem, que sendo-Me presente em Consulla da He:d .lunfa
do Comr11ercio, Agricultura, Fabr·icus, e NnvE:'ga(,~ilo (lo Est:Hió dn Brazil, e Domínios Ultranlllrinos, lomoJa sob-re o reqtwr:inwnto dos .J.\1erc·adores de retalho deslà Corle para ser excitada -a disposit;fío da Lei d-A
vinte e ..c1uatro de Maiq Je mil selecen·tos quareura e rwve 110 Capilulo
decimo oitavo, e do Al\':lrá de vi.·nle t.l hum, de 'Ahril dL~ ' mil seh•ct·ntos
cincoenta e hmn, que pelo novo, e L1ben1l ·systE>um estahell~cido lt:l
Carla Hegia de vinte e oito de .J;weiro de mil oilocPntos e oi I<', tjllO
a<lmillio a despacho nas AlfanJel!as tt•dos · hs g-erH··I1••s, fazendas; e
mercadorias, ficará virtu;d:uenre dProuada a Ínlerior Ll'g-islaç:1o, f)tJe
prohibi~,t nas CiJadt>s,. e Vi lias a Venda das fazPndas pelas ruas. e Casas,
mostrando a exj>eriencia, cpw foi senqire impraticavel a exacta í •hservancia daquella Pr<~gmalica Sumpruaria; que os verdadeiros prineipios de
Economia Pohlica desapprov:'io; e que ainda eulll ·as ,mndilit·açÔt'S dosobredito Alvarú, e não obstante a pruhihiç:io, · pr~valeceo ·f'm lodos os
tempos u fmnCJ ueza ,de taes vendas, que o a r rua men lo dos M ~rcadun•s
nas 1-!'randes Cidades fez nPcessarias; exigindo o Interesse geral, •!'":!
seja livre a ·toclos os Meus fieis V;tssallos prl:)curar na uiil Jivi~:io d~> trabalho, confi1rme a propensão e escolha de cada hum~ os meios de !o;tsa
suhsistencia, além de con'correr a mulliplicidade das compras. t' vt·ndas
para maior extensão de mercado, e facilidade de f!XIracça~>, que H•••liv.:L
·nwis entrada de fazendas, e sahida de seus t't)l.llvaleules t:t•lll pr••, fl"l't~,o~
nal acctescimo na Cullecta de Minhas Herrdas, e raa lud11slr·ia, .e Cc.mmercio deste Estado, que tanlo vonvém prom<,ver, :tssim ctsmo snslt'll·
tar em justo efJuilibrio pela concurrencia de maior nu111ero de dtstnhui..:
dores os ganhos, e qu~ licitamente pod.!m prüduzir as vendas a rota ih" s~·m
gravame do Bem Publico, iw qual sà não deve lllllepô•· o iult•resse par~
ticular de corporaç11o al.!!uma; mnnifeslando se nas arluas circu•usran"
cias incompalivel com o Meu ,Decreto de onze ( 1) de .!unho do_ rel~·ridu
anno de. mil oitúcenlos e nilo e Alvará da CrP-ac<io da mesma Beal Junta neste Estado, a <!Onlinuaçào das restril·çtíe~, que tamhPm n-:io s:1o
observadas pelos Merca(h;res na pari~, <JUe lllt's he de:.of.' .voravel, da la-~
:xa dos preços, e li·mitaçào .d e classe, e rnf:'reatli•rias. na coufi•rmiJado
~os respectivos Eslalulos, fendo Elle!i a seu f:n•ur pelil vnntagem da si.;:
tuaçi1o, e menor despeza nos transportes das fazendas, e ct•rtPza da std

(1) Parece que será o Derreto de 11 de Junho de 1808, <Jue fez hum novo Rt•gulamento de direitos por entrada, e reexportação de mercadorias de ·y assa !los l'ortuê\ucz~s nas Alfandegas do Brazil, favoravel ~ promover, e aug~cnt;,n o giro do Comtl.lcrClo ; visto que de .Julho desse anno não h.a nenhu!ll.
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prolnpta extracção, e consumo pelas compr.as das- pjõssoas ricas, que na .. turalmenle J'irocurão supprir-se nas grandes Loj as, onde tem a opportu~
nidade .da escolha em mais crescid,o numero Je àrligos: Sou Servido,
ctmfonnn.nJo-M~ com o parece·r da menciona(la ,Con.s ullii, Derogar o su-

pracitado Capitulo decinw oitavo da Lei de _. vinte e q1wto de Majo de
quaren~a e nove, e o Alvará de vinte e hum çle Abril Je
mil e &eleêeptqs : úné0enle e . hun), para que fique Ji.vre a todos os Meus
·Vassallos vender, como ac'tualmente praticào, ,pelas ruas, e Casas lodas as mercadorias, de que se tenhi'ío pagos os competentes direitos.
Pelo que: Mando á ··M eza· do Desémbargo do Paço; Meza da
Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Regedor da
C~sa daSupplicaçãa; Conselho da Minha Heal Fazenda; Real Juntado
Ç.0 mmercio,; Agriéult4ra, Fabrioas, e N aveg:1ção des~e Estado do Braz'il, e .Do.minios Ultramarinos; e a todo~ os mais Tr1bunaes, e MioisLr·os
de Justiça, a quem o conhecimento. deste Alvará perte nc er, Q cumprão,
e .gt'lardem, como nelle se contén), ~em embargo de quaesguer Leis em
contrario, que todas hei por derogadas para este effeJlo sómente, como
se dellas Ftzesse expressa e inllividual menção. E valerá como Carla
jJassada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, e que o
~eu etfeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Lei en1 contrario. Dado no Rio de Janeiro aos 27 de Marco de 181 o.= Com a AsJ>Ígnatur&. do Príncipe Regente.
•

mil setecentos

I

•

'

Regist. na Seeretan'a da ,Real Junta do Commet·cio,
AgTicultura~ Fabricas, e Navegaçâo deste Estado do
B,·a.zit, e Domínios Ultramar~·nos a fol. 37. do Liv.
0
1. do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e Impresso na Impressáo Regict.
'

~

, PrOv'idenáas de Policia pctrt.t os Baz'rros,de Lt'sboa.

'

\

Co~regeclo:es

~sidirão de~tr;)

.L Üs
e Juizes do Çrime de L!sboa
dos
seus respectJv.o s Ball'ros, como se ach.a determinado pe los Alvarm~ de 30
de Dezembro de 1605, e 25 de Março de 1742, ni\o bastando pélfa satisfazer a es~a obrigação ter nellcs Casas, e m que despachem, como se de-

I

clarou pelo Decrelo de 24 de Dezembro de 1665. A mesma obrig·ação
tem os seus Officiaes. · ·'
~
H. Como pela maior extensão, e contínua alteração, que tem , ccorrido 'nos Bairros de Lisboa depois do anno de J 608, se n;'ío póde d bservar o que determinou o Alvará de 25 de Dezen1bro doreferido anno na
design-a<;ão dos sitios, em' q.u,e hão de residir os 1\olinistrosCriminaestlel]~s, se entenderá a súa dete r minação pelo lugar mais central de cada
hum dos Bairros; · fi·cando-lhes neste sentido competi'ndo .a livre escollia
de Casas para a sua residencia.
..
. III. Fazendo impossível a grande extensão de muitos Bairros, que
os Minist_ros delle~ possão. saber tudoquanto henecessarioparaaconservaçã@ da boa Ordem, le·rá cada Baiáo algu ns Commissaríos de Policia,
qua·ndo Oíl Fogos, de que elles se . compõem, ·exceda o número de dois
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mil; proporcionando -se o do•s Comn1issarios á maio·r , ou menor eXle-tisão 7
e Po'voa<(ão dos Bairros excedente.
IV. Terá por tanto o Bairro Alto quatro Commiss~rios dePolicia: o
.Je Alfama, dois: o da Mouraria dois: o d'Andaluz, dois: b do Mocarn ..
ho, dois: 'o do . Rocio, hum: e o de Belé·m hum: e o de Santa Catharina, hum.
·
· V.. Como aos Ministros dos Bairros he permiltida a escolha de Casas
para a sua residencia; e convém no fim, para que se estabelecem os fjj.
tos Commissârios, , que elles sej~o moradoi·es em dilferentes ruas, :lff~is"'
tadas da residencia dos Ministros, estes proporão ao Intendente -Geral
da Policia, tanto os silios de cujos moradores de vão ser escolhidos .os ditos "Üommissarios, como os Oistriclos? que deve a cada; hum delles pertencer; fazendo designar este~;; pelo nome das ruas, e t>ravessas, que lhe
deven1 servir de limites.
. V I. Serão escolhidos para Comlnissarios da: Polici.a pessoâs de conh~
cidà honra, probidade., e patriotismo; e só os que t!W achão empregados nos Regi menlos de l\'1 ilicias, e Corpo de Voluntarios · Heaes do Cornmercio, que estão em ;t.ctual serviço, podem allégar í~empção deslé ein,..
)>rego; porque, em materias de Policia cessão toclos, e quaesfJuer priv-i.legius; poillo que sejão encorpôrados em direito; por ser esta estabelec.i •.
da em beneficio público, e proveito dos visinhos, e moradores.
·
VII. Serão obrjgados os ditos Commissarios a vigiar se nos seus respP.ctivos Districtos · ha convenllcubs, Assernbleas clandestinas, ·· e Ajur1tamentos perigosos: se nelles ha pessoas de ruim suspe'ita, assim NacioIlaes, como Estrangeiras: e se oecorre qu~lquer o1,1tl'a c0usa, que seja
ou pareça p1·ejudicial á segur.ança pública; e de tudo, quanto a esf('S tes ..
peitos houver noticia, darão parte aos Ministros" dos respectivos Bairros.
Quando porém occorra afgum caso extraordinarie, e que exiga jmHnplo
retnedio; poderãt~r dirigir a pal'te delle ao IHtendenle Gera! da P(.Jieia.
E oos casos rle rixas, e motim, procurarão acudir a elles ~ rnandantld
conduút· os que nel'/es se ach·arem. aos mesmos respectrvos :l\1 inistros, pa....
r a o q HC a H e ai Guarda da Policia lhes prestará·, , sem hesi·tação atgu tna,
o auxilio que exigirem.
,
V llf. Os Ministros dos Bairros acima indicados·. pr0porão ao Inten~
-<lente Geral Ja Polrcia as pessoas, que ju:Jgarem mais idoneas para .d di.,
to Emprego; e este dirigirá" as dttas propost~s ao Governo,· com as 1oformações neeessarias para sua approvação, ou rejeição. E pela J nte'ndencia Ge-ral da Policia se passarão· os Títulos necessarios para o exercicio da Com missão. No reverso deste se escrc·verá o termo de J uramento, que llre deve se·r conferido !)elo Mjnisttu do Bairro, a que pertencem,
tl que tudo será ~·ra{uilo.
IX. Nenhum Com;nissatio de PO'licia será oht·ig;\do a servir mais de
hum anno: e os que tlisto se acharem occupados, serão isemptos d'ouLro
qualquer enéargo pessoal'.
·
.
X. Ainda que pela: creação dos mesmos Commiss:trios fica a Policia
hHtÍs hó'.nlcüflee dos éonhecimentos, que lhe convém obteF: como os Dis~
trictos sflo extensos, e nenhum aoontt:Jcimento deve ser ignorado dos Mi~
nistros dos BaitTos, haverá em càda rua hum Cabo de · Policia, o qual
será ohrio·ado a dar par re ao seu tespec,tívo Commiss:nio de todos os acontecin1el1f<~S do dia, e rt oule anlecedenti:; p'Oderão porém os M inisttos dos
J?airros ordenat·, que os Cabos das ruas mais proximas á sua r,e sidencia
lhes ditijã<> ~s Pattes; equnndo os casos furem de mortes, ou qnaesq ue.r
outros crimes, que exijão huma promptissima providencia, ou hum ·ins~
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tnntaneo conhecimento judicial, os Cabos
Polícia clarão immed~·ata
mente parte ao Mmistro do Bairro. As Partes, que os Commissarios. recebere.m dos Cabos, serão diariamente participadas aos mesmos Ministros.
,
XL As nomeações <;los Cal,>os serão ,da competencia dos Corregedore~,
e Juizes do CrimP, sr.m mais fllri!Jalidade do que a de remett.erem á Intendencia Geral da Policia h uma relação nominal de todos os Cabos nomeados, e hurna parcial aos Commissarios dos Districtos, cujas relações
serão remei lidas nos rnezcs de Janeiro; e Julho, por causa das mudanças fJUe possào occorrer.
XII. Sómenle o.s P1ivilegios~ que podem servir de isempçi'ío para ·r ecusar .o cargo do Cqmmissano da Policia podem aproveitar aos que forem
eleitos para Cabos.
XII f. Supposto que pela creação da Real Guarda da Policia se esta-beleceo hum methodo regular de effectivas rondas de noite, nem por isso se devem os lVPnistros Criminaes dos Bairros julgar desobrigados de
fazer ;1quellas, fJUe as circumslancias exigirem; e para auxtlio dellas a
mesma Real Guarda da Policia prestará sem delongas as Patrulhas, que
os 1\1 inistros e~igirem, como be obrigada pelo Decreto de .2 de Janeiro
de 1802, no §. I 6 do A ri igo, que regula à soa Policia interior.
XI V. .Go~uo pela etlectiva residencia dos Ministros, nos seus Bairros,
fica cessa11du o motivo, porque as Palrullws da dita Real Guarda conduzem hrbitnnia111ente muitas pessons ás Cadêas, sem primeiro serem
apresentadas aos ditos Mintslros, com'O devem praticar nà fórrna do§. 15.
do sobredito Artigo, o f)Uei he em grande ·p rejuino da Justiçn, á qual
convém para a inslruc<;ãp dos _Processos, que os prezos sejão immedia~
, ~amente PxaminadQs pelos Julgadores, que os h:lo de formalizar, ns Patrulhas ({a Heül Guarda da Policia observarão o que se acha ·determinado
no dito q. levando os prezos em clireilnra a Casa dos ~inist'~os dos Bai~
rvs, onde são apprehendidus; e na falla destes, ao do Bairr mais pro~
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O Intendente Geràl da Policia da Córte e Reino fará e actamen~
te observar estas providencias, dirigindo par~ esse fim \l?das a~, Ordens
necessarias. Lisboa 28 de Março de 1810. =João An,tonio Sa ler de
Mendonça.

\

Impresso, na l,rr\ ressáQ Regia,

·~·-·o.G)'>·--··
Tendo pelo Meu Alvnrá de doze de Março do corrente anno, Determinado que huma p3rl.e do producto das licenças registadas~ qu~ .na fórma do Parrafo primeiro do Carit ulo cpwtorze de Regulamento de Infan~
teria ficou dest in:.do p~lra a Caixa do Exereito, .se ajuntnsse ago f.a aos
fundos do f...rdarnentü, que Fui Servido confirmar á Administrnçã01 dos
CoAselhos Regimentaes, criados· pelo mesmo Alvará; e convindo muit.o
tanto para o dito fim, como para a Disciplina dos Corpos, e ao bem dos
Meus Vassallos, que nelles Me servem, que n.a distribuição das sobre·
ditas licenças, e de todas as outras; que se puderPm dar, hajào regras
jnvariaveis, as fjllaes segurem a cada hum ce.rlo tempo do anno, em fJUe
se possão applicar aos seus negocios particulares; sem que tenhão necP-ssidade . de recorrer a representações, como até agora se fazia abusi va-
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mente, não olistanle o que se acha determinado ho ·s obredito Capitulo
quatorze do Reg·ulamento de Infanteria: Suú Servido em declarac.;ào a-o ·
refendo Capitula Ordenar o seguinte. As !1cencas- determinadéls no mesmo AlvaréÍ. d~ doze de Março, e applicadas pa;·a os fundos de fardamento, serào dadas em todo o anno, não obsLante o que se acha determi-.
nado no Parrafo primeiro do Capitulo qué1torze do Regulamet1t0 ·de ]nfan(eria·. Os Cnroneis darão além das suhred.iLas licenças todas aquellas ·
que o Serviço permitt.ir, excel.llt.lando em os mezes de Abril, Maio, e
Junho, em que unicamentt~ havel'<to as (!estinadas para fundo de farda:..
menta conforme o Alvará já citado. Todas as licenças serão sempre dadas
por escalla de anliguidade no primeiro de cada mez, hirJt.lb j<i notadas
nas relações de mostra, nãu pode'ndo perrnittir-se nova licença a hum,
Soldado sell1 que todos os outros a lenhào tido. As hcenças serào de hum
dois, até tres mezes, e não mais, conforme a necessidade dos indivíduos, ficando assim declarado o sobredito Parrafo primejro do Capitfll'o
quatorze do Regulamento. Q·uando porérn hum tloldàdo qoizer repdef a
sua licença a outro, poderá o Cap.itão permittillo, cyrn o c<,nsenl.illlento
do Coronel, e pelo preço CjUe os Soldados aju~tarem entre si, e que seí'~\
em proveito indiviuual do que tiver vendidu a Iiceoça. A licença ser:i
nesse cazo carregada na escalla ao q.ue a vendeo. Havendo algum 8old~·~
do a quem por mot ivos de Dis~i pli na se nà(l deva dat }icen\:a, representará o Capitão ao Cot·onel as causas que Lem, e conl a approvaçâo do
Coronel obrigará o Soldado a vender a Iicença 1 a que lGm direito, <~ppli
cando o producto em beneficio do Suldado ~ ni'lCJ havendo porém quem a ·
queira comprat', rrassará a licença a quem toc<Ar,- e Jeclarar-se-ha nas
observaçõe·s d;.\ escalla· o mot.ivo ·porque ~e n~o deo a quem pertencia. Nonlium Soldado poderá estar com lictHH~a etl'ectiva por mai~ Je seis mczes,
no fim qos quaes sed. obrigRdo a fater o s~rviço pelo tempo de dois· Jlle·,~
zes, para depois poder sallir novamerHe coru licença. A Jitcaija da.:s .lf:cen<:as . . das Compan·hias perlencerá privativamente at)b Com mandantes de
Companhias na /Õt~na jéi ordenada no Capitulo quatorze do Regulauiento.
O Coronel nãu podera alLerar a ordem . da Escalla, ' mas veg·iHrá sobre a
sua reg-ularidade, assim como o Major 'do HegiDJenlo, nem o Govérnaâor
da Província seni especia! e ímr11ediata Ordem Minh•r dada peb colilpetent.e Secretaria de Estado. Poder-sc-l1a permiti ir lieença reg1stada il h-um
Official Inferior por Compauhia na fórma que fica 0rdénada p·ara os Sol dados. Para gue as licenc(aS sejão sempre dadas co1í1 a regularidade oon'Vefliente, P_rohibo a todas as Authorid,1dos· .Superiores darem Jicenc;as,
até que pela Minha Seerelaria de EslodO :;e expeçA'o Avisos para slnliJhanle effeito. Os Curoneis dvs Regimentos darão sempre parte no ultimo
. do me:r. no Quartel General Jo nümero de licem;.as qwe pl!'rtendem dar,
o CJllal .]he Jlà(, !>er~t elllbarat;ado, sem que Eu teuha Detetmtnado ajuntar
-a Tropa por algum IUOtivo exll·aordinario. Os Corone]s regularão Q número ~!e licenças, que devem dar, de maneira, que os Suldados durm<'ío
sempre duas noute::; n0 Quarte·l por huma, que ficarem na Guarda, e que ,
de-pois d.~ terceíra G11<Hda fiquem tres noutes no Quarlel. Para que omí.- mero das licenças seja Q n:Jaior possi vel, JJào ser~ permittido que OGJcial algum, desde Coronel· a Alferes. inclusive tenha mais do gue hu1u
Soldado cum o nome de camarada, o qual seni obrigado. pelo menos a tudo o serviço que liz1~ r o Ol!\ci~d , d~ fjUell} lvr camarad~, e a l,egar em armas sempi·e que o Regiuwnto as tomar, ·e a tc.,Jas as revista~> ec-onomlcas, que o Coronel jufgar convt!nÍerHes. Os Offic1aes n;io comb;.l[eoles
11ilo lerão canwra·dns, neu1 tambe::al ~>e .poder;'w dar a O!licia~s, . qile rtâ~
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forern effectivos., ou aggregados aos Reg·imentos. Os Ufficiaes; que.forem
co~J licenças, não terão carnarad!ls, nem tilmbern aqnelles que estiverem
• doentes pot· mais de dois mezes, exceptuando o cazo.l1o Coror ~e l os julgar absolutamente inuispensavejs para lralar·em dos diteis Oaiciaes. Os
Solda<Jos .camaradas não poderão ,ser escülhidus da primeira íilt.'ira, nem .
tambem se pod·erá obrigar a Soldado algom a ser~ camarada ·de Official;
igualmente não poJNtÍ ser escolhido p:ira camarada Su!Japo algum que
lenha oiliêiB ~ Os Officiaes Superiores d'üs· H~giwentos nã.o lerão sentinel'Jas á sua p-orta, nem soldndos com esse' titulo; tão sórnente aos Coreneis ·
será permittido hum QJJlciaJ In(erior de Ordens, podendo destinat· dois
para esse Servi·ço, e para ajudarem, á escriturttçào _do Hegimento, ou
faze.ndo.-o correr: por lodos. .
~
-Sendo os Mappas do Regimento da obrigação do Ajudante, não
poderá ser dispensado do serviço com o titulo de Mappista mais do qüe
hum Official Inferior,- que ficará com tudo obrigado ao servi(;o da Com~

panbía.

·

Todos os Officiaea Inferiores, e Soldados que se acharem fóra do
Re.giménto com o titulo de licenças, serão considerados conío dest;.1cados,
e os Destacamentos rendidos .por outros em t~mpo conveniente, sem que
j;ímais se possa permittir Soldado ou Official J nferior algum effectivamente tora . do . Corpo a que pertence por mais de dois mezes. O lnspeclor
·Geral vigi~rá sobre a exactidão da distribuição do número das licenças
na fóqna que ·lhe está ordenado no Parrafo lerceirc> do Capítulo quatorze
. do Regulamento de Infanteria, e assim sobre a igualdade da sua di ... tribuição, .e execuf:;'l:o deste na fórma que cumpre com as oQrigações do seu
cargo: O Conselho Supremb Militar o lenha assim entendido, faça executar, expedindo as convenientes Ordens para o mesmo effeilo. Palacio
do Rio de Janeiro em 28 de Março de 181 o.= Com a Rulbrica do Príncipe Elege~.

1mpr. na lmpressá(!J Regia
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avendoJ pelo Meu Alvará de doze de Março dt\,\:Mrente anno\ estabelecido húma nova fórma de administração para
'Dll'damenl.os•dos RegiOS'

mentos desta Capitnl mas eonfo.rme ás circumstanci, s presentes, e tendo mostrado a experiencia que as quantidades, e f]Ualjdades, dos generos
estabelecidos, para as Tropas do Reino não erão para hu~ll clima inteiramente diverso daquelle, para onde forão calculados os ditos uniformes~
e querendo ultimamente que a· referida administração tenha o seu princi·pio no primeiro do anno corrcflte, e sendo para ,isso necessario 9-Stabelecer a fórma do pagamento' dos fardan(enlos vencidos de fórlna, <J\pe nem
a minha Fazenda fiCJue gravaJa, nem os Soldados, que .Me serve,rq, lezados: s~m Servido Orqenar o seguinte. Cada hum dos ~olda~os 'de Infilnteria, e Artelheria dos Regimentos desta Capital vencerá em cadi\:doiH
annos huma casaca de panno azul conforme ao modelo, duas vestia~ de
lavar, quatro camisas de panno cle · linho, ou cinco de algodão, quatro
pares de c;ilças de algodão branco com as costuras forradas, ou tres de
panno de linho, cinco pares de c;apatos, quatro pares de botjnas de brim .
para engraxar com boti)es do metal, e bun1a gravata de couro, hum bar·
re,te d9 quartel, hum pen~chó; e huns c·o rdf)es de ban·e tinas; cada qua -
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tro annos humas calças de pa nno azul, e cada seis huma barretina. As
Recrutas porém receberão logo qu e assentarem praças huns çapatos, humas calças de brim, hum jale co, huma camisa, e hum barrete do quartel. As chapas da barretina não terão ~ vencimento certo, e renovar-sehão quando se quebrarem, ou se perdei·em legitimamente, e os botões
<.la farda, e botins serão renovados pela 1erça parle em cada fardamento . Os Soldadus de Cava!laria vencerão hum capote em cada quatto aonos, hum par de esporas de fe rro com correias em cada tres anuos, em
cada dois annos hum par de calças a~mes, e dots de panno de linho, ou
de algodão forradas, e h u al par de botas, e hum remonte, duas vesti:1sde
algodão, huma camiza de algodão grosso com hurnas calças largas do
mesmo, hum barrete do quartel, cinco camizas de algàdào, ou quatro
de linho, e buma gravata de couro, hum pe nacho, e huns cordõe s de·
barretina cada dois annos, e cada seis huma barrelina; as chapas destes, e os botões terão o mesmo vencimento, que' fica destinado para a
Infanteria. As recrutas receberão hum par de çapatos, huma -canliza,
e camizola, e barrete de quartel logo que sentarem praça. Os forros d~1S
casacas serão de panno de alg-od à t•, ·e as vestias de SNafina coma até
ag·ora, e as calças azues serão forradas de estopa sempre que for possível. Os fe itios do fardameQto ficarão taxados pelo duplo do que até élgora se pagava na fórma do Alvará de vinte e quatro de Março de mil setecentos e sessenta e quatro. Os Conselhos de Administraçào farão sobre este objecto a economia, que for pos~.ivel. Todos os generos de fardamento acima determinado terão o seu vencimento para élS prRças, CJUe
existião até o ultimo de Dezembro passado desde o primeiro de Janeiro·
do. a_nno corrente. Para legalisar a Jivida, que houver aos indivül~w~_do
corpo até ao ultimo do anno passado, formarão os Coroneis logo relações
nominaes por Companhias, em que apontarã o a divida de cada i!Jdividuo, as quaes serilo assignadas pelos Commandantes de Companhia~., npprovadás pelos Coroneis, e remettidas onde competir, pat·a se passar
hum vale da quantia que pertencer ~ cada hum, é.\ qual s~ entregará a
quem locar, a fim <le se fazer o competente pagamento na Thesoura~ia
Geral pela consignação, que Sou Servido Determinpr para esse fim;, e a
divida a cada Regimento se reputará extincta de~ de o ultimo de Dezembro do anno passado. A distribuição dos generos se fará a epocas determinadas, conforme a quantidade de gene ros, que vai marcada para ca·
da dois annos. As praças, que actualmente existem, e tiverem recebido generos a vencer, começarão o vencimento pela nova Administração
do dia, em que aquelle se findar, tendo porém direito aos no vos generos
aquelles, cujo vencimento dos que já receberão findar antes da metade
do tempo, que fica taxado para cada genero, a contar do primeiro de
Janeiro do anno corrente, e reputando-se-lhes corno genero começado a
_ vencer em o primeiro de Janeiro os que findarem o vencimento dus ge·
neros recebidos depois dos primeiros tres mezes, se o generq fi1r de s_ecnestre, e a~sim dos outros. Com as praças, que novamente entrarem
no Regimento, se observará a mesma regnt, reputando -se com vencimento inteiro aquelles que tiverem pra<;a antes de metade do lempo marcado ~s vencimentos dos generos ·entre duas epocas determinadas
para a distribuição geral de cada peça de fardamento. As pt·açHs, q~e
sahirem do Regimento, e que não tiverem vencido os generos da fardamento, ou fatdeta, serão obrigad-a s a deixallos, ou a sua impo r tanci~ na:
Caixa do Conselho Je Administração, ainda que tenhàr; vencido a maiM
parte do t e mpo, não se reputando como divida de faf'l am e nto os d ~as
S ssss
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vem·idos. Aquelles porém, que fi>rem reformados, ÇJU pa.s sarem a servir
em pés de Castello por não estarem capazes de Ser v iço activo, levarão
os gt>neros que tiverem recebido adiantados, e se lhes inteirará a cunta
de làrdamento dia por dra na razão de treze réis por Conselho de Administra,;ào, declarando-se-lhes élssim nas suas Guias, e ficando prohibid()
tanto para esses, como para toJos passarem·se certidões de dividas de
fardamento. Os Soldados, que desertarem, perderlio o direito a todo o
vencimento de fardamento antes da deserção na lónna da nova Ordenança, e aquelles, que voltHrem ao Regimento, serão oorigados a repôr as
peças de fardamento, que tiverem levado, e m'ío tiverem vencido, descontando se-lhes para isso a quinta parte do soldo diario, que enlr<~rá n(:\
C<&ixa da Admiraistração, até que completem o valor da parle de fardamento n.ào vencida ao tempo da deserção. Os fardamentos dos Regimentos serão seinpre conformes aos modelos, que se passarão aos Regimentos, assignadus p.elo Meu Conselheiro, Miuistro, e Secretario de Estado
dos Nt>gocios Estrangeiros, e da Guerra, e conformes aos que ficarão
nos lugares determinados no Capitulo dezeseis do Hegulamento de lnfanteria. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, e nesta confor.mdade expeça as ord~ns necessarias. Palacio do Rio de Janeiro em
2!iJ de Março de 1810 . =Com a Rubríca do Principe Regente.

Impt·esso na Impressáo Regia.
..

~~.

o--•'-<>'•-•
I

Lucas de Seabrá da Silva, do Conselho do PRINCJ PE REGENTE Nosso Senhor, FMalgo .Cavalléiro da ' Sua Real Casa, Corntn'~ndador da
Ordem de Christo, .Desembargador do Paço, Chanceller da f;orte e Casa da Supplicafáo, intendente Geral da If'flicia da Corte e · eino. etc.

F
aço saher q.u~ os tres dias decl~rados no §.,I. ~o ~ithto 111. do'i\Regu
lamento
Polzcza ( 1) para
dos
que eni'il. f!rem
I

4

~e

~onheczrnen~o

E.str~~ytetro$,

neste Remo, e nelle se acltao estabeleczdos, pnnc1p1d'o a cOt:rer em Li~ boa
desde o dia dezeseis até o dia dezoitodo corrente; •e\ nasProvincias<Jesde o dia vinte e lres até o dia vinte e cinco .do mesrn mez; e que dentro destes termos devem satislàzer com as declarações espec·i ficadas no
mesmo titulo assim os Estrangeiros estantes neste Heino, como os Naturaes delle; a saber; os Estrangeiros naturalizados, e não naturalizados
declarando o seu nome, filiação, Pall'ia, idade, estad ó,, em nrego, o
tempo em que entrárão no R~·ino, o ohjecto da sua vida, os lug'à 1·es em
que tem residido, os empregos que tem occupado, e o sitio da su~a~ residencia, com especificação da rua, número da propriedade, e anda~ que
occupão; sendo sómente exceptuados desta obrigação os dfficiaes Militares empregados no Exereito Portuguez, os empregados nos Tribun~ es,
os empregados Civís do Exercito Britannico, que antes da vinda deste
não erão dorniciliarios neste Reino; os Consules das Nações Estrangeiras, Pessoas das respectivas Nações pertencentes aos Consulados, e os
addidos aos Ministros Estrangeiros: E os N aturaes desie Reino decla r.an(1) · Be

ó de ô de Março deste anno. Yid. a Portaria de 9 de Julho.

.. .igualmente e·m hum,

J8Iô
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e oulro (ermo os Est.rnngeiros, que teflJ empre•
!:F\dos no. ,;eu serviço, negocio ou qualquer outra occu paçào: ficando h uns
_e outros, que assim o nüo pralicarem, sujeitos ao procediwento, que-se
jq)gar convir a bem da segurança Pública, que tern por uhjccto o ·mesmo Regulamento. E pa~:a que ninguem ptH;sa éillegar ignoraBcia mandei
afi1xar o presente em todos os Lugares públicos desta Corte e H.eino. Lisboa 13 de Abril de 1810.=Lucas de Seabra da Silva.
tl1!

Impresso na OJ!icina de Antonio Rodrigues Ga·lhardo.

. ·--*...ç.llf--*

.
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O PRINCIPE REGENTE Faç-o saher a<)S que este A'lvará de
declarnção virem, que Havendo estabelecido pela Carta de Lei de vinte
e nove de Novembro de mil oitocentos e oito, (jlle os Grans-Cnrzes·, e
Commendadores•da nova Ordem da Torre e Espada ·usasst>m na Casaca
de huma Chapa na fórma do Modelo, que com a mesma Car'la <le Lei
se impriruio: Sou Servido, que da mesma continuem a usar, com a differença sómente, que a Legenda Valor e Lealdade seja Jnscr'ila com
Letras de Ouro em campo azul ferrete: E Determino outrosltTl, que os
Cavalleitos da dita Ordem usem lambem da Torre sobre a Medalha, á
maneir<\ dos Commendadores.
Pelo que: Mando á Meza do Dezembargo do Paço, e da Consci.encia e Ordens; e a todos os Tribunaes, e mais Pessoas. a quem haja
de pertencer o conhecimento deste Alvará,•que o cuwprão e gu:1rde·m:
E valerá como Carta passada pela Chancellaria', posto que pc·• r ella niio
ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hurn ann(l, setU
embargo da Lei em contrario. Dado no Pal.acio do Hio deJaneirot'lll 2$
de Abril de 181 o.= Com a Assignatura do Principe [h•gent:e, e a do
Ministro.
. .

Registado nfl Secretm·ia de Estado dos. Negocios do Bra- . .... ~J
zil no Liv. 1." de Lez"s, Alvarás, e Cartas Regias
(t f'ol.
J 44 vers., e impresso na Imprusão Reqia.
f

•••

*--;t;<..Q->iif--';jf

Eu O

PRI~CIPE

REGENTE Faço saber aos que o presente Alvará
com força de Lei virem: que Desejando Promover e adiantar cada ve-z
mais o Commercio N acionai, dando-lhe a maior extensão, e faóliJade
possíveis, e rernovenuo-lhe todos os obstaculos, e estorvos; . ft)i Me .r·e-.
presentado pela Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas,. e
Na\·egação deste Estado em consulta, que fez subir á Minha B eal Pr.e ..
sen<;.a, ·que hum dos nJaior'es embaraços que o retarda\la, e dimin111:à, e
pelo menos empecia ao seu prog'resso, era a Legalisat(ào existenlt>; c)ue
prohibia o dar-se dwheiro a risco pür mais de cinco por ceutc•, e por hMn
aono, tora dos Negociat;ões ela Asia, Coll!o fôra determinado no Alvnrá
Je d~zesete de Janeiro de mil :wtccento:> cincoenta e sete; porque, suSs~ss 2

..
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h.re 'ser _o cootr<~cto do Cambio Mariti!r!O ·assentado em ju~:ili<;a, ~ conforme aos princípios de Direito Natuml, justi6~ando a sua igualdade -o to-r
fllar o proprietario do dinheiro sobre sua corh a o risco pelo premio, <Jue
ajusta; b,e•b como nu contractó de ~e~urus 1\>1arit.imos por esta razão repuladu justo e legal, e su;,;len~ado ou.trosim por mui doutos, e Orthodo ..
x~ ·s Theologos, e Juristas, pral icadu por ·muilf!S Nações civilizadas, e
Cummerciantes, e por• estas razões j ii estabelecido, e approvado no - refe-·
rido Alvani de delesPte tle Janeiro de · mil setecentos cincoenta e sete
·.para o c~)l1)ll)ercio da Azia; era por extremo util ao augmenlo do Comlnt'rcio Maritimo o determinar·-se, que fosse licito a qualquer ajustar o
premio, que pudesse const:>gt:~ir em todas as Negociaçôes Marítimas;jlo~que desta u)aneira nào só entrariào no giro do Commerc io mui los cabedaes estagnados, sendo impraticavel, que éHJS proprielarios delles fosse proveitoso dallos a risco pela 111-od.iea quantia de ('inco por _cento quan·
do por essa. mesma taxa os podíào dar a juro com segurarH(a de penhores,
e hypothecas; ·mas tambe1n se dim1nuinào os p,remios pela C<Joeorreneia
do.s Capitalistas, g:,e ral confiança, e ,imn:unidade legal: E considerando:,
que do estabelecimento desta .Legislaç<1o seguir-se-h:'io ao Bem Públ1co as
vantagens, e proveito do progres~>o do Couimer'\io, que ·só medra, o
, prospéra limpo de estor·vos, e no seio da maior franqueza, e liberdade;
· que os Capitaes estancados por meio dM referidas restricções lerão mui
activo, accelerãdo, e productrvo g -i r.o; podendo os que üS derào reembolçallos f<;~ciltmamente p~)r meio do Desconto, e Endosso das suas Le' tras ' de Risco, h0je eu) dia justltlcadas, e apr>rovados pelos estilos do
Commercio, e pelo est·a belt!pimento do Banco Nacional; _que segundo o~
verdadeiro~ princípios de Eco.no111ia Polilica lu:} impraticavef, e ímpossi·
vel estabelecer huma -taxa uniforme nos riscos, e perigos do mar, que
.·são de sua natureza de~iguaes, e f]~e devem variar seguntl'o as estações,
distancias, tempo, e circumstaneias das. viagens, r,egul iwdo-se por si
mt!smo, o prime"Íro segundo o estilo da terra, curso da Praç~ , e maior~
ou menor quantidad~ de Capitaes em circulação; e (jlle da ~rohibição,
·qu.e alé ag<Ha existia, só resui!Hvão fraude à\ . <~onvenç\)es sirnnJ:adas, denúncias i.trqnoraes, e proveitos.a s aos. mal intpncionados, flUe til avão par· .
tidq' da sua 'f>ropria torpeza, e p~rigos aos CidaJi'íos
honra, ~e probi ~
da de. : Querendo E v ilar e~tes i i1con venientes, e .1\romov'es· 111ais por este
meio a _prosperidade Nacional; e Confurmando-Mt:il~om o narecer da mencio~ada consulta: S'ou Servido-,' Hevogando ,a Ord~ pç ção 'Oo t:ivro:t1uar-'
to Ululo sessenta e sete, e o refendo Alvara de deZ'esete de Janerro de
· mil setecentos cincoe nta e sete nesta· parte sómente, ficand1o em tudo o
mais em seu i!]l erior vigor, Orden~\ r: Que da p·,~ t)li c açào d~s te em diante seja Jici~o a toJos os Meus Vassallus dar dinheiros, ou out1·os fundos
a risco para t?do o Commercio ~1arilimo qualquer que sfj ~ o ~ugar, ou
Porto d·o de!?ttno das Embarcnçoes, em que ôs embarcar!(m, . J~elo premio, .que poderem ajusl~r, sem res~ricção de quantia, ou de ~tempo ,
como se tem até ag-ora praticado no Commercio da Azia.
·11
.
Pelo que: .M ando a lodos os Trrbunaes do Reino de P ô rtu g:\l\1, e
deste Estado; Ministros de J tJstiça; e a to lüs as mais pessoas, a q uem
o conheçimento deste Alvará pertencer, o cumprão e guardem, c'b mo
'llelle se contém, sem embargo de quaesquer Leis ou Disposições em con- .
trario, que todas Hei por derogndas para este eífeiJo sómente , ~orno se
dcllas Fizesse e~pressa, e individual menção. E valerá como C'arla pas sada pela Chancellaria, pos(o que po_r ella não ha de passar, e que ose u,
eff~ito haja de durar mais de h~llll af:~nô, não obstante a Ordena~ão- em

ue.
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contrario. Dado np Rio de Janeiro aos 5 ,de Maio de 1810. =Com a Assignatura do Príncipe Regente.

.,

Re_qist. na Secretan:a da Real Junta do Cómmercio,4_qricultura, Fabrica'S, e Nave,qaçao deste Estado do
Bra.zil, e Dominios Ultramarinos a fol. 40. do f_.iv. ,
1. 0 do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e lmpresso na Impressáo Regia.
. .
·

E~

PRI~GIPE

o
REGENTE Faço saber aos que o presenle · A'lva·r á vtrem, que Havendo-Me repr-esentada 6 Conselho a Mil!lha Fazl!nda
ein Consult.a, que fe.z Subir á 1\IJinha Heal Presença; que as pi'Ovidencias
saudt~veis, fjUe Eu Fôra Servido Üec'retar nas Cartas· He~ias · de vinte e
quat.ro de Outubro de mil e oitucenlos, e de dezesete de N-~}vemhro de mil
·oitocentos e tres, a fim de consuhd,ar, e arnortisar a Divida antiga, com.
que se achava .gravada nesta Capi.ta11Ía a 1\llini.Ja. Heal Fazeflda, ,não)s.e
t111hào podtdo vet·iih:ar, por se nà<~ havete1n apresentad0 todos 'os Ct• édo~ .
res C(JJJl os s~us Títulos, e PapeisGorrentf'S, · vul!!~f"llH~nte chauwdn~ Le'::. '
tras, a pesar de sere.m 'chamados por :Edaaes aH1xa·d~,s ne~ta Corte, e
nas ue n'lais Capita.nia:J deste Estado, assignando-s~ hum determi·nado
prazo ; resultando desta falta, m'io só o não sab.e.r-se q uan lo çra' tJ tola~
da divida, mas l~mbem o não poder averiguar-se a sua hegalidad-e, a certeza, e estabelecerem-se os meios de amortisalla, j1ue parecesse111 mais
apropriatlos <Í uti.lidacle da Minht. Heal Fazend.a, bem clo Estndr), e ao ·
Direito dos Credores della; e fjlle era convt:>nienle ·aos fins proj)o'slos de.terminar-se ~ pena de prescripçâo das Di vidas a todos os que não .:;om~
parecessem com as suas L~lras detúro de hum espaço de tempo, flUe se
devia :~prazar; àss1ln como era de necessidade, e de utilidade para o Meu
Real Serviç?, e pa.ra o botn, e cerl·o expecliPnle das fhbililiJÇQt>S fixarse huma Epoca certa, em que se julgassem comp-rehendlclas Íls Letras
da Divida antig:-~, evilandu-se assitn dúvidas, e .a rbatriu sempre contrarios au bem Público, eparticldar dos Meus .fieisYassallmL 'E Ten;JoConsideraç:lo a lodo o referido Hei por ben1, Oonf~c}rmando-Me con;• o Pa:recer ·
.da referida consulta, Ordenar: Que todas as Dividas conlrab.idas ·:iié o
·, fim do anno de mil setecentos noventa. e sete se consüJere~n antigas, 'c o•
·mo fora assentado na extincta Junla da' Bevisào, e flUe touas as Dividas
desta nalut1eza, cujas Letras, e docu!llentos não forem é;lpr<>s~nt~•dos no
Conselho dl,l Minha Fazenda par,a as suas respectiva·s Habili'tações, dl"n ..
-tro do r.razo de lres annos contados da data do pres,e nte A Ivará·, s~ eq.tenderào prescriptas, e sem acç·ão os Credqres para as pedirem jámais, .
como se não tivessem sido côntrahidas, ou estivessem totalmente pagas.
Pelo que: Mando ao Presidente do Meu Heal Era rio ·; Cons,elho da
Minha Heal Fazenda; Mini.str,os, e mais pessoas, a quem o conhecÍÚ1en,..
to, e execução deste , Aivará possa, ou haja de pertencer, ocump,rão, e
guarder;n~ ~ fação cumprir; e guardar Hi0.inteiramente como nelle !)e eon-.
tém', não" óbslante quaesquer Leis, Alvarás, Regimefltos, e Oec,retos, ·
. ou Ordens em co.ntrario; porque todos, e todas Hei p.or derogadas· pa ra '
este effeito sómerite~ como se dellas fizesse expressa, e individual men c:ão, ficaml9 aliás sempre em seu vigor. E este valerá como Carla pas-

. '
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sacia pela Chaucell~ria, aínda que por ella nãoha de p_assar, .e queoseÚ
etfeil.o haja de durar m~is de hum ao no, sem em hargo da Ordenaç;1o e·m
coolrario. Dado no Rio de Janeiro, aos 9 de l\1aio de J810.=Ü;Jm a
Assignatura dq Príncipe Regente.

· ..•· . ~·. _ ,Regist . .?'.ta Sect·etaTia do Conselho da Fazenda no Liv.
l. o do B.e,qisto de Al~arás, e Cartas RfJgias a fol. 60
ver-s., e impr. nq. Imp1·essáo R'e_gia.
..

Á

os 12 de Maio de 181 o, na presença do Senhor Lucas de Seabra da
do PRINCIPE RE.GENTE Nosso Senhor, Oesem,
' barg«dor do Paço , Intendente Geral da Policia, Chanceller da Casa da.
8upplieação? ser v indo de B.eg-edor, vindo em dttvida a inte!ligencia so:bre o mod0 de execuç<'lo da l\eai Determinação de 3 de Novembro do
iln~o -rroximo passado, eommqnicoda. a esta Casa pelo A viso de 27 de
Abril do corrente aono, pela qual se manda riscàr em todos os Tribunaes
do Reino, onde houver l:{elações de Consultas, ou quaesquer Aclos pú.blicos no nome dü intruso Governador Junot, tudo o que assim existir,
:.1 fim de que não ÔCJue memoria de similhante prevaricaQão, e tão horroÚ>zo atlentado., o dito Senhor, mandando propôr a refer>Ída dúvida na
·Meza GraFJde ao~ · Desembargadores dos Ag-g-ra\'OS abai~o assignados,
·com assi:;;tencia do Desembargador ..ç\judanle do Procurador da Coroa,
se. assentou de oornmum accordo, e por uniformida(h~ de votos, que não
podendo ser das Heaes intenções de Sua Alteza inulil isar o que então s~
ha~ia julga?o rJeste Surnér~w Tribunal de Justiça, na <;o nfor~idade da,s
Leis do Re1no, pelos M ag1st~adós nomeados por Sua Alteza, sem hum
f.ranstorno geral de Direitos, e Acções J~Or todo o Reino, ondê os sobreditos J u-Igados se achavüo em execução, bas( ~ ría, para riscar d~ me moria tão calamitoso intervallo, mandar asrar, e riscar, de man ~üa q~e
não p,odessem ser lidas, as fórmulas tão sÓtnt•nte, que no\. mesmo calami:toso tempo forão ""determinadas, e por isso observa~~s, primeiro nas Seq~
ten<.(as e Actos públicos; segundo, nas Portarias, 1porquehse regulqu o
!lerviço desta Casa; e terce_inj}, . ros registos dos De\retos,, Avisos,~ Oj.l
Ordens, que vierào dirigidas ao Senhor Çhancellet· qu .\erve de Regedot,
unicos obje~los sujeitos a este Tdbuoal de Jusliçn.
,Silv .a~ do Conselho

Em qttanto ao pTimeiro Artigo.
I

Assentou-se, que se riscassem todos os começos das Senter (:as la•v.r adas no lel'n po Jo lntruso Governo, e todos os lugaret?, em que no cot'jJo Jas mesmas Sentenç<'ls, ou Actos púb licos se norneasse o mesrpo reprovado Governo; para o que assentárão; que o mesmo :Senhor Char~'
ier, que serve de Hegedor, por lneio de huma Portaria volante, intir . aÇl'a a todós os Escrivãe!? de Garlorios públicos, e Tabelliàes de Not~1s
desla Cidade, ordenasse, que estes promptamente assim o observassem,
com suspensão .de seus Officios, no caso de qualquer det>cuido a este res))e ito; pondo <L margem do lugar assim riscado a cota marginal, de ter
s·idu rú,cado em observal)oia da r-eferida Portaria, declarando a :::;ua data
sem mais ·expressão alguma .

·:eJ-
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Em quanto ao segundo Artigo.
Assentou-se que se riscasse tão sómente quan.t o tosse necessnrio,
pnra offuscat· a memoria de tão desgraçado acontecimento, pondo o Guarda Mór a cota marginal; de se ler riscado em cumprimento do A viso,
de cuja execução se trata, e lambem sem mais expressão alguma.

Em qttanto ao terceiro Artigo.
Assentou-se, que igualmente se riscasse no Livro do Reg-isto, tu·
do, quanto respirasse a memuria de tão fatal período, conservando-se tão
sómente o que respeitasse ao negocio, de que se tratasse, cotU a cota
marginal, como acima.
:Assentou-se, além disto, que 9 Decreto, que regulou as fórmulas,
que deverião praticar-se naquelle tempo, e que se mandão riscar na fór·
ma deste Assento, seja inteiramente riscado des•le o seu principio até
ao fim. E ultimamente se assentou, q11e este Assento se puzesse na presença de Sua Alteza Real pelo Governo destes Heinos, para ser pre ..
sente ao mesmo Senhor o modo da Execução, que se deu á Sua Real
Determinação. E de todo o referido se lavrou este Assento, que o dito
Senhor Chanceller, que serve de Regedur, ;:~ssignou corn os Mmistros,
que nelle votárào. Como Regedor, Seabra. Doutor Guião. Ftti presente

Coutinho. Fonseca Coutinho. Lencaslre. Rocha. Tei:veim I:lomeni. Borges da Silva. Alvares. Mattos. Si:tva. Pereira. Doutor Sousa Sampaio.
Veiga. Bacellar. Doutor Faria. Pereira de Barros. Teixeira. Sáraiva
elo Amaral.
·
Na Collecção dos Assentos; e no liv. 2." da Supplicação a fol. 19 o conforme se encontra em a mesma Col/ecçáo.

·--·~·--·
Tendo consideraçtlo áos Sétvlços feitos pelos O(ficiaes dd Senado da da.J
mara, e mais Habitadores da Cidade de Macáo na. China, e mostr'anciO' a
sua fidelidade não só em mandar á este Porto h.um Navio, con1 ó fitil de
felicitar-Me potoccasiào da .Minha feliz chegada a este Estado; inns nHiito principalmente pefosesforços, com que repellírão os Pimtas, é]lle'anieaçavào invadir aquella Colonia, além de terf'm prest;ido soccorros peciJniarios :í Capital dos .M eus Estados da lndiá: E Querendo pt"otüôver a
prosporida1ie do Commercio d aquella Cidade: 1-:h•i pur ben'l Determinar
que sejào isentos dos Direitos de Entradá nas A lf<srideg·as do Brazil os
Generos, e Mercadorias da China, q11e se e~ portarem d1reilame(l(e Jiilra
os Portos deste .Estado, e p·ertencer'elil aos Meus Vássallos Pot' luguezes,
ou por sua conta .ti11·em carreg'<.1dos em Navios Nacionaes; ficando üolrosim independentes da navegiH(ào par~ Goa, e sendo porém obrigados a
enviar para alli annualmenle o Barco das Vias, que fàz a correspondPn- cia com a Metropole. O Conselho da Fazenda o tenha assim en1end1do,
e o fa9a executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em J3 de .Maio de 1810. =Com a Rubríca do Príncipe Regente.
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Juizes e mais Officiaes do Senado da Camara da Cidade de Macáo: EU
O _PRI NCI PE REG ENTE vos- envio muito saudar. Sendo-Me presente
os bons Serviços, que Me tendes feito não só em mandar a este Eorto
hum Navjo com o fim de felicttar-Me por occasíão da Minha feliz chegada a este Estado; mas tambem pelos esforços com que procurastes, e
fh:estes repellir os Piratas, que ameaçavãó essa Colonia, e por haverdes
em outras muitas occasiões prestado uteis, e importantes soccorros pecuniarios á Capital dqs Meus Estados da In dia, em circurnstancias apertadas, e arduas: E Querendo dar-vos hum público, e perpetuo testemunho de q~Jão agradaveis Me tem sido todos estes distinctos Serviços, Sou
Servido Conceder-vos o titulo de= Leal= de que ficará gozando esse
Senado perpetuamente. Escrita no Patacio do Rio de Janeiro em 13 de
Maio de .1810. = PRlNCIPE. · Para o Juiz, e mais Officiaes do Sen~do da Cama:ra da Cidade de Macáo.
.

.
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Ü PRINCIPE REG Í~NTE

Nosso Senhor Tomando na Sua Real Consideração ·quanto se oppõe á. prom pta e rapida mar~ha dos. ~x~rcitos, e
á sua conservação nas posições, que deve tomar a desobe.dJenCJa que algumas pessoas commellem na prom ptificação do~ seus Carros ~ Cavalgaduras para os transportes, ; e a que praticão. outras, não se conservando
cpm os mesmos transportes nos lugares que lhes são indicados, assim como as repetidas deserções que muitos fazem ào ~erviço, ora del'fando os
Carros, ora fugindo com elles, e até desencami'~bando\ os petrechos e
mantimentos que lhes haviào sido entregues: E c9~siderando ig_ualrn~n
le, que para estas desordens concorrem em grande 'parte a negllgencla,
~m m_alici~ de alguns dos ào~os dos d.itos Car~os e C~valgad~ras; a desobedJeocJa, e falta de energ1a de algun-s Mag1straçlos, e Offictaes de J.ustica na devida execução Jas Ordens, que lhes são dirigidas, chegando
p<;r contemplações particulares a conceder isenções; erros e qimes, que
h e necessario e vi lar com toda a sever-i dade das Leis, e de bunl'' modo tão
prompto, quanto o de~em ser as medidas c~ncernentes_á~Nopemçi)es dos
lkxe rcltos, que se achao empenhados na defeza da ReligJab, do_'{hrono,
e Ja Patria: Manda .q ue se estabeleça huma Commissão EspecJal~ · ~om
posta de hum Presidente, e Vogaes necessarios, na 1orma das ~eis do
R e ino, para a imposÍtiào das penas correspondentes aos delictos; sen_do
hum deJies desi g nado para servir lambem de Escrivão: que esta Cumtms~
sà o acompanhe sempre o Quartel General do Marechal Com mandante ern
Ch e fe do nosso Exercito, que todas as pessoa.s comprehendidas nos dltos deltctos, sendo autuadas em Processos s!rnplesmenle verbaes, _pelos
glla<>s se most1·e, que são com efl'eito Réos de algum dos mesmos dehctús,
sejàu sentenciados na referida Com missão; e que as Sentenças nella pn~~
feri das sejào execu la da~ irremissi velrnente, sem embargo de qualquer pn·
~
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vilegio, porque todos cessão, c Tia por derogaJos á vista da urgente ne·cessidade da defeza destes Hei nos. Ordena ou I rosim, que o Doutor José
Antonio de Oliveira Leite de Barros, do seu Conselho, OesernbMgador
·do Paço, e Auditor Geral do Exercito, sPja Presidente e Juiz Relntor
desta Cornmissão, por confiar o desempanho Jeila do s.eu conhecido pa·
.triotismo, zeló e integridade; e o aulhoriza para nomear para Adjuntos,
.Promotor, e E:,;crivão da mesma os Ministros territoriaes, e Auditores,
.que se acharem mais promptos; e todos os CJUB por elle ft>rem nomeados,
se prestarão imrned iatamenle ao seu chamamento, debaixo da pena de
suspensão e culpa, n~lo obstantes quaesquer pretextos, com que se pertenr-lão excusar. Ordena finalmente f}Ue o dito Desembargador do Paço,
..Auditor Geral do Exercito assim o execute; e C)Ue esta seja impressa,,
e remettida ás Comarcas para chegar á noticia de todos. Palacio do Governo em 21 de Maio de 1810.- Com as Rubrícas dos Go\·ernadores
.do Reino.

*--*•.o>*--*
·Sendo presente ao PRINCIPE REGEN;E Nosso R.enhor n necessidade, f}Ue ha, não só de observarem exaclamente todos os Alvarás, Decretos, e Ordens, com que, em diversos tempos, e em menos urgentes
circumstancias se tem regulado a Policia desta Ca.pilal; m .. s tambe'm a
precisão de algumas providencias subsídiarial:i para a particular Policia
de alguns Bairros, que pela su.a grande extensão, e excessivo numero
dos seus Habitantes fazem actualmente difficulloso o necessario oonhecirnento, que os Ministros delles. devem ter, do seu Estado Eco.nomíco, e
Político, e que he indispensavel para a manutenção da boa o ~-k Yn ~ e
,tranquillidade Publica: O dito Senhor Ha por bem Approvar as Provi. dencias que baixão com este por mim assignadas; e Ordena que se cumprão, e observem inviolavelmente em qu'anto não Mandar o conlrat·io:
·0 <]Ue participo a V. S.a para sua intPIIigencia, prompta, e inteira ex.e!..
cuçâo; passando V. S: as Ordens necessarias para este effeito.
Deos guarde a v.
P<llacio do Govern-o em 28 de Main de,ISIO .
.--João Antonio Sal ter de Mendonca.- Senhor Lucas de Seabra da
Silva.
•

s.·

Providencias de Pohda para qs Bairros de Lishoa.
I. Os Corregedores e Juizes do Crime de Lisboa residirão dentro
dos seus respectivos Bairros, como se acha determinado peles A lvarns
de 30 de Dezembro de ] 605, e 25 de Março de 1742, não bHstando ra-'
ra satisfazer a est-a obngação ter nelles Casas, em que dt>spachem, como
se declarou pelo Decreto de 24 de Dezembro de 1665. A mesma obriga- ·
cão tem os seus Oiliciaes.
· li. Como pela maior extensão, e contínua alleraçilo, que tem oecút"rido nos Bairros de Lisboa depois do anno de I 608, se n.1o póde observar o que determinou o Alvará de 25 de Dezembro do referi do anno .na
designação dos sítios, em que hão de residir os MinistwsCriminaes.delles, se entende rá a sua , determinação (.~elo lugar ,mais cer:1tral de caf!la
Ttttt
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hum dos Bairros; ficando-lhes nesle sentido compelindo a livre escolh;;
de Casas para n sua residencia.
I II. Fazendo i m possi v I a grande extensão de mui tos dos Bairros, que
os Ministros delles possào saber tudo quarllo he necessario para a conser~
vac.;.ào da boa Ordem, terá cada Bairro ;dguns Commissanos ·J e Pül!ciH,
quando os Fogos, de que ell tlS se com·põem, exeeJa o número de dois
mil; proporcionando se o dos Córnmissarios á maior, ou menor exlensâo,
e Povoação dos Bairros excedente.
,
IV. Terá por tanto o Bairro Alto quatro Commissa1·ios de Policia; o
de Alfam<J, duis; o da Mouraria dois; o d'Andaluz, dois; o do Mocambo, dois; o do Rocio, hum; e o de .Belém hum; e ó de Santa Calharina,
hum.
V. Cmno aos Ministros dos Bairros he permittida a escolha de Casas
para a sua residencia; e convém ao fim, para que se eslabelecem os d,tos
Conunissarios, que elles sejãu moradores em ditJerentes ruas, affasladas da.
residencia dos lVJ ini~l ros, estes propol'ào au J n!enden te Geral da Policia,
tanlo os siti~JS de cujos moradores devào ser escolhidos os ditos Cornmissarios, como os Oistriclos, que (l.f've a cada hum de.Jles pertencer; fazenJo designar esles pelo nume das ruas, e travessas, que lhe devem
t~ervir de · limites.
V I. Serãq escorhidos para Commissarios da Policia pessoas de conhecida honra, probidade, e patriotismo; e só ús que se achào empregados
nos l{egimentos de Milícias, e Corpo de Voluntarios Heaes do Commercio, que estão em aclual servÍ((O, podem allegar isempçào 'deste emprego;
porque, em rnalerias de Poliqia cessão todos, e f)Uaesquer privilegius, posto ,que sejão encorporados em d1reito; por ser esta estabelecida em beneficio público, e proveito dos visinhos, e moradores.
VII. Serão 0brigados os ditos ' Comrnissarios a vigi~r se nos sens respectivos Districtos ha conventiculos, Assernbleas claudeslina~ e Aj,lnlamentos perigosos; se nelles ha pessoas de ruim suspeita, a~~·m NaeioJlaes, como Estrangeiros; e se occorre qua)quer outra cousa~ ..que seja
ou pareça prejudicial á segurança pública; e\de tudo, quanto a s!es res)1eitus houver noticia, darão parte aos Ministros d.o s respectivos\ 'Batrros. ,,
Quando porém occorra algum caso extraordinario;; e qu~ exiga fll'ompfo
remedio, poderão du·igir a parte ddle ao Intenden\~ Geral da Policjll. E
iws casos de rixas, e motim, procurarão acudir a ell-e\, rna~1danJo co'r\duzir os· que nelles se acharem aos mesl'rlos respectivo~·· Min'fstros, pat•a o
C)Ue a H.eal G .uarda da Policia lhes prestará, sem h~'sitação alguma, o .
auxilio que exigirem.
VHI. Os Ministros dos Bairros acima indi'c ados, proporão aó lntehdente Geral da Policia as pessoas, que julgarem mais idoneas pa;a o dito
}~mprego; e este dirigirá as d1tas proposl:~s ao Governo, com as Intormaç?es necessari~s para sua _approv~1ção, ou rejeiç_ào. E pele~ lnte~~â.eneia
Geral da' Pol1c1a se passnrao os T1tulos necessanos para o exercJelO da
Commissào. No reverso deste se escreverei o termo de Jurainento;k,que
lhe deve ser conferido pe.lo Ministro do B:\irro, a q~e pertencem; o\ que
tudo. seni gratuilo.
\
IX. Nenhum Commissario de Polícia será obrig-ado a servir mais \de
hum anno: e os que nisto se acharem occupados, serão isemptus d'outro
qualquer encargo pessoal.
X. Ainda que pela creaçã·o dos mesmos Commissnrios fica a Põlicia
Jnais no alcance dos conhecimentos, que lhe convém obter; como os Districtos são extensos, e nenhum acontecimento deve ser ignorado dos lVIi-
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nistros dos Bairros; h<ivérá ~m cada rua hum Cibd de Poli~ia, o fjtlal
será obrigado a dar par• e ao seu respectivo Commissariü de toJos os acontecimentos do dia, e ll~>ll te antecetlente; p.oderão poréni1 os lV1 inistro~:> dos
Bairros orueoar, que os c,lbOs das ruas mais proximas á sua residcwcia lh.es
dirijão as Partes. E quándo os casos fur·em <.)e mortes, ou guaesquer ou ...
tros crimes, que exij:-to hurna prumplissirna providencia, ou hun'l instan'taneo conbecimenlo judicial, os. Cabos d~ Policia darão immediata~
mente parte aó' Ministro do Bairrb; As Partes, que os Comtnissarios receberem dos Cabos, sed'ío immediatament!:l. partícipaJas aos mesmos Ministros: .
,
XI. A nomeaÇão dos Cab~s será da eorhpetencia dos Conegedores,
e Juizes do Crime, sem mais fórmalid<~de do gue a de remeüerem á Intendencia Geral da Policia huma telaçã.o nominal de .lodos os Cabosnomeados, e huma parcial aos Commí!>sarios dusDistridos; cujas r~lac:ões
serão remettiuas n~s ~nezes de Janeiro, e Jnlho, por causa d;,ls mud.anças
que possão decorrer.
·
XII. Sómente os Pri vilegios, que podem servir·de isem pçfio para recusar o cargo do Commíssario da .Policia podem aprove.i tar aos qu.e foreni
eleitos para Cabo~.
·
XII l. Supposto que pela creação da Real Guarda da P{,llicia se estabeleceo hum rnethodo regulaF de effectivas rondas de noite, ,rrem por is·
so se devem os Ministros Crirniqaes do~ B(:lirro's julgar desobrigados de
fazer aquellas, que as circnr;nstancias exigirem; e para auxdio dellas a:
mesma Heal Çiuarda da Policia prestará sem delongas as Patrnllpls, que
os 1.\1inistros exigirem, como he obrigada pelo Decreto de 2 de JarH)Jro·
-de 1803, no §. · 16 do Artigo, que regula a sua Policia interi.or.
XIV. Como pela en<:Jctiva residencia dos Ministros, nos seus B~irros,
fica cessando o mQt.i vo, porque as Patrulhas da dita Rea·l GuardÇI conduzem arbitrariamente muitas pessoas ás Cadêas, sem primeiro serem apresentadas aos ditos Ministros, como devE;lm praticar na fónna do §. 15 ..
do sobredito Artigo, o que he em grande prejuiZ.o d·a Justiça, á qual convém para a 'insLrucçãü dos Processos, que os prezos sejão immediiitamen~
te examipadps pelos Jul.gadores, gue os h;~o de formali'zar, ·as PatrnJhas
da Real Guarda da Policia observàrão o que se acha de{erminMlo oo di~
to ·§. levando ·o s prezos em drreitura a Casa dos Ministro$ dos Bairos
·o nde sã0 apprehelldidos; e na falta destes, ao .Jo Bairro mais visinho . .
O lrHendente Geral da Policia da Corte e Reino hmi exa-ctàm-en~
te obs·ervar estas proviqencias, dirigind6 para e1:1se fim todas •as Or.deos ...
Lisboa em 2'8 de Maio de l810. =João Antonio Salter de Mendo,nça.

· .lrnpr. n~ Officinct de A.1·~tonio Rodr,igttes GaU~·a~do ..
'
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'Lncas de Seàbra daSilva, do Conselho do· P RINCJPE BEGENTE Nosso Senhor, Ji"idalgo Cavalleíro da Sua Real Casa, Cormneizdador da
01·dem de Christo, Desembarqador do Paço" . Chanceller da Corte e Cctsa da Supplicaçáo, lntende1'Lte Genxl da Policia da Corte e Réno. etc.

F aç~

saber a todas as

ress~as

deste Reino, que havenuo tomado o

PRlNCIPE REGENTE Nosso Sen'bor na Sua Heal Considera('<'lo, que
,
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a ignorancia das penas estabelecidas no Al vará de seis de Se(embro J e
mil setecentos sesse'n ta e cinco, §§. JV., V. e VI., t e m dado occasião
a que moitos Vassallos d~sle Reino dêm em sua casa asylo a Desertores,
sem se lemhrarem que concorrem para a falta d~ defeza, porque insta o
perigo da Monarchia ameaçada por seus poderosos inimig-os, constituindo-se deste modo complices d~ hum ·crime, que tantl) offende a honra e
a reputação - de hum bom Soldado, e facilitando a perpetração de hum
delicio, que, não sendo mais do que o .simples resultado da ignorancia,
e rusticidade de algumas reclutas, póde erradamente attríbuir-se a depraJação do caracter do Soldado Portuguez : Foi o Mesmo Senhor Servido Determinar, por A vis.o da Secretaria de E stado dos Negocias da Guerra de cinco do conenle Junho, que se fação novamente públicas pela imprensa os referidos §§., cujo theor he o seg uinte:
§. I V. " Ordeno que toda a pessoa, de qualquer qualidade, e con" díção que seja, que nas stras casas, quintas, ou fazendos der asylo a
" qualquer Desertor, ou o receber no seu s~rviço, pague pela primeim
" vez duzentos mil réis de condemnação por cada hum dos dit0s Des er" lares; pela segunda vez quatrocentos mil réis: sendo tudo cobrado
" executivamente com sequestras feitos pelos Corregedores, e Ouvidores
~' das Commarcas, nas casas, ou fazendas, onde forem achados, ou cons·~ tar que , assistem os ditos Desertores; sem que os ditos sequestras se
,, levantem até o inteiro pagamento das ditas condemnações, as quaes
» serão applicadas ás Caixas dos Regimentos donde se ~ouverem ausen" tado os ditos Desertores. Pela terceira vez, Mando qu,e os sobreditos
'·' receptadofes percão os bens da Coroa. e Ordens, que tiverem; e fi.. " quem in~abilitados para chegarem á Minha Real Presença, e exerci" tarem algum emprego no Meu Real Serviço.
§. V: " Recolhendo-se os sobreditos Desertores em casas de alguns
" Ecclesiasticos, e constando que m~llas lhes derão asy!o: H.~ i desde _lo" go por exterminados . para quarenta legoas fóra do lugar, ôr de o caso
" succeder, os que derem tão perniciosos aulos, pela primeir vez; pe" la segunda os Hei por extreminados para á distancia de sessenta legoás
" dos mesmos lugares; e pela terceira vez os Hei por ,desnaturalizados
" dos Meus Reinos, e Domínios.
~
~
§. VI. " E succedendo darem~se os sobreditos \~sylos , em Con-v entos:
" Mando C(Ue o mesmo se o.bserve a respeito dos r relad~s Locaes das
, Casas Regulares, que taes Desertores recolhere'}\~ ou taes asylos de" rem, e consentirem nelles, contra o Bem-commu\n, e indispensavel
, necessidade pública da conservação do Meu Exercito. "
E para que das ditas penas se não possa allegar ignorancia man·
dei, em observancia das Ordens de S. A. R. affixar este Edital em todos os Lugares públicos deste Reino. Lisboa 6 de Junho de 181 o.- Lu•
cas de Seabra da Silva.
•
~.
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Lucas de Seabra da Silva. do Conselho do PRJNCJPE REGEN1'E Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Cas~, Comrnendador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçáo, Intendente Geral da Poliâa da Corte e Reino. etc.

F aço

saber, que havendo sido presente ao PRINClPE REGENTE
Nosso Senhor o _punível abuso de algnns Indivíduos, que de noite costumão dar tiros, com que não só confund~m os signaes estabelecidos entre as tropas Britannicas para serem chamadas em caso de necessidade
pelos Piquetes, que os differentes Corpos fazem sahir depois do Sol posto; mas podem causar acontecimentos funeslt>s, que se devem prevenir:
He o mesmo Senhor Servido Determinar-me C]Ue ponha em rigorosa observancia a Portaria de dezesete de Setembro de mil seiscentos onarenta
e hum, pela qual se determinou: "Que nenhuma pessoa, de qualf]uer
"qualidade que seja-, depois das Ave .M<ll'i~s dis(lare nc•sla Cld:ule ar" cabuz, mosquete, ou quali]uer outra arma de fogo, sob pena, os no" bres de seis mezes de prisão na Cadêa do Limoeirô, e os tnPchanicos
"de seis mezes de galés; as ql!aes penas se executarão infallivel111enle."
E para que cesse huma similhante desordem tão contraria aos sobreditos fins, os Ministros Criminaes dos Bairros de Lisboa, logo que
nelles alguem contravenha á dita Regia Determinação, formalizarão os
necessnrios autos, e procederão á prisào dÓs réos: E ordeno á H~al Guarda da Policia, que v1gie assiduamente sobre este objecto, premlendo as
pessoas, que achar em fragante, e dando conta de todos os ac<,ntecimeutos desta natureza, com as declarações necessarias para eu determinar o devido procedimento.
E para que disto ninguem possa allegar igoorancÍél, mandei affixar
o presente em todos os lugares publicos desla Capital. Lisboa 7 de Julho
de 1810.- Lucas de Seabra da Silva.

lmp1·esso na Officina de Antonio

Rodrigu~s

Gçtlhardo.

·--·<0'>·--·
Lucas de Seabra da Silva, do Conselho do PRINCJPE REGENTE Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Casd, Commendador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçáo, Intendente Geral da Policia da Corte e Reino, etc.
Como não tenha sido bastante o Edital de vinte c:le Maio do anno proximo passado, para se dar huma exacta observancia ao que se acha determinado pelos Alvarás de nove de Janeiro de mil seiscenti's e vinle,
de vinte de Agosto de mil seiscentos quarenta e hum, de lres de Agosto de mil seiscentos oilenla e no'Ve, de vinte e nove de J u1ho de mil seis-

' ,,

8 86

1810

centos noventa\ e cinco, e de dois do mesmo mez de mil setecentos e nove, os quaes prohi,bem todo o genero de fogós, qne .se fazem com polvora, ainda que sejào simplesinen!.e estalos de pt~pel; desafiando por tanto a continuação dest,e delicto a severidade das penas contra elle estabelecidas, e a vigilancia dos Magistrados p!lra a pasquiza dós Réos, cjue
escandalosamente alten~ão ,pela infracção de li>ntos Alvnnis cÇJntra a PoJj~ia,' c~·II) a m~nutençào da gual h,e tão inêompa~i'vel o despreío das
Lfl·ÍS, e ,Au~bo.ridades por ellas cGnstitl)idas, como a co,ntinuação de hum
abuso, eni cons.equeqcia do <:j_lil'a) se faz inutj'lrnente hum grande consumo t.le 'polvora, e tie dá occasião a repetiêlos acbntecimentos des~strosos:
E col'lsidetando outl'osim que a íg•norancia das penas, em qué incorre.m
os delinquentes, s'ej,a talvez a ca.u sa porq11e alg:urna·s pessoas ineonsidera:..
das se arrojào ao referido excesso, o que talvez não praticat~ ião, se conhecessem a sua gravidade: FaÇo saber que pe•l9 Alvará d1:1 vinte e nove de Jnlho de niil seíscetos noventa e cinco., mandado observar pel·o
·de dois do referido mez de mil setecentos e nove, se manda devassar doi!
<jÚe: usão de fogos de polv,ora ainda nas Fes·tas dós Santos, inquirindo-se
dés le modo não só dos que lanção qualqu\'lr qualJ{lade de foguetes, rm as
í ambem dos que os f~ zem, e dos gue os n:.andão fazer, impondó-se a es-tes a pena de quatro annos de degredo para Africa, e, duzentos crfizados;
e áquelles a pena de cinco ao nos de deg1:edç;,. ..e v in t.e ·mil réis piua ca...
ptivos, e denu11ciantes; e sendo os culpados menores de dez até quatorze annos vinte dias de cadêa sem remissão•; e sendo .de qpatorze até vinlf3. annps castigo arbitraria; sem que da imposição das .refertdas penas se
adn11ltaexo~pç~o de pessoa' 'Í:ilgum<l. ,
A Real Guar4a da. Policia vigiará âssidoameote çontra os Infrac~6res, preüdendo todns as pes·s oas, que . achar emfraga:n i, e conduzindo-os aos J,VIinistxos Crrmin'aes dos. Bai.r~osronde f<Hern apprehendidos~
· a fim â~ . serem processados na confonu idade das Leis. ,
,.
.:
E para que se não possa allegar ig·noraQcia a este res ito man..
dei lavrar 9 pl·esente, que será affixaclo em. todos os lugares '>lilblicos.
Lisboa 14 de Junho de 18lo . .;.Lucas de Seâbra da Silva.
.
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S endo present:· a Sua Alteza
neóe$siâade de
novas
regras para limilar as isempções (d.o Recn1tamento a qt~e actbalmente
se · procede para complemento do :Exercito, e formação dos De{>,psitos,
qu~ hão-d,e ,~ubminjstrhr Re·o_tut~al;l, apsr09rt}QS de , Linha~, ná \f'Órmall;.d eter-;"
mÜÚ1<,la . no 1Alvar4 de} 5 4e Oe:z;embro de J ?Q9•, . §.. li. .pot· .tér nip~tra
ll'Q ...f\ e~p~~ie~cir . qt}e Os;Pri,'{)legi_
QS estabel~cid.qs no §. VL .e §. ~~in
jüiç, "lF}vendO tic!O' por. o.'n:i!26. t;~bjecto poupt,tr (;ls Glassês .u teís; ê .proQj.JctivÍls; tem '~em n)uitas par~es servido para encobrir fraudes em prêjuiz~ a.
Ca uza Sagtadà da defeza deste Reino; por ~st, a, e outras ~ustas e pclndei;a.v ets. razõesJ He o Pr.incipe Rég·ent.e Nos$o Senhor Ser·vid0·Detetmina.r', que na e:xécoção do referido Alvará, e dutante ·a presente Guerra
se :obse rve o seguinte. . ·.
' f. Ficão suje,_i.lo,s, a9 He.c ru.t.amento tpdos es Hoi}Jens solt~ü·os de idade
de dezoito' 'at/• _ '5] ,~~~~el)l~· ,apn:~S., Cl}ja a]l_q'l'a e~,ceder a cÍr1coentâ e sete
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polegadas e meia, e tiverem a robustez e constituição propria para o

Ser v iço no Exerci to.

11. Ficão a elle igualmente sujeitos os Caixeiros dos Negociantes~
cujos Patrões não tiverem praça no Corpo dos Vuluntarios Reaes do Com~
mercio, ou nos Regimentos de Milícias, ou quando os mesmos Caixei~
ros não eslejüo alistados nestes Corpos.
Illr Sào do mesmo modo sujeitos ao Recrutamento os Maritimos, que
nas Embarcações de Guerra ou Mercantes não ti verem feito mais de Ires
viagt~ ns, ou se não acharem eífeetivamente empregados na pesca, e nav~ga!<tão dos Rios, em Embarcações approvaJas pela Lei.
· I V. Tarnbem ficão sujeitos ao Recrutamento todos os Est o dantes,
que não mostrarem ter sido approvados r1os Aclos dos Cursos Scientificos
Universidade de Coimbra do anno Jectivo, que proximamente ündo4.
V. A isempção concedida no referido A !vará, e no de 24 de Fevereiro de 1764, §. XXI V., em beneficio da Lavoura, só aproveitaní aos
Criados, que, ou forem naturaes das terra.s, em que se achào empregatios, ? u estiverem sendo de fóra, ha mais de hum a.nno no serviço dos
·Lavradores, e quando huns e outros se achem elf~et1vamente emprega~
dos nos traba lhos do Campo. Igualmente sen1 só proveitosa, a isempçao
concedida, aos filhos dos Lavradores, no §. V 1. do Alvé:id tle 15 Je Dezembro do anno proximo passado, quando estes filhos se occuparem efiectivamenle no exercício da Lavoura, e não de outra manPira.
VI. Sómenle ficào excepluados do Recrulamt!nlo os Mestras, e om~
piaes, que se empregfíô nas Artes fabris, e os Aprendizes unicos tla11quelles Officios, que são indispensaveis para os usos necessarios cla vida,
1e para o armamento do Exercito.
1
V H. Em geral, nenhuma isempção aprovei,ta, quando o ti ruJo que
para
ella se allegue, for po9lerior ao dia 15 de Dezen1bro do anno proxi1
mo passado: E os mesmos titulas anteriores deixarão de ser allendiJos,
quando se verifique que o individuo que o allega não exercita o emprego com que se pre lexta.
VIl I. Tendo as referidas isempções por unieo fundamento a estricla
necessidade de manler a Agdcultura, o Comtuercio, e as Artes; sem o
que se não póde conservar o Estado Civil, ellas se não póderu considerar com a natureza de Privilegios graciosos, nem, pela me~ma causa,
menos honrosa a sujeição á vida milita1·, a qual por si esseneial111enle
constitue hama occupaçào de lilo relev<~nle mt>rito, como ag11ella de r1ue
depende a Sa lvação do Estado. E por lhe fazer a graça que merece, he
o Mesmo Senhor Sen·ido Determinar, que o Pai que tiver tres fil!ws nos
Corpos de Linha, comprehendidos neste ntÍmero os que tiverem murrido
no Serviço, seja escuso de tutelas, e de todos os Encargos pessoaes riPS
Conselhos; e que toda a pessoa que mostrar para o futuro ter set·vido até
á conclusão da Paz nos ditos Corros de Linha, ou ter-se em acto de
guerra ínhabi li ta do para a con ti n uaçilo do Ser v iço, n:lo só fique ~ t~zando
da mesma e scusa, mas tambem habilitado para prel'er1r em iguaiJade de
circumstancias aos q1,1e se propuzerem a servir os Cargos honorillcos dos
Couselhos.
As Authoridades Militares e Civís, a quem toca a execução do
Alvar.á de 15 de Dezembro proximo p11ssado, e todas as mais a quem
pertencer ·dar cumprimento ao qne Sua Alteza Renl Ha por bem nova !llente detet·minar, darão a tudo inte1m cumprimento, não obstante
11uaesq uer Resoluções em contrario; pois que assim o exige a urgencia
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da Causa pública, e salvação do Reino. Palacio do Governo em 17 de
'J unho de 1810.(1)-Com as Rúbricas dos Senhores Gov-ernadores do
R.cino.

Impresso na Imp1·essâo Regia:
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J{' azendo-sc indispensavel ao fim de se oppor uma vigorosa e effic4z i'e-

sistencia ao inimigo, que os Corpos destinados a este sagrado dever,
. observem a i11ais exacta e severa disciplina, obedecendo promptamente
ás Ordens que lhes forem dirigidas pelas competentes A uthoridades, sem
o que não pôde haver energia, e successo nas operações militares; e sen·
do outrosim os CórpQs das Ordenanças os que uão menos devem cooporar para a defeza do Estado; a que os obriga a honra, e a razão deVassallos, e principalmente nas ~rít1cas aotuaes circumstancias; fim que jámais poderão preencher, faltandb a necessaria subordinação, e reçusan·do prestar-se com desV'élo ao serviço de que forem incumbidos; Determi- '
na o PRINCIPE REGENTENosso Senhor, que durante a Guerra ·aclual, todos os Officiaes, e Soldados das Ordenanças, fiquem, como os
da Tropa de Linha, sujeitos ás mesmas Leis, e Hegulamento, para serem julg·ados em Conselhos de Guerra pelas faltas e crimes militares que
eomlneUerem, servindo de Auditor o Juiz de Fóra das @apitaes das mehmas Ordenanças. ou o mais r vísinlw do::; Lugares em que se acharem reu"r
nidos, e sendo Vogaes os Officiaes, e Oífici~es Inferiores dos respecli ~
vos Córpos, ou da Tropa dé Linha, que ao 'G overna(!Qr das Armas da:
Província parecer nom ear; e sendo finarmente obdga ;!os os Ca. pitães Mó- .
re·s , nas occasiões das revistas, a fazer lêr na frente d~1s Co npanhias do
seu Commando os Artigos de Guerra, para que ninguem pç,ssa allegar \ .
ig·norancia a similhante respe. i to . .O 1V1arecl.1al Co.rnmandante e.·0.1 Chefe · .
do Exercito, e todas as rnais Authoridades ~ quem o conhecín;~..ento des- .
ta pertencer, assim o executem, sem embargo de quaesquer \Leis, ou
Ordens em contrario. Palacio do Governo em 30 de J ~ nho de \~810.- .
C om :as Rúbricas dos Senhores Governadores do ~einq.
' \

<,

lmpTesso na 11"{ress{j,o R e91·a.\,
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PRI~CIPE

REGENTE. Faço saber aos que este

AJv.,ará com

fvn;a de Lei virem~ que em Consulta do Tribunal da Real Junta do ~om
me rcio, Agricultura, F a bricas, e Navega<~ão deste Eslado do Bra~,ll, c

D omí n ios Ultramarinos., Me foi presente, que para se promover cortJ effic acia a introdtJc<~ão, e cultu1·a de todos os vegetaes uteis, não s ndQ
has tanles os premÍ0-'3, Medalhas honorificas, e Privilegias, que a f~ vor
d as pessoas, que introduzirem, e cultivarem neste Estado as at·vor~ s ,
que produzem a Especiaria fina, que vem da India, Tenho Conhecido
pe la M inha Jmmediata, e Real Resolução de vinte e sele de Julho du
~~--~-----------·

.(1) Vi<.L as Portarias de 23 de Fevereiro 1 e de 29 de Marro de 181a.

,., o
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anno proximo preterilo, tomada em consulta dü 111esmo Tribunal, e pu-

blica por l:!:tlitaes, que elle fez imprimir, e afixar nas C1dades, e Villas,

é mais Povoações; era muito conveniente excilat· por novas Graças tão

interessante objeclo, do qual devem nascer para o futuro vantagens solidas, e de grande itnportancia pefos ramos de Cummercio, e de lndustria,
que tem de alimentai': Towando em Consideração o referido, e Querendo dar conliuuac.!os testemunhos da singular Atlenção, com que Contemplo, e Prezo a Agricultura; como hurna das principaes fonles da Populac~ão,. e da Riqueza Pública, que Desejo Augmentar cada vez mais,
ainda com algum detrimento dé&S Minhas Rendas a beneficio de se diminuírem as ddnculdades, que encontrão ao pnncipio aquelles, que emprehendem plantações até agora desconhecidas; Sou Servido, Conti)rmancloMe com o parecer da mencionada Consulta, e á imitação do favor, qlie
Libendizei aos Introductores de novas 1\rU:qninas par<.r as Fâbrieas pelo
AI vará com força de Le·i de vinte e oito dê Abril do anno passado de
mil oitocentos e nove, Oruenar o seguinte:
Todos os lntroductores Curtivadores das Pimenteiras da Jndia, e de
quaesquer outras p!utas de Especiaria, assim como daqnellas, ou oxoticas,
ou indígenas, que ainda senão cultivi'ío, das quaes as fvlhas, flores, frutos,
gomas, oleos, rezioas, feculas, e raizes possao formar para u futuro artig·os consíderaveis de Consumo, exportação, e Cüthmel·cio peio seu uso,
e applicação nas Artes, Manufacluras, e Navegação, serão isentos de
pag·ar Dízimos, e quaesquer Direit.os de sabidas, e Entradas nas A lfandegas, e Portos dos Me s Reinos, Estados, e Domínios, pelo tempo de
rlez armos consecutivos, que principiar,fio a correr quanto aos Ü1zim.os
da primeira colheita, que cada hurh f1zer, e quanto aos Direitos de sahidas, e énlradas da primeira exportação dos- productos da referidas plantoçtJes; e além disso gozarão dos premius, Medalhas honorificas, e Pri\lilegios de jsenção do Serviço Miliciano, e do Recrutamento para a Tropa de Linha, facultados pela sobredita Minha Real Resolução ele vin~e
e sete de Julho do anno passado, áquelles que se fizerem henemeritos,
e em quanto bem se occuparem das mesmas plantaç()es, recoJTendo á
Real Junta do Comrnerclo para lhes conceder a esse fi tu as Prov·isõe:s competentes.
Para se evitarem as fraudes, que possão acontecer pela introducção de gencros similhantes dos Paizes Estrangeiros, Determino, (JU'' perante a mesma Real Junta nesta Província, e nas mais CapitanÍHs p·rante as Mezas da Inspeçção, onde as houver, e na falta dellas, perante o
Ouvidor, ou o Juiz do Terrilorio, ti1Ção os possuidores certo, que os generos são produildos no Brazi!, para lhes expedirem atlestações, que
os legitimem, o de que devem andar acompanhados, e por vidude dellas fioarão isentos na forma já mencionada de lodos os Direitos de sahidas, e entradas; merecendo as atlestações toda a fé em qualquer Estação, em que forem apresentadas, as quaes serão expedidas l1vres de esportulas, e sómente curn o emolumento de duzentos réis para a SecretaJ·ia do dllo Tribunal, ou das Mezas da Inspecç:'io, e .Escrivi'ies, que as
passarern, assitu conw se pn.~icou sempre em Portugal a respeitos daquel]as, que se dão ás Manuli~eturas das Fahricas do Reino.
Pelo que: .Mando n Meza do Dezembargo do Paço; Mezn da
Consciencia e Ordens; Presidente Jo Meu Real Erarío Cc;nselbo da Minha Real Fazenda; Reg0dur da Casa da Supplicaçào; Heal .Junta do
CommereÍ(•, r\griculturt1, e Fáhr!cas, e N aveg-açiio desre estado Jo Brazil, e Domtnios Ultramarinos, e a todos os meus Tribunaes; Presid(,ntes,
Vvvv\'
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e Deputados das Mezas da Inspecção; Ouvidores ; Juizes de Fóra Ministros de Justiça, e mais pessoas, a quem o conhecimento deste Meu Alvará
pertencer, o cumprão, e guardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se contém, sem embargo de quaesqner Leis em contrario, que todas Hei por derogadas para este effeito sómente, como se
dellas Fizesse expressa menção. E valerá como Carta ,passada pela Chancellal'ia, posto que pol' ella não ha de passar, e que o seu e(feito haja
de durar mais de hum anno sem ambargo da Lei em con trario. Dado no
Rio de Janeiro aos 7 de Junho de 18l0 ..=Com a Assignatura do Príncipe Regente.
·

Regist. na Secretaria da Real Junta do Commeráo,
.Agricultura, Fabricas, Navegação deste Estado do
Brazil, e Domínios Ultramarinos a fol. 47 vers. do
Liv. 1. 0 do Registo de Lâs, Alvarás, e Decretos., e
Impresso na Jmpressão Regia.
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o PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor a todas as Authoridades Civis, e Militares, a quem o conhedmenlo desta pertença, ou
deva pertencer, que dêm inteiro cumprimento, não obstante quaesquer
Resoluções em contrario, a 1tudo o que vai declarado nas Providencias
para o exame dos Passageiros, que pelo Téjo se dirigem a Lisboa, e a
outros Pórtos do mesmo Rio; as quaes baix.ão com este, assignadas pelo
Secretario de Governo João Antonio Sal ter de Mendonca. Palacio do Governo em 9 de Julho de 1810. (1)-Com as Rubr!~as dos Senhores
Governadores do Reino.
~

Pr.ovidencias para o exame dos Passageiros, que pelo Té.Jo se
Lisboa., e outros Pó1·tos do •mesmo Rio. \
I. Nenhum Patrão, ou Arraes d'embarcação, ~ue navegar no 'Téjo,
poderá tomar, ou largar passageiro algum fóra do ()áes, o~ lugar destinado para embarque, ou desembargue de passageiroS\
·
li. Os Cáes para este fim designados em Lisboa são- o Qáes de Santa rem para as embarcações que vem de V aliada, Santarem, e Alqueidão- o Cáes da Pedra para as que vem de Cacilhas, e Paço d' Arcos
-o Cáes da Rebeira Nova para as que vem de Arrentela, Amora, Seixal, Porto-Bt·andão, Trafaría, Belém, Ericeira, e Cascaes- o Cáes
do Haver do P~zo, para as que vem dos mais Pórtos de huma, e outra
marg·em do Téjo.
lÜ. Só hurn perigo imminente de naufragio, ou outra igual necessidade, póde fazer alterar o que acima fica estabelecido; mas em to , o o
cr~so os A rraes, e Patrões farão a possível diligencia para demandar algum dos referidos Cáes; e quando nenhum poss~o tomar 9 darão disso par .
te aos Ministros dos Bairros a que pertencem os Cáes, dando igualmente razão dos p<tssageiros que conduzião. E o mesmo praticarão, quando
(1)

Vid. o Regulamento de õ de Março, e o Edital de 13 de A.bril desLe anno.
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as embarcações se dirigirem a quaesquer Póslos do Téjo perante os Jni·
zes das ter'ras.
IV. He prohibido a todo o Arraes, ou Patrão tomar passageiro algúm
Militar, que não mostre pass&porte algum expedido nos precisos termos
do Alvará de 6 de Setembro de 1765, §. !. nem passageiro algum
paizano, sem que tenha passaporte das respectivas Authoridades Civís;
e· desta obrigac(ãO sómente são exceptuadas as pessoas, de que faz menção o Alvará de 13 de AgostO de 1760~ §§. 2. 0 , e 5.
V. Todo o Arraes, ou- Patrão que chegar de noite a esta Cidade,
não largarei pessoa alguma ainda no Cáes que lhe pertence, sem que pQr
hum homem da Companhia mande avisar o Official da Patrulha, que residir no dito Cáes. E o mesmo se praticará em qualquer Porto do Téjo,
onde se acharem guardas ; e onde as não houver, o Official de J usliça
para esse fim <festinado.
VI. O Arraes, e Patrão que co.ntraviet· a qualquer destas obrigações,
fica sujeito á pena de dez mil réis pagos da cadêa, metade a favor das
patrulhas, que rondarem os Cáes, onde a eontravenção se praticar, ou
dos Officiaes de Ju,stiça dos Pórtos onde n~o houver patrulhas, e a outra
10etade será applícada nesta Corte para as desp.ezas da P(,Ji cia, e nas
outras terras para as despezas dos Concelhos. A pena Juplicarâ, e triplicará segundo o número das reinciclencias.
·
VIL As penas determinadas contra os Arraes, e Patrões das embarcaçõ~ s serão impostas a todos os que as governarem dt'baixo de qualquer
titulo que seja; e ·quando estes as não possào rersolvel', serão pagas pe- .
los· preponentes.
VIII. .Em todos estes casos se procederá summarissimamente; .decidindo·se a imposição da pena, nesta Ca:rital, e seu Termo, pelo intendente Gew1 da Policia; e nns mais terras pelos respectivos J ulg·adrJres,
ouvidos os Procuradores dos Concelh-os: e se clarão ás Partes os competentes recursos, feito deposito das.multas, o qnÇtl será levantado pelos
interessados, quando os réos no termo de dois rnezes não mostrarem melhoramento.
IX. Nos Cáes d~ Santàrem, fiayer do Pezo, c Ribeina Nova,· e no
Oáes da Pedra, e Belém, haverá patrulhas fi ~ as da Real Guarda da Policia; e igualmente haverá patrulhas militares nos Pórtos de Cacilbas,
.Mouta, Aldea-Gallega, Villa Franca, e no Termo ou Villa de ~an ta- ·
rem, onde se fizer o embarque, e desembarque, segundo as estações do
armo.
.
X. Os Officiaes destas patrulhas, logo que aborJe qualquer cn1barcaçâo, examinarão os passageiros que ella trêlZ, e os pass aporfcs de que
vem munidos; e occoi'rendo qualquer dúvi'da, por mais pequena que seja, farão conduzir o Arraes, e b passageiro á presença do re spec tivo Julgador, para que a decida segundo a. Lei. Quando a dúvida proc~da, darão estes de tudo conta ao Intendente Geral da Policia, para fazerem as
averiguações que elle lhes delerminar, onde não houver patrulhas militares, farão esta diligenoià os Officiaes dtJ Justiça, que p<na o dito fim
ser:1o nomeados, como melhor convier :i economia do Real Se rvi<{O.
XI. Todo o passageiro que se recusar aQB exames estabelecidos nos
§§. 4, e 10, será prezo por hum mez; e o Arraes ou Patrão será obri-·.
gado a dar razão da sua pessoa, deba1xo da pena estabeleciJil nu §. 6,
excepto se plenamente mostrar, que por eff<>ito de huma fun;a superior
não pôde estorvar a sabida; mas neste caso será obrigauo a Pri lar :'ts patrulhas, ou justi1:as para a sua apprehellsào.
0

,

0
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XII. E porqne em (liffcrentes partes do Tf>jo ha barcas, que transportão passageiros de huma a outra margem, o f]Ue succede·em diversos silios, em que nilo pódcm ter Jugnr o estabelecimento de repetidas
guardas, facilitando-se deste modo a intrõí~ucçfio de pessoas uesconhecidas em Lisboa, e set~ termo; para obstar a este inconvenienle~ ha-v erá
hurõa guàrda nli'litar na passagem de Sçlc<tvem, e outra em Via Longa;
as ~uaes examillar:"ío os Viandantes, e farão deter .0s que acharem ou
sem passaportes, ou extraviados dos caminhos que devem seguir, e os
farão conduzi1· ao Intendente Geral da Policia da Corte e Reino.
XIII. 'Para o mesmo fim 'os Guardas-Barreiras de Lisboa procederão
0
~om o maio1· cuidado na execução de §. 8. do Plano da sua creação de
7 de Maio de 1802, como ~ltimamenté lhes foi recomm~ndado nas Providencias de fi de Março do prezenle anno, Tit. 2. § 24.
XIV. A fim de evitar a introducção de passageiros píf\: meio das embarcações, q'ue levão Pilotos da Bana aos Navios que enlrão, nenhum
A rTaes, ou Patrão della's tomará passageiro de qualidade alguma; de·vendo logo que mettem os. ditos Pilotos a bordo, affastar-se imrnediatamente dos Navios, como se acha acautelad.o pela Lei de 6 de Agosto de
1722; ficando sujeitos os que tomarem passageiros ás penas em similhante caso estabelecidas pela Lei de 6 de Dezembro de 1660 contra os barqueiros, que, passada a Torre de Belém, levão passageiros que não
mostrão p~1ssaportes para os Navios que sahem. Palacio· do Governo em
10 de Julho de 1810. =João Antonío Salter de Mendonça.
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lmpr .. na Imprfssáo Regia, e publicado em Edital da
Polzcia ele 14 ,rJ,e Julho deste anno.
,

Ma~do O PRINCIPE REGENTE Nosso Sinhor, attendend ao zelo
e Patrioti.smo que tem mostrado os indivíduos~ alistados nas ComR_anhias
de Atiradores, e d' Artilheiros das Legiões Nacionàes de~ta Cidad:~, armando-se, e fardançlo se completamente; instFuind~\~e, e exercitaf)do-se
quanto lhes he possível no .uso das Armas, e Evolu'ç&es· Militares ; \ procurando deste modo habilitarem se para o glorioso
tle concorrerem para a defeza da Patria; fazendo-se por isso muito digno~ da sua Real Contemplação: Que das Companhias de Atiradores se formem dnis Batalhões
com a denominacão de Cacadores Nacionaes de Lisboa 01•ienttd e Occidental, e que d~~ Companhias d' Artilheria se formem i'gualmerte doi_s
Batalhões denominados Artilheiros Nacionaes de Lisboa 01~iental, e Occzdental; compondo-se cada hum dos sobreditos Batalhões de hum \~stad.o
Maior, e oito Companhias na fórma do Plano junto assignado por D\ M1 ...
guel Pereira Forjaz, Secretario do Governo en~ar-regado da. Repa.~ição
dos Negocios Estrangeíros,- da Guerra, e da Marinha; e debaixo .<Ias co,ndições seguintes:
.
,
.
'I. Que n·ão será admitt.ido nem conservado nbs sobreditos Corpos In-·
.. dividuo alg·um, que não estiver 'completamente armado, e fardado com
o armamento, e ~oi formes respectivos a cada Corpo.
I I. Que não se poderá alistar para o futuro pessoa alguma nestes Cor pos, que pela sua occupação, ou circumstancias não estiver isento do
Recrutamento para a Tropa de _Linha, ou Milícias do Exercito.

fim
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IH. Que nenhun1 dos indivíduos, que compozerem estes Corpos, vencerão soldo, pão, etape, ou outra qualquer munição; nem serão curados nos Hu~pitaes Milit.ares; á excepção dos Majores, e Ajudantes,_ que
terão o mesmo vencimento, e serão pagos, e escolhidos do mesmo modo
que o são os dos Regimentos de Milícias.
IV. Que estes Batalhões serão considerados como Corpos.lVIilicianos;
e se regulárão pelas mesm,;;1s Leis, Decretos, Alvará,'!>, Ordens, e Determinações relativas á{Mfli'c ias d0 Exercito.
~
Palach do Governo em, 10
de
~ulho
de
IÍHO.
=Com
as
·Rubl'i·
.
cas dos Senhores Gov.ernadores "do Reino.
~

PLANO
. De Or·ganizaçáo' dos Batalhôes de Caça'dores,_e .Artilheiro~ Nacionaes de
·Lisboa Oriental~ e Ocddental.
'
·

.

Cada Batalhão de Caçadores, e Artilheiros será compostos de hum
Estado .M.aior, e oito ~om panhias ; a saber;
x
.

E S T A D O M A I O R.

'
1 Teneate Coronel-Cemmandante.
1 MajGr.

· I Ajudante.
1 Quartel-Mestre.

1 Sargento de Brigadas. .

Mór, ou Tamboi:" Mór.

1. Corneta

Somma

6

Praçr.s. , ·

Composz'çao de huma Companhia de Caçadores.,

O?.t .

Artilheiros.

1 Capitão,.

1 Tenente.

I Alferes.
I Primeiro Sargento.
2 Segundo Sargentos.

1 FurrieL
4 Cabos de 'Esquadra.

4 A nspeçadas.
I Corneta; ou Tambor.

6 o Sold~dos.

Somma 76 Praças. j

B. N. Os Caçadores tem Cornetas, e os Artilheires Tambores .

.
'

.

,.

.
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R E C A P I T U L A Ç
Estado Mai0r
Oito Companhias -

-

Praças

-

Ditas~
:

-

Ã O.

.

6

6.08

~-

614

F ' ORÇA T~TAL.
Caçadores 2 Batalhões
Artilheiros 2 ditos .Totalidade

•

- "-

1:228
1:228

-· -

2:456 Praças .

Palacio do Governo ern 10 <l,e Julho de 1810.- D~ Miguel Pereira Forjaz.
•

Impresso na Impressão Regia.
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Não

tendo sido bastante para se julgarem comprehendidos na geral'
obrigação de pagar Novo9 Oüeitos todos a quem se fazem Merçês, nem
a generalidade d,o §. CVIII. d~· Regimento del!es, nern a expressa Decisão dos Decretos de dezesete '(le Novembro de mil oitocentoS' e hum no
§· IV., de vinte e oito de Março de mil oitocentos e dois, e de dezeseis
de Fevereiro de mil setecentos e noventa e nove, entendendo-se ainda
isentos de os pagarem os empregados nas Intendencias do Oi~f' por s.e rem dispensados no Decreto de vinte e oito t:le Janeiro de mil etecentos
e trinta e.seis, apesar de que no de dezesei'~ de Fevereiro de ~il setecentos e noventa e nove só forão exceptuadns àquelles, a quem ~·e c~nfe
rissem Officios do Meu Real Erario, e da Minha lileal ~arinha : ~Tendo
éonsideração.a que as razões, que motivárão a niencion'ada dispensa a
favor dos empregados aas Intendencias cessárão cor~\ a mHdan·ça do estabelecimento fei~o pelo so?redit? De~reto .d~ vinte ê di~(> de.J~neiro de mil
seteeentos e .trJnta e se1s, cujas dJsrwsrçoes, sendo i'ntennas, e lemporarias, ficarão depois sem efteito, e que ainda existindo não ftoUem prevalecer ás de igualdade, com que devem ser consideradas as 0brigattões
de todos os Meus fieis Vassallos em jguaes circumstanci~, e a ·utilidade
· Ja M i.nha Real Fazenda, qué achando-se onerada de muit~s,~ e ~extraor
«linarias despezas não de·ve ser privada da arrecadaç-ão de q~alquk·r parte
das Mínhas Rendas Reaes sem motivo especial e ,iustissi.mo, muito mais
nesta contJ:ibuição, que deve ser considerada muito su!\Ve, por se pagar em,. oncasiôe,s , em q•ue se ·conferem Mercês, e por aquellés, gu~ as
80'licilarão, e perten(lerão: Hei por bem Ordenar, qüe todos os que daqui em diante forem empregados nas lntendencias do Oiro, e geralmente
os que tiverem Empregos, Lugares, e Officios de quaiCJuer natureza,
ou Repartição, que não forem os except1lados no Decreto de dezaseis de
.Fevereiro de mil setecentos e noventa e nove, paguem Noyos Direitos
na Chancellaria Mór, na conformidade do que se acha t s!abelecido nu
Begimento de onzÇJ de Abril de mil seiscent~s e sc•s8cn:a e h11m, e m:1Í s
'

'
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H.eaes Ordens a este respeito promulgadas. O Conselho da Fazenda o tenha assim e nLendido, e o faç,a execntar com os despachos necessarios,
S,em embargo d~ quaesquer Leis, ou Disposições em contrario. PalaCio
do Rio de Janeiro, em 19 de Junho= 18 to. Com a Rubríca do Prínci-

pe Regente.

Impresso na .lrnpressáo B.egia.

Constando ao PRfNCIPE REGENTÊ Nosso Se;phor a errada: intelligencia, que se tem dado ao Decreto de 12 de Junho de 1809, suppon•
do-se que he só por elle que devem regular-se as penas dos Milicianos
desertores, ao mesmo passo que por aquella Disposição se nãp derogou
de fórma algu~a a do Rugulamento de Milícias no Tit. IV. Cap. V. §.
11., em cuja conformidade devem os Soldados deste Corpo ser punidos,
como os da Tropas de Linha, pelas culpas militares, que cometterem em
tempo de Guerra, ou naquelle em que se acharem reunidos por causa do
ser-viço: Manda Sua Alteza Real declarar que as penas estabelecid~s no
referido Decreto de 12 de Junho de 1809, contra os Milicianos incursos
no crime de deserção, sómen.te tem ]u'g ar quando estes as praticarem estando dispersos nos seus respectivos Oistl'lctos, mas de nenhuma sorte
quando se acharem reunjdos em ac!.ual serviço; porque então lhes deve:rão ser impostas as penas, que o Regulamento, e Leis Militares determinão etn similhante caso: Attendendo porém a que rpuilos dos mesmos
Milicianos poderão ter desamparado os seus Corpos, ma1is por falta de reflexão, do ~qne por outro algum motivo: Ha o Mesmo Senhor por bem,
que esta ~\ua Real Determinaçtío só principie a ter observancia depois de
quinze dias da sua pu-blicação nas Províncias, que se deverá f~zer por
Edi~aes no~ lugares costumados. O Marechal commaodaote et'o Chefe do
Exercito, e~::s mais A uthorid,a des, a qoem o eon,hecimento desta pt'lrlencer assim o executarão, e farão executar. :Palacio do Governo em 21
de Julho de! 1810,,-Com as Rubricas dos Senhores Govemadores do
Reino.-

Impresso na Jmpn9sáo Regia·.

I

.Lucas de Seabta da Silva; do Conselho do PRJNCiP E BEGENTÉ Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleim da Sua Beál Casa, Commendador da
Ordem de Christo, Dezembargadot· do Paço Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçâo, Intendente Geral da Policia da Corte e Reino. etc.

F aço saber que por Aviso da Secretária d~ Estado dos Negocias Estrangeiros, da Guerra e Marmha, da data de vinte e cinco ds corrente mez,
Joi o PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor Servido Ordenar-me que
mandasse publicar nesta C.apítal, e em todo o Reino o Bando, cnjo theor

h e o s(:lguinte <

I,

,,

.

.,,
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BANDO.

"El poco amor á la Patria que han manisft:slado sus hijos convocados en su auxilio por el Bando publicado en 10 de Marz,) próximo, especialmente los refugiados ai Reino de Portugf\f, la causa comun que
este Reyno defiende con la Espana, los maliciosos efugios que buscao
estos hijos desnaturalizados para entregarse ai mas culpable ocio en medio de las ag1taciones que padecen sus Padres y sus. herrnanos, y la desolacion de que su tierna .Madre se ve inrninentemenle amenazada, la
obligan y á esta Junta en su nombre, á exlender mas y mas sus providencias para. que todos los brazus que en su seno ha criado, y con su
propria substancia ha robustecido, cóoperen á la deiensa comun en que
toda la PenÍr1sula está empenada; en su consequencia dispone que todos los GH!Iegos de edad y FObustoz competente que se hallen en Reyno de Portugal sin domicilio adquirido en él ántes deJ ,primeiqJ deJunió
de 1808 y no se presenten én el térmio preciso de quioce dias á servir
en e) Exercito de Reserva que se está formando em Galicia, queden, privados del_ fuero y privilegias de exlrangería, y como vagos sin Palria ni
domicilio, puedan ser y sean aplicados ai servicio de las armas dd Reyno de Portugal, sin que pueda reclamados el Consul ni otro Agente de
Espana . Y para que Jlegue á noticia de todos se ,manda publicar este Edito. Dado en)a Ciudad ' de la Corufía a 14 de Julio de 1810.=Raluon de Castro. =
Por acuerdo de la J4nta Supet·ior tlel Reyno de Galícia. -José
Antonio Rivadeneyra.- Vocal Secretario.''
.
E para que conste a todos os naturaes do Reino de Galliza o contheudo no mesmo B;tndo, mandei affixar o presente EJital 'nos Lugares
mais públicos desta Capital, e de todo o Reino, pa!\t que dt lle se não
possa allegar ignorancia. Lisboa 26 de Junho de l ~ 1o.- Lub~s de Sea-

bra da Silva.

Impresso na Officina de Antrm~o Rodrigues Galh [do.
~
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Constando as rapídas compras·, e vendas, que se
não só
de generos proprios do Exercito e Armamento dos Soldados, como lambem de outros artigos pertencentes ao seu serviço, de que resú.ltão gravíssimos prejuízos, e eotorvos á execuç-ão das operat;ões do lhestríO Exercito, e seu fardamento, e que sendo. s~mpre n?civas, muitq, rnai~:,o vet:n
a ser agora, quando se devem appltcar os maiores esforços para r~pe!IJr
e fr1:1~Lrar as lenlativas ~o inim_igo comm.um;. e sendo ~~~~ito nece~sario
acudi r corn pr~Hnpt~s e~ I~med~atas prov.rden~ws, e cohif)Ir estes ovrros
excessos em crtzes tao senas, Man.da o PRINCIPE REGENTE N'Osso
Senhor.,
J. Que nenhuma pessoa possa comprar polvora solta, cartuxame embalado, armas, ou quaesquer outros efleilos, e petrechos de Guerra pertencenlt>s ao Exercito, sejão quaesquer os vendedores,
I I. Que ninguem possa vender Carros dos que estão occu pados no Ser-viço dos Transportes do Exercito.
.
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11 r. Que ninguem possa comprar os mt:SillOS Carros, sém que o Ven.
d0do1· apresente huma Liceot;a diJ Intendente dos Trânsportes.
J V. Toda a pessoa a quem fur comrnelliJa a compra de algum dos
mencionados objectos, dev.erá logo Jehtl!lcialla ao Intendente dus Transportes; e na fa!ta deste, Üs Just!<ças do Lugar.
V. Que o Intendente dos Transportes, uu as Justiças a quem se fi~
zerem as denúncias, formará immeoiatamente Auto, que remetterá á
A udítoria Geral do Exercüo, para proseguir os mais termos perante a
Commissão especial, creada pela Portaria de 21 de Maio do presente an110, até tina! execução, procedendo logo á prizão dos Réos.
V I. Que o Intendente dos Tra.qspvrles nào possa conceder Licenças
para a venda dos Carros, sem haver primeiro verificado, por huma im;peCt(<to ocular, a sua absoluta ineapacidade p-ara o Serviço, e que não
são suscepti veis de concerto, o qual, podendu fazer-se, ordenará á cusla dos vencimentos dos mesmos Carros.
VIL Que toda a pessoa achada em contra..vençi'io ao Artigo primeiro,
será condemnada em 30 dias de cadêa, e vinte mil réis pela primeira
vez; quarenta mil réis pela segt~nda; e OJlenla pela terceira.
Vlli. Que toda a pessoa achada em contravenção ao Artig-o se;;un•
do, ·será condemnada em 30 dias de cadôa, e no perdimento dos Bois
pela primeira vez; no dobro do seu valor pela segunda; e no tresdobro
pela terceira; ficando immediatamente obrigada a comprar outros Bois,
que substituão os perdidos.
IX. Que toda a pessoa achada em contravenção ao Artigo ter~eiro,
será condemnada no tresdobro das penas declaradas no Artigo oitavo.
X. Que as penas pecuniarías st:j;lu applícadas ~ t"üvor dõ denunciante, e da Caixa Militar; doill terços para esta, e outro terço para o denunciante, sobre cuja arrecadação se proverá competenteme-nte.
XI. Que não só fica obrigado a denunciar qualquer das transgressõe~
mencionados a· pessoa a quem se commetterem as compras prohibidas,
mas todos os que dellas tiverem sciencia.
As Authoridades Civís e Militares; e mais Pessoas a quem o conhecimento desta possa ou deva pertencer, assim o executarão,
farãd
executar. Palacio do Governo em 31 de Julho de 18lO.=Com as Rubricas dos Senhores Governadores do Rei11o.

e

Impresso na Impressão Regia.
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Tendo felizmente concorrido a Contribuição Extraordinaria de Oefeza:
que o Alva'rá de 7 de Julho de 1809 mandou paga1· dentro de dois tne-·

zes, para manter o Exercito no respeitavel estado, em que se }~cha, fa-·
zer as fortificações ordenadas, e abastecer as Praças; mas Ct·lOllnuando,
e ainda cre:::t;endo muitô, as despezas para defender a Religião, a Caroa,
a Nação, e a Independencia destes Reinos, que estão no maiur r>erig•o 1
e já atacadas pela: Beira; sem que bastem para supprir as d1tas despezas
os rendimentos do Real Erario, e os grandes Subsidios de Sua Mag·eslá""'
de Brilanit;a: H e o PRI NCI PE REGENTE Nosso Senhor obrigado, hem·
a seu pezar, à tornar a fazer uso da Lei Suprema, que só contempla, ·o
bem bo·eral da Nacãv
jJ<Ha conservar· a nossa Santa Relig·iào, a salvar a
•
'
.
•

Xxxxx
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Monarquia e a Patria, e com ellas as Igrejas, os Conventos, a honra
das Famílias, a propriedade (los nossos bt>ns, todas as Clasl!>es, Jerarquias, e Curpul'a~Õt>s, que <h>Íxar<lo de exJSI ir, se falia rem us cra11des
recursos, que l:>au iodisper.save1s para a devida re,i!!>leucJa, e <jlll~ o d11u
Senhor Espera uo alllur, zelo, e pat1·illiÍsmn, cu111 que lauto se !PIIl tlls1ingUJdo us St•us A ma dos f'. I (•;H s Vassallo.s El cle,Jast ICt•s, e ~l'culat·•·s:
Jlur la11to Manda ~ua Altt za Heaí n:novar, por .., utra Vf'Z sú:ut>IIL , a di~
1a CunU"ihuit;ào ExtrcwrdJn;p ia de DtJfez:.~ . twrs com algumas wuJllicações, dPclaraçào e alterações, na fórma seguirlle:
L Todos os Bens da Coroa, sem excepçao dos f!Ue SQ denominão Capell<ls da Curua; todus os Bens das tret: OrJens Mdi1ares, e c..la de ~ao
J . . , ão de Jerusalem; e toJos us Bens EcclesJasticos <h~ quillqu"r arlw •n ·straçào que sejfíu; us <.las Ordl'ns Terceiras, Confrar a,;, lrmandadt's,
Seminat"ios, etc. pag a ràu o terço dos Renuunentos Je hum aun11, em lugar da Jec11na, úll quinlo ord111ario, que pag-ilt); a t• XC~-'Jlçao das Casas
de M·ist>ricurJias, IJLH~ só pagar<lo hum quinto; das c ,,sas de Exposlos,
Hosp1taes, e A llwl'garJas; e das Congru11s dos Paruclws, C)Ue, n ;~ o excedt:>hdo a cem md reis, não furem aclUalmeule collecLadas para a d~ci. l a palo:"arao.
" !
ma. purque na<
Il. E como alguns Commendadores, pelo seu patriotismo, tem ft>ifo
donativo do ~t>rço, ou de metade dos Rendimen ros das snas ConJmo ·nJas
para as despezas da guerra, e e(fectivallleule eslão pagan<lo o d1to c.hlllil•
ti vo ; nenhum tlr·lles serú conslr~ngido a pagar o excesso desl a no • a Contribuição á dPcima orJinaria, se voluntariamente o não quizer sal isf.,zt=r.
Os que porém naJa rel·eheOjl das Rendas das suns Com111endas, por terem feito donativo de todas ellas por inteiro, não tem de que JIO!!>SÜo pagar ·a mesma Cunlnbuição.
III. Todos os Prédios Urbanos e Rusticos, qne ni'io entrarem na clasle do Arligo primeiro pagarão duas Ôüciulas, e dois nov s i11rpo~tus,
em lugar do que pa~ãu ordrnariamenre. Os mesmos dois nuv\\s Ílllfll stol!l
se pagarão, quanto -aos Criados e Cavalgaduras. E igualmenl ~e pagarão as drlas duas dec imas dos Ordenados, Tenças, PemoÕPs, Ju r os HeéteS
e Particulares, e das A polices ~ranJes e pequenas, em log<•r de hu111a.
1 V. Tudos os Soldos dos Officiaes Reformados, e das, Beparti~Qt>s C'ivís do Exercito; quacsq 11er Ordena,~os e Vencimen1 ~Vs, que se s d Íi:ifazt·m
á custa da Heal Fazenda, e os pagamentos · de M~nlt:J Pio, ainJa;-, que
i.lão pagão decima ordinaria, pagarão huma exfraorrlh&arla 9 exceptu~,Jos
sómente os Soldos dos Militares, que estlio em actu l'N exereiciu; assim
como de Lodos os Empregados no Exercito, que o acompanhào.
V. Todos os Ollicios e Empregos, que pagão decima ordinnria pelo
maneio, p:•g-arào duas decimas, em lugar de huma
V I. O Corpo do Commercio, e Cap11alisfas JH•garão para esta Contribuição de Defeza duv.t'ntos cuntos de réis, distr1buiJus pela Beal Juuta
do Commercio; n:!o entrando nesta collecta, os que verJadeir'atuenle n:lo
forefll Cornmerciantes, ou Capitalista~; e no caso Jus cullectados requererem compensa<(ilo cof11· os dunalivos, que pagareln, se fará novà dl'Hama pelas quantias compensadas para E;e inteirar a dita quuta~ dos du·zentos r·ontos de réis .
. VII. Os Const>lhos, e Camar:ts pagarão, por hum anno, rluns lt>rças
em lugar de huma; ficando desJejá desembaraçadas de quallJUer appli-

caçào que tenhào no dito anno.
VHJ. Tambem se cobrarão para esta Contribuição; pelo mesmo
tempo, as Rendas das Tavernas~ que em algumas partes se arremalào

iJ
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por costume immemorial ou Provisões, sem embargo de qualque: applicação que tenhão.
IX. Todas as Lojas, e Casas declaradas no Mappa do dit.o Alvará
de 7 de .Junho de 1809, os Theatros, as Estalagens,. as Casas de Sortes, Loterias pat·ticulat·es, ou de quaesquer jogos, pagarão, por hurna
vez sóroente 1 as quanlias, que forem arhttradas pelos ~uperiritendentes,
e Ministros respectivos com os Louvados competentes, conforme os seus
lucros e interesses,
X. A suspensão das liberdades de Direitos, e isenções de 'lealdações
continuará, por hum anno, na fórma já ordenada.
XI. Os ditosTerços, Decimas, e Novos Impostos se pagarflodosrendimentos do corrente anno, metade dentro de dois mezes, contados da
data desta Portaria; e a outra metade no fi 01 do mesmo Hnno. Nas mesmas épocas se pagarão os sobreditos duzentos contos de réts, e as Terças dos Concelhos, e Rendas das Tavernas. As Imposições porém do A rtigo nono se cobrarão dentro dos di tos duis mezes; e as Deci mas dos ra•
'gamentos, que dependerem do Real Erario, suas Thesour~rias, e Junta dos Juros, se cor1;1eçarào a descontar nos primeiros pagamentos, que
se fizerem, ainda que pertenção a annos, ou qnarteis antecedentes; com
tanto que já se che satisfeita a Contribuição E2•traordinaria do anno passado.
XIL O Terço dos Bens Ectlesiasticos será arrecadado pelos Prelados
Diocesanos; o dos Bens das Ordens Militares pela Meza d:l Cunsciencia;
a quota do Corpo do ,Commercio pela Real Junta do Commercio; o Terço dos B~ns da Coroa, e todas as mais Imposições pelos Superintendentes, e Ministros respeMi vos, segun,d o as Reaes Ordens; sem mais emolumentos do que os que até agora se tem pago, e tão sómente, quanto
aos Quintos e Decimas Ordinarias, além de hum por cento, de todas as
remessas, que fizerem pelos Correios dentro de tempo competente; e de
hurri por cento de toda a quantia, que apurarem sobre a imporlantia do
Quinto~ e Decima Ordinaria, para que n;'io fat(ão á sua custa a despeza da Escripturaçfio, e Cobradores. O proJucto desta Contribuição Extraordinaria será .r emellido ao Real Erar1o todos os quinze Jtas, quanto
á Capital e seu Termo; e todos os mezes, quanto ás Provinciàs.
E esta se executará sem embargo algum por todas as Authoridades, e Pessoas, a quem tocar o seu éumprimento. Palacio do Governo
ern 2 de Agosto de 181 o.- Com as Rubrícas dos Governadores dos
. Reinos de Portugal e dos Algarves.

Impresso na Impressão Regia.

---·to<>'>·--~

Lucas de Seabra da Silva, do Conselho do PRINCl PE REGENTE Nosso Senhor·, Fiditlgo Cavalleiro da Sua Real Casa, Comtnendador da
Ordem de Chr'isto, Desemhar_qadar do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçáo, Intendente Geral da Policia da Corte e Reino. etc.
Fazendo-se incompatível com a 'breve e facil expedição dos passaportes
necessarios aos Viandantes a prática de se passarem todos por esta In·
\endencia Geral da Policia; e convindo por outra parte obstar aos abu-
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sos praticados em alg~ms Bairros nos excessivos cn}nlumentos, (jtle sem
legitimo: titulo se exigem aosgue nel!esse abo·não para na mesma Intendencia reqoe,rerem os referidos passaportes, di{]) c ultando-so pur este modo hum expedieAte, que por ser a bem da f'olicia. se deve facilitar; est abeleço a este respeito o seguinte:
, .I. Fícão sendo pri'.lat.ivos du fntendencia Geral dn Policia os passaportes, que ..se requerem para snhir do Heirw, e aquelles que requererem
os Estrangeiros, que sa irem desta Corte, ainda, que seja para transitarem no interior delle.
I I. Tqdos os passaportes que pedirem os N acionaes, que são moradores nesta Corte, e Termo de Lisboa, sertio concedidos pelos Ministros
Criminaes dos Bairros della, corn declanH(ào que sómente serão por elles
dados aos habitantes do seu respectivo Bairro, e de nenhum modo aos
moradores de diferente Jurisdicção .
., IH. Os passaportes concedidos pelos M,inistros Crim.inaes dos Bairros
se rão passados. na fórma da Lei, sem que os Escrivães do Crime possão
J.e var a titul9 delles outro algum emolumen~o além dag.uelle, gue se acha
de terminado pelo Alva"rá de treze de Agosto de mil setecentos e sess.e nta, que são quarenta réis pelo trabalho de encher os claros dos mesmos
passaportes, além da impqrtancia do pr1pel.
IV. O mes!"no emolumento .levarã0 dos attestados, que delles exigirem aquelles Naturaes, que os requerem para obterem passaportes na
Intendeocia Geral da Policia pnra sahir do Reino; quanto porém aos Estrangeiros se farão as legitimaçõé$ segundo a fôrma deten:;ninada no Reg ulamento de Polic.ia .de seis de Março do corrente ann.o , ' tit. 2. §. 21.
1
. V. N~o se fldrmtllrtío em caso alg·urn para Aqonadores sehão pessoas
a buoadas; e responderão por elles os Escri v:les, que os acceitarem, q uand·o não sejão idoneos. E igualmente serão punidos pelo menor excesso d~
emolumentos, quando se verifique que o praticárão, .e pelo r~tardamen
.to q~~~ tiverem na expedição dos passaportes em prejuízo do Públicp.
. VI.. E porque convém nas actuaes circntnstancias que sej~~
çexacta
me nte conhecidas na Intendenúa Geral da Pb1icia tod.as as pess as, que
sabem desta Corte, e Termo de Lisboa, os Escrivães Criminaes ~~Bair
t·os remetterão . todos os dias. á mesma In lendencia ~uma t\elação d~s passaportes, que passarão no d1a antecedente, com d~ela ·ação dos nomes,
·i dades, pa.lria, domicilio, e tena aonde se destinão \o"í; Viandantes .; e os
nomes, ocoupações, e domicí lios dos Abonadores, fie ndo sujeitos á pe.na de suspensão, quando aliás o não pn,tiquem, ou o. fa,ção c0m menos
e xactidão.
E para assim se executar, e fazer público, mandei Jav~àr o prese nte Edital, que será affixado nos lugares do custume. Lisboa 2 de
A gosto de 1810. -Lucas de Seabra da Silva.
~

imp resso na O.fficina de Antonio Rodn:gttes Galha rdà.
'o

..
l

' H avendo Eu, por justos motivos, Determinado no Decreto de vinte e
'úilo de Janeiro do anno passado, que as Fazendas, e Mercadorias qu e
·viess.em de Li ~boa, e Porto, e tivessem lá pago os Direitos estabe leci·dos ; fos sem isentas de pag ar os regu1ados, na confórm idatie da Ca.rtç\
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: gol

18-10

Regia de vinte e oilo de 'Janeúo, e De.creto de onze -d(') Junho dé mil
óitocentos e oito, para puderem ter çoocurreocia como os Generos, que
·-ve·111 em' clireitura dos Portos Estral)geiros, e sendo confo1•me a inderecti vel justiça, qu~ costumo pr·aticar. C(ltn todos os )VIeus fieis Vassallos,
que o -mesmo se verifique 'do modo por Ma possível com' as Mercadoria.~,
que tend.o entrado nas Alfandegas deste Estado, e pago os Direitos determinados na referida Legislaqão novíssima, são depois exportados para
Portugal, por terem lugar, e serem correlativas as razões que motivárão a mencionada Resolução, contheuda no Decreto de vjnfe e oito -de
Janeir~ do anno passado: Hei por, b~m, e,m quantq. nãp estabe.leço pro),lidencias mais amplas e geraes sobrt~ este importante ·obje<;lo Ordenar,
que todas as Mercadorias que tendo e:ntrado, e pago Direitos n'-as Alfan.!.
degas do Estado do Brazil forem .exportadi.IS . pa·ra Po1~tugal, paguQm ·nfis
Alfandegas competentes o que deverem, ab atendo-se o que copstar por
documentos legaes haverem pago nas deste Estado do BraziL O Conselho da Fazenda o tenh~ assim entendido, e o fa.c a executar com ·os .D.espachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro e"m 7 d~ Agosto de 181 Q.
-.Com a Rubríca do Príncipe Regente.
I

Impress~ na Impressão Regia.

,.
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Conformando-M~·

com a Proposta do Marechal do Exercito Guilbe1rme
Carr Beresford, que os Governadores do Reino de Portugal, e dos AI,.
garves fizerão subir á Minha Real Presença, e que el!e.3 havião anteriormente approvado, )Sou Servido Ordenar, que para maior facilidade· do
serviçg a que he destinado o Corpo da Guarda Real da .Policia d'e ,Lisboa, haja daqui e1~1 diante'~ tanto na Intiwteria, como na CavaJ'Iariá,
hum Tenente mais em cada hum a das Companhias com mandadas po·r ®cipitães; e hum Alferes nas que são Com mandadas por Tene~IÚ'ls, e qu'e
em cada Companhia. hajão oito Cabos de Esquadra, é dito Anspe,ça.das.
O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e fac(a ,nesta Co.nfomt-:daqe expedir as ordens necessarias. Palacio do Rio ,d e Janeiro em 8 d-e
Agosto de 181 O.- Gom a Rubríca do Principe Regente.

lmpr. na 'Offiâna de Antom'o Rodriyue$ Galhardo.,
J'

. ,.

-'. I

·-t.

'I

. .' ··· ·~

Áttendendo a que nos Hospitaes Militares do Reino de .Portugal são
recebidos e tratados bs doentes do Exercito Britannico, q~;~e ora alli se
acha; Conforl'llando-Me com a Proposta d-o Marechal do Exercito Guilherme Carr Beres[ord, que os Governl,ldores do Reino fize.rão subirá Minha I;leal Presença, e que elles havião apl?rovado: Sou Servido Noméa,r
para ln·spector dos mesmo Hospitaes ao Doutor Ferg-usson, ·que' n ~Ó J)efceberá soldo algum da ,Minha . Real Fazen.da, e só mente o qme 'lhe '· fok
dado pela Grande Bretanha; conservando porém o aclual Fisjco Mór dcis
Exercitos a mesma responsabilidade; relações, e authüridade, qiie-íj)re2

I

'

'.
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senlemente tem : O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e nes·
ta confonnidade lhe faça expedir os Despachos necessarios. Palacio do
Rio c.le Janeiro em 8 de Agosto de 1810.-Cum a Rubríca doPrincipe
'Regente. ·

Impresso

n~

Officina de Antonio Rodrigiles Galhardo.

Conformando-Me com a Proposta do Marechal do Exercito Guilherme
Carr Beresforcl, que os Governadores do Reino de Portugal, e. dos AI~
garves fizerão subir á Minha Real Presença, e queelles havião anleriormente approvado, Sou Servido Ordenar, gue os Pagê)dores, ·e os Quarteis Mestres dos Corpos de Exf'rcito do R ino, lug•J que tenhão contado
dez anno~ de serviço nestes Lugares, e havendo dt>semnenhado as suas
obrigações, pussão ser propostos pelos respectivos Commandantes, para
terem as honras, e soldo de Capitão, sem que com tudo . lenhào gl'áo effeclivo no Exercito, nem possão pPrtender outro algum accesso mais. O
Conselho de Guerra o lenha assim entend-ido, e expeça as ordens nesta
Conformidade. Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Agosto de 1810.Com a Rubríca do Príncipe Regente.
.·

Impr. na Officina de Antonio Rod1·igues q.alharcio.
'f
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Juustrissimo e Excellenlis.,simo Senhor.
PRINCIPE
NosSenhor; Tomando na Sua Real Cons!derattão os ass1gnalado ·~erv1ços
feitos na Rest~uração, ou Oefeza destes Rein~ s, e que se houverem de
fa~r.er: Há por bem Ordenar, que em todos e quaesquer Provi me~ tos, e
lVIercês, que se consultarem pelo Conselho da Fazenda, 'pu fizerem . pot·
elle nos term Js do seu Regimento, se lenha ptese·iJr.e , a relevante qualidade dos ditos Serviços, para em todo o caso as p'e ssoas, .que os tiverem feito, sejào _preferidas nas mesruas Consultas, ~ Pro~~ mentos. O
que Vossa E~cellencia f<;~rá presente no mesmo Conseibo, para que assim o fique entendendo, e haja de executar. Deos guarde a Vo'Ssa Excellencia. Palacio do Governo em 25 de Agosto de HllO.- D... Miguel Pe-·
reira Forjaz.- Senhor Visconde de Balsemão.
··'.. .
·
I)O

.,

Na · Secret . do Conselho da Fazenda no Liv 8. 0 dos
Avisos a fol. 4ó vers .

·--ilf...o-·· *--•
Sendo presente ao .PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor, que os extraordinarios success~ da invasão, e restauração destes Reinos, derão
lu_gar a que muilos rendeiros, e exactores da Real Fazenda contrahissem,
, e eng,11o11sassem dívidas, qt\e lhes :he dillicil persolver nas duas es·p ecies
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da Lei; e querendo facilitar-lhe o pagaiuen.to de modo que as sommas
que t:>stão JevenJo, hajào quanto arnes de arrend-ar-se, para acodir ás
url{eules déSJH."Zas do f~stallo, e influir mesmo ua diminuição do grande
rehate, '!ue -sulfre -o Papel Moe.da: He Servido Sua Allt>za Heal que lo·
das as div ·i das,{IOlavas Ja Fazend-a Re;~l, . cujos pagamenÚ1s se deve i:io
ter etfeetuadu até o fim Jn anuo ·de mil oitocentos e oit9, possfio ser sa.t~sl~~~ .tas duas .ler<;as partt·s em Papel, e liun-ía er.n Metal; com 1anto que
a· sua ianportancia seja reeebiJa no Héa·l Et·ario
resto do tempo que
falta para completar o corrente aHno! OrJenando out rosim o mesmo Se·
nhor que no ll1tu espaço de tempo, e nas mesmas dívidas, se aJruittão
em u1u lNço Jus pa:{a•nentos, que os Jevedores fizerem, qnaesquer
crt•Jrtos, que tt>nhào IHJUidos coott·a a Real Fazenda, pertencenJo a elles Jiroprtos. () Conde do B.edond0, Pr~sidi!nte do Real Erario, o tenha
assi111 entendido, e faça execu.t ar com as ord~ns necttssarias, sem Clllba~
go dfl f)tlaes c1uer Disposições e~n C;,ntrario·. Pal,~eio clo Governo em o 1. 0
de ~eten·thro d~ 1810.- Com cinco Hubríc·a s dos Senhores Governadores dt:.sltllil Reiuos.

rio
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1-fn.presso na Impressão Rt;gia.
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PR rNCltiE REGENTE Faço saber aos
()presente Al,vará
com furça de Lei .vitem ..: Q~e devendo ser tpda a Legislação tin1forme
em sy.i'!tema, ~ c\lherenle em ·seus prin·cipios, e mui ajustada aos dê Di•
rt!ilu Na.Lural, ftlllte ·da Justiça, uíliversaJ,- ·para q.Jle as suas Decisões assentadas nos diclatnes da Uazão, e do Justo sejão respeitallas, e ·obser•

vadas como cortvém, e sem conlradicções, e difficuiJades; e sendo sem
corllruver!>ia es1atwlecido ' j')elus Direitos Natural, Ro~ano , e Patrio, ,e
pelo da.; Nações cultas, e civtlísadas, que no C<;mtraéto da compra, e·
venda, •1just1Jdu o preço, e entregue ao culliprador a f ousa ven(IIJa, .e
ao vendedor u pre<{o, ou 'fiando-o elle, oà~ só fica c~ c~ nltact<i 1lperfe~
çoado, mas com plt>lo de toJo; que .por meiô !.la ·trad tcçijn. pas~a o dnm 1nio para o comprador, ainda quando o ajuste foi feito habitajide de pretio; que desre conlrac.to rías~em as acçõ·e s pessoae~ ex ~rnpto et ,ven·
dtto, 1111ra s~ , haver por mew dellas :t cousa ~end1da, e\ o . preçq; e
quo:} a àeç:'io de re·i·vindim1çiio he re;d, e 'tem origem imnwdià~ . roo d.,~>mÍ
ni~>: He mcohere~ le com .estas reg~as, jusuficadas do mais ' d<:J.~.rado Diretlo, a Ordt•naçà~ do L1vro IV. f1t. V. §·. 11., que delerm ~
ta, que
fiando o \•emledur o preço com prato certo; e não se lhe pag;md clen'lro
delle, póde ou pediilo, ou ir have: a cousa vendida do poder do C( mprador, ou Je (j!Jalquer possuidor: decidindo-se' deste maneira, que e he
licito u.,;ar da acç;1o pesso·al exvendito, ou da r~al de reivindicação, qti rtdo
e' doruinio, de que ella se deríva immediatamente, devia estar no. c mpraJor, para .quem de sua livre vontade, 'e pelo. fdcto da ~' enda o lra· sferiu (~ vendedor sem conven.çã:o algu.rua especial; não tner:ecendo cü'n ideraçào o. ~-rglirnenl.o de que em t•al caso fica· o dominio revoga\le, por '
que s1>b~e St7f argu•cia, e subtil~za dos Cotnmentadores, distiluidos dos
princípios sólidos de Direato, nào pó-de sustentar-se sem ofiensa da cerlt!Za de domínios, a que muito convém altender em rpaleri:i de Le~isla
çào ácerca dt: Direito de proprie'Jaue: íE não sendo a Oecísi'ío da referida Ordenação conforme com os principias geraes até d:1 mesma Le~·i s

)açào palria ; e sendo contraria ao bem c0mmum,. e ulihdade do Públi-

''
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co, que muito interessa 'na eslabilida·de, e ·firmeza dos conll'act('si p·eios
emba·raços que Ja sua execuf;ào resuJtào nas transacçõos d.a vida civil ,
e comnfer'cial, vendo qualquer, que se reputa Senhor Jt:J alguma cousa,
porqüe a houve de que1n julgava legitimo dono, virem reivindicar-lha,
e nascendo questões, e 1etigios de evicçõ-es , e authorias sen1pre t:mbal·açados; e muitas vezes ínuteis, por te1· já decahido de bens aquell~ de .
quem se de\'e ultimanente haver o preço da compra: E Querendo evitar estes pleii.Ds, e demandas porfiosas, e prejudiciaes á tranquillidado,
e felicidade Jos Meus fieis Vassaflos, r• livrar o commercio de similhar)tes difficuldades, que retardão, e empecem o·seu giro, que importa seja
mui facil, e livre, maiormente devendo considerar-se o contrHcto da comj)ra, e venda 0 mais gerai, e neces~mrio, para a sua prosperidade, por
lhe servir pela maior parte de base, e fundamento; e sendo além disto
mui conforme á sciencia da Legislação ajuntar nas Decisões legaes a
justiça com a pública utilidade; Tendo ouvido o parecer de Pessoas doutas, e zelosas do Meu Real Serviço, e da prosperidade geral.: Hei . por
bem revogar a sobredita Ordenação do Livro IV. Tit. V. §. li., e Determinar, que fiando o vendedor o preço, seja, ou não por prazo certo,
tenha sómente a acção pessoal para pedillo, e nào possa haver a cousa
vendida~ porque lhe não fosse paga no tempo aprazado, devendo entender-se, que a concessão do espaço para o pagarüento sem outra convcnc:ão, tíão íriiporta mais d'o ·que não poder pedir-se o pre~o ·arites delles finJar-se. ·
Pelo que: lVIando a todos Tribunaes do Reino, e deste estado .
do Brazil; Ministros de Justiça; e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento· deste Alvará, o 1cumprão, e guardem, não obstante quaes. quer Leis, ou, Oécisões ém contrario, que Hei por derrogadas para este
effeito sómente, como se de cada huma F1zesse expressa, e individual
menção: E v;alerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por
ella não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar m ~ s de hutn
Gnno, sem emhargo da Lei em contrario. Dado no Pala·cio o Rio de
1
Janeiro em 4 de · ~etembro de 18lO.=Com,\a Assignatura d I1 rincipe
Regente, e a do Ministro.=
·
.
.
'

Beg1:stado na Secreta-ria de Estado dos "Negocihs do' Brazil no Liv. 1.• de Registo de Leis, \Alvará$, e Carta_s Regias a fol. J 70, e impresso na 'frr~:prê.ssáo Re-
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O PRI~CIPE REGENTE Faço saber aos que este ~!vará com
fo11ça de Lei virem, qtte sendo-Me presente em Consulta da Real Junta
do Commercio1 Agricultura, Fabricas, e ·Navegação deste Estado do
Braz· e Domínios Ultra'marinos, haver mostrado a experiencia que ál',fgumas pessoas com o fim de se ízentarem do pagaménto das contribuições, que o Alvará de quinze de Julho do anno passado estabeleceo para
as d~spezas do mesmo Tribunal, e para óbjectos da mai0r utilidade pública, tinhão desenéaminhaclo os generos pot· elle taxados, em rnão talvez de não declarar ü referido Alvará pena contra os transgressores 1 <~!i
sim cÓmo a não' declarárão os Estatutos daJunta doCommercio, e o.Al-
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''ará de seis de Fevereiro de mil setecentos cincoenta e sete, e por isso
que rigorcmtrnenle se ni'io poderia caracteri~ar extravio dos Reaes Oireitos pagos á .Minha Real Fazenda o das referidas contribuições, antes de
o Haver Eu <~ssim Determinado; para ter então lugar, segundo os mais
depurados princípios de .lurisprudencia Criminal, a pena compett•nte:
Sou Servido, Conformantlo-ll1e com o parecer da mencionada Consulla,
e Attendendo á justa applic:~ç:lo,que tem as mesmas contribuições, Ordenar em Confirmação, e declaraç:1o do sobredito Alvará de quinze de
J nlho do anno passado, gne contra os d.:>sencaminhadores dos generos a
eHas ~ujeitos St"ja imposta a pena determinada nu Alvani de cinco de Janeiro de mil setecentos oitenta e cinco, proeedendo-se contra elles pela
mesma fórrna, que se procede contra os exlraviadores dos D1reitos pagos
~i Minha Real Fazenda.
Pelo que mando á .Meza do Desemburgo do Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario, ConsPibo da .Minha
Real Fazenda; Hegedor da Casa da Supplicaçi'io; Rt-ol .Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegac;ão deste Estarlo do Brazil, e
Dominios Ultramarinos; e a todos os ma1s Tribunaes, e Ministros d0 Justiça, a quem o conhecimento deste Alvani pertencer, o cumpriio, e guardem, como nelle se contém, sem embargo de quaesquer Leis em contrario, que todas Hei por derogadas r!lra este enE~ito sómente, como se
dellas Fizesse· expressa, e individual menção. E valerá como Carla passada pela Chancellaria, pos(o que por ella não ha de passar, e que o
seu e(feito haja de durar mais de hum anno. sem embargo da Lei em
contrario. Dado no Rio de Janeire aos 4 deSetembro de· J8lO.=Com
a 'Assignatura do Principe Regenle:

Regist. na Secrelar1'a da I;eal J1.tnta do Commercio,
A.qricultum, Fabricas, e Navegaçâo deste Estado do
Bra.zil, e Dominios Ultramarinos a fol. á 5. do
Liv. 1. 0 do Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e
impresso na lmp'ressáo Regia.

·•----·....:>'>·--·
Lucas de Seabra da Silva, do Conscllw do PRINCJPE REGENTE Nosso. Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Beal Casa, Commend.ador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçáo, Intendente Geral da Policia da Corte e Reino, etc.

bu1~~ maneira inclubitavel, que os. inimig~JS deste Reino, confianJo menos na força dos
seus exercitos do que no manejo da intriga, tem feito circular por algumas partes Proclamações e outros papeis insidiosos; procurando com artiliciosos sofisn.as illudír os simples, aterrar os fracos, e animar os preversos, a fim de conseguirem pela traição, e por meio da desconfiança
entre os Povos o que não poderão jamais conseguir contra a valor e he'roismo da Nacão Porlugue:~.a, e dos seus generosos Alliados; e convindo
á segurança d~ste Rein-o, e credito da lealdade Portugueza evi.tar a circulaç:lo ele tão jnfames e sediciosos papeis; detennino o seguinte:
FéiÇO saber, que terH1o constad-o nesta Intendencia de
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Toda a pessoa que tiver em seu poJer Pí·oclamações dos Generaes
ou ·guaesguer papeis incendiarios, espalhados pelos seus Agentes, a fim de soffucar a energia dos Naturaes Jesle Reino, e -destruir_
a concurdia e união que felizmente subsiste entre el.les e seus Alliaclos,
he obrigada a nlregallos em Lisboa ao Desembargador da Casa da Supplicação Jeronymo Francisco Lobo, n1eu Ajudante; e nas Providencias aos.
·Corregec.lores das Cotriarcas, ou Magistrados de vara branca mais proximos do Lug-ar da sua resiJe.ncia.
·
11. No reverso dos mesmos papeis se declarará no acto da entrega o
nome do Aprescnt.<inte, e o dia della, para .const.at· a todo o tempo das
pessoas, que por obediencia a esta Ordem Jeixão de ficar incursas nas
p~nas abaixo estabelecidas no §. V. Esta declaração será feita pelo Ministro, ace-eitante sem inlerveriçào de qualquer Official de Justi~a.
IH. " A en,Lrega será fêita em Lisboa no 'rermo de vinte e quatro hor-as, e nas Províncias no termo de quarenta e oito horas, depois de ser
este affi.xado em cada hum dos Lugares públicos.
·
IV. Os Ministros das Provincias remetterão os papejs, que lhe forem
apresentados, ao referido Desembargador nu Correio ia11nediato á suarecepção.
V. Toda a pessoa que retiver qlJaiCJuer dos ditos papeis ou Proclamações além UO lermo assignado no§. Jll., Oll OS divufgar, OU der copia's
clelles . será havida e pl'Ocessada: como [autor dos inimigos 'deste Reino.
· V:I. A úbrigaçàu da entrega comprehet1de não sómente ,os p:.1pejs im~
pressas; mas todas e quaesqlier cópias extrahidas deJies.
·
VII. ' ·Osi.UinistrosCriminaesdeLisboa, Corregedores, eJuizesdeFó. ra, e Ordinarios do Reino averiguarão as pessoas, em cujo poder forém ·
vi~tos quaesquer dos ditos papeis, · e darão disso conta todos os Coneios
na Irrt$ndencia Geral cla Policia, a fim de se ordenarem os dé,vidos pro1
\
cediinentos no caso de culpa: .
E para que assim se cumpra. na conforrnidade das Otdens\ Io Príncipe Regente Nosso Senn_{>r, mand.ei lavrat· o hresente, que será affixado
em todos os Lugares públicos desle Reino, para qt!.ie niáguem pos$a allel!·ar igno rancia. Lisboa 6 de Setembro de 181 o. '~ Luca~· de Seabra da
''
,
I
Si)va.
.
·\
1
France~es,

Impresso na _O.fficina de Antm~io _ Rodri.YJpes G~ lhardo.
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Desastre . acontecido na Praça de ~J.meida, que motiv ,u· ~ sua per. da, foi n1enos sensivel ao Real Animo de Sua Alteza Reaf pelas suas
consequencias Militares, do que pela infelicidade dos Valorosos Guerreiros, que· forão sepultados. nas ruinas, causadas pela terrivel explosão do.
armazem da polvora, · e pelo destino dos que cahírão prizioneiros no poder do inimig·o. O mesmo Senhor conciliando a sua Piedade eom a sua
inüexive·l JustiÇa, He servido determinar:
L , As fãmilias de todos os que fallecê 1·ão no cerco de Almeida, pertencem á Pati·ia, e ficarão percebendo os soldos, que percebião seus defnntos ·.Maridos, Pais, ou Irmãos, quando estes fossem cabeças da família, sew!o os ditos soldos pagos pel~s The~ourarias mÇ\is proximas á sua
rcsiuencia.
.
"
H. As pessoãs das fam .ilias dós p~:izioneiros de guerra, que se acha-

'

\
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rem nas mesmas circumstancias, ficarão recebendo meio soldo na fórma
acima declarada.
I I I. O Real Coração de Sua Alteza Real não lhe permitte acreditar que
algum dos seus Fieis Vassallus be esquecesse da qualrdade de Portu~;uez
até o ponto de passar para o serviço dos infames inimigos da sua Patria:
e alé se lisongea, que se algum violentado pela força houver tomado este triste partido, será unicanwnte com tençào de m. lhor apr1• veitar a occasião de se restituir a este Reino. Suspende por tanto Sua Alt~>za Heal.
os jnslo~ etfeitos da sua Justiça: Conceue hum mez de termo a estes desgraçados, contado da data da presente Purtarra, para se apresentr~rem
neste Reino, com a comminaçào de que não voltando no drto l•·rmo, não
só se suspenderá o soldo, que as suas tamiLias ficãu perceb!:'ot..lo 1:'10 q II<HIto se considerarem na classe dos prizioneiros de gut>rra, mas serão C• nsiderados como traidores, e processados como taes com todo o rigor· das
Leis, e na conformidáde dos Decretos expedidos sobre esta lllal eria.
O Secretario do Governo encarregado dos Negvcius d' Guerra fará publicar immediatamente a presente P{)rtaria, e a communtcará ao
Marechal Commandante em Chefe do Exercito, para a fazer constar, e
dar á sua devida execução. Palacio do Governo em 6 de Setembro de
18 i o.= Com cinco R ubrícas dos Senhores Governadores do Reino.

\

Impresso na ImpTessáo Regia.
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·~ ração
,-_fendoo infame
visto Sua Alteza Real com horror e mágoa do seu Paternal Co,..
procedimento de Dom Pedro de Almeida, Marquez de

. Alorna, que esquecido do seu nascimento, e das dist10ctas Mercê,;, C•Jm
•1 que o mesmo Senhor o havia honrado, se declarou contra a sua Patria,
'e Senhor natural, lançando-se com o inimigo, achando-se empregado no
nlaque contra estes Reinos, e lendo. procurado pelos meios ria fMça. e
da seducção alienar os animos dos Fieis Purtuguezes, affectando ser General Portug·uez para melhor os i Iludir; espalhando Proclamaçõ~s sacrílegas, e destinadas a seduzir o Povo, e a Tropa, a quem cor1vida ao serviço Francez, para a levar a morr~r desgraçadamente nas injustas guerras desta Potencia, do mesmo modo que já praticou com os infeliz~;"s, que
o acompanhárã:o para França no tempo do intruso Governo, para Írem perecer pelo ferro, pela miseria, e pela fome, long-e de suas famílias, nos
Campos da Alemanha; Manda o PHINCIPE REGENTE Nosso Senhor
declarar o dito Pedro de Almeida Réo de Lesa Magestade Ja primeia
cabeça; e procedendo sobre a notoridatle do facto corno convém em f;lo
atroz, execrando, e abominavel delicto, o Manda 'privar de todos os Titolos, Honras, e Dignidades, e até do Nome lllustre de Porlu!!uez, de
(}Ue se fez indigno: Determina que se considere cOm<! banído, pi'lra que
cada hum do Povo o possa matar sem erime, e off'eréce o prémio de lllll
moedas Je ouro a quem o apresentar vivo, ou morto, e perdão do seu
crime, no caso que seja seu complice. Manda outrosirn que o Chanct>ller da Casa da Supplicactão faça queimar denlro em vinte e quatro horas
as Proclamações por elle espalhadas, e assignadas por sua mão, pelo Excutor da Alta Justiça, para cuja entrega se expedirão as ordens necessarias ao Intendente Geral da Policia; e para que chegue á noticia de lo·
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dos, Manda o mesmo Senhor, lJUe a presente Portaria se affixe em toJo
o· Beiuo nns lugares Jo cusluuw, e seleta em alta voz no acto em fJ'IO
se IJllerwareUl as UI las Pruclamações, a" qual deve assis!Ír o Ministro quo
JWI~' 111eSIIIO Cllauecllt·r fur IIUIUI~adu. Hua Altt:za Heal terá o mf'suw pruct•dtrnenlo a respetlu Je todos os outros lraHl 're::~, que sà•J complit;es do
di tu infame Pedro de A ltntJiJa, assim que na sua Heal Pre:.e11.ça se verllicar o seu crime. Assma se casttgão os Traidores! Palacw du Governo '
em 6 de Selem oro de 181 O.= Cum cinco Rubr.cas dos Senhores Governadores do H.eino.

Imp·resso na Imp1·essão Regia.
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SP.ndo neeessario, para angmentnr a força da Defeza do Estado, orga-

llJZar~m-sc Companhias de Artilheiros de Onlenanças em todo o HPtno

para oServic;o dc1 ArLilhNia de posi1tão: ManJao PKINCJPE R EGEN'J'E Nosso St>nhor que se ponha l~lll exf'cuçiio o Plano juolo, ass1guado
por D. 1\ili~uel Percrra Furjaz, do seu Conselho, e SeerPtario du G!Jverno E11carregado das Hepart tçôes d<l Guerra, e da Marinha: O Consr>iho
tlt: Guerra u lenha ass1w enterHitdo, e firça executar. Palacio do Governo em I o de Sete111 hro de 18 I O. (I)= Cum cinco B u orícas dos ~enho·
reli G<J't'eruadures uus Reinos 1úe l'urlugal, e dus Algarve.s.

PLANO
\

De Organizaçâo das Companhias de Artilheiros de Ordenanças .
. CoMPOSIÇÃo, E FoRÇA DE nu~B.\ CoMPANHIA.

I

1
l
1
1

•
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60 praças.

.

I." Tenente Commanda.nto
2.• Tenente
1.• Sargento
.\

2." Sargento
Furl'iel

I

Cahus de Esquadra

Soldados ~

\

s,.·'

'~\

·

lnstrucções.

I. As Companhins de Artilheiros de Ordenanç:ts, que se achão orga·
:ilizadas em todo o Reino .pat'a o Serviço de ArLilheria de posição, S((riio
G:unsi<_l;tradas ~o~no Corpos de ordf'nanças. proprtam~nl~ d1tus; e ~om.o
ta~:·s l'iJ~arào SU.J<-'I!os *' recrutamento de Ltnha, e MJitcJas todos os 1mb..
\liuu if~, que as compozerem.
11. Os Omciaes, e üffieiaes Inferiores de cada humn das sobreditas
Companhias guzarào das mesmas honras, privilegtos, e isenções de que
~.,zàu os O!TieiaE>s, e Olficiaes lnfct·iores dos Corpos de Ordpnan(;as.
(1 ),.
I

Vid. a Portaria de 2õ de Fevereiro de 1813.,
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ITI. Os Sargentos, Forr1eis, Cabos de Esquadr11, e Soldados vencerão 10 ré1s, e h uma ra<ião de pão nos dias em <JUe estiverem de Serviço,
e raç;1u dtJ Etapa <JUaodo forem destacados p;ua fora dos seus respectivos I) 1s 1rJCtos.
I V. E~:> tas Com·panhias ~carão sub.ordio:ldas

immediat'a.nwnte aos Governadores ·:vlíl.r tMes <lu~ seu~ Di::ltrictos,· e aos Geuetaes Guvernad1•res
das Armas das respeclivas Provinc1as, a quem devem reú1eller no principio de cada mez huru Mappa das prac;.iS que eutrárào de Serviço no
Jllf'Z aO(PCPdt•nte, Cónforme O modéJo (A).
.
V. As Oorupanhias de hum mesmo0l!verno de Armas serão numera~
das st>gundo i:ll11 iguidade da Crt>aç;lo de cada h uma, add~eionando-selhe de Artilher·ia do Governo Militar de
·
VI. Em cada Cumpanhia haver<Í. h1J•n Liyro de Regislo, no qual se.
esnt>venlo os l'oslos, uomes, annus de idade, estado·, lugar de rrsldencia, si;!naes, dia e'iu que nssentádo praça, e Ohser.va~ões de todas '3S
pra(tas da meSlllia Companhia~ <Jl)jâs folhas ser:lo r11hricadas pelo respecli'u ÜqllllllandanteGeral: este Uv.ro servir;Í de venth;ar a exisf1Jncm de
cada l111ma das praças da mesma Companhia, e deverá estar em puder
do :-E>•a Colllmandantt>.
V 11. As Helações dos Prets serão nominaes, e formalizadas pelo moclélu (H) nu qual se declar:io os dias ern :que esteve de Servúto cada hulll<l da,; praças nellas mencionadas .
V 111. As !~elaçõ•~s iitiS Pre.ts, e Livranças para a 'fhesont•:tria serão
assignadas pPlú c,,llllliandanle da Companhia • .e Uummandanle Ger:•l, e
rubncadas pelo Goveruadnr Milil&r do respectivo 01SIJ'lclo: o G.1verna,.
dur Mil1tar servir~í de Commandanle Geral em 1. de todas as' Çompanlllas do Sf'U Ois.tricJo.
JX. Nos Districlos .Militares. em qne houver mais de huma Companhia, lerâo por Commandante Get•aes ern 2. 0 duas a duas Oíficiaes com
as Patentes de Capttàes de OrJenanç<>s; porém se fur ímpar o número
tol ai d<*s Curnpanhia§ do mesmo Ült>Lricto, o Capitão mais antigo será o
Cotn111andante de lres,: deveüdo os Cottuuandantes Geraes set· escolhidos
d'en-tre os Capitães; que l'e:siu1rem no cer.1lro das suils respectivas Companl,ias.
X. Os Cornman<Jimtes em 1. 0 poderãQ nomear hum, ou mais Officiaes·
Subalternos das Sllé~s respectivas Companhias para seus Ajudantes, com
tanlu que não nomeem wais que hum, n 'h uma mesma Companhia.
Pnlàcio do Governo em JO de ~elembro de l810.=D. Miguel
Pereira F\.lrjaz,
0

Impresso na Impressão Regia.

,.
.

'

'

t '

.

·

,,
(A)
GovERNO

l\1ilitar d

Subordinado ao Governo das Armas d

Serviço no mez de
Postos. _
1.0

2. 0 Tenente.
1.0

1

de 181

1

1

'

r

1

r

• 8 ~0MPANHIA n'ARf..ILfiÉRIA

1

,
..:.;.._...-:

#,

Sargento.

2.o Sargento.

Furriel.

Cabos d'Esquadra.
Soldados.

Som ma.

MAPPA

da Gente

que entrüu

d

~

_l_:j_:_l_:_l_:_l_:_\_:_\_:_\_:_l_:_l.l ~ I~ ! ~ I~ I ~ I~ J~ ! ~ /I!~~

Tenente.

-"""

--

I

Observações.

911

1810
(B)

a CoMPANHIA n' ARTILHERIA do

Subordinado ao Governo das Armas d
que vencêrão Soldo no mez de

Postos.

Governo Militar d

Residencia.

Nomes.

RELAÇAÕ

de 181

das Praças

Im~or

Numeração dos dias em que servirão. tanCJa do
Soldo.

r

.;,.·

....

'

I

r

I
Recebi nesta ,Thesouraria Geral d
lllencionadas, a quantia de
ias em que estive-rão de Servi~o.
Quartel de

para pagamento das Praças acima
importancia dos Soldos, que vencêrâo nos

de 181

1810

912

Eu

O PRI~CJPE REGENTE Faço saber aos que o presente Alvaní.
de declaração virem: Que desejando evitar toda, e qualquer dúvida, que
possa occorrer sobre a intelligencia dos paragrafos primeiro e segundo do
,Alvari de vinte e oito de Julho (I) do corrente anno, e beneficiar o Commercio interno, e marítimo: Hei por bem, para fixar huma regra invariavel nesta materia, Determinar: Que na Disposição do paragrafo segundo se comprehendão não só <lS Sumacas, mas tambem os Bergantis,,
que servem para o Commercio de toda a Costa do Brazil, ficando·se as·
sim entendendo a Disposição do paragrafo primeiro para ter lugar nas
Embarcações :.~h i refe ridas; E A !tendendo á consideração, que merecem
as embarcações de Guerra das Nacões
Estrangeir<~s,
Amigas, e Allia,
j!
.
das, que entrarem nos Portos deste Estado, Sou Servido Orcledar que
sejfio isentas de Visitas de Saude, declarando assim nesta parte o paragrafo primeiro do referido A !vará.
Pelo que: Maneio á Meza do Dezesh:ngo do Paço; e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Heal Era rio~ Conselho da . Minha
Real Fazenda; Regedor da Casa da Supplicação ao Brazil, Governadol"
da Relação da Bahia; Governadores e Capitães Generaes; e mais Governadores do Brazil, e dos Meus Domínios Ultrnmarinos, e a todos os
Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento
deste Alvará, o cumprão, e guardem, não obstaste qualquer Decisão
em contrario, que Hei por derogada, para este effeito sómente. E valerá como Carta passada pela Chancellaria, poslo que por ella não ha de
passar, e que o seu cffeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Lei em contrario. Dado no Palacio qo Rio de Janeiro ~m 14 de
Setembro de 1810. =Com a Assignatura do IJ'rincipe Regente, e a do
~1inistro.

~

Begútado na Secretaria de Estado dos Negocios do Brazil no Liv. 1. 0 de Leis, Alvards, e 1 Cartas Regias
afol· 172, e impresso nalmpressáo Re.{;'a
*- -*o..<: n *- - *

Sendo a Carta Regia, dirigicla ao Clero, Nobreza e Povo, com a data
de sete de Março do presente anno, hum dos mais i Ilustres monumentos,
não só da profunda sabedoria~ liberalidade de princípios de administra"
çfio, e dilatadas vistas para o futuro augmento da prosperidade da Nação. que tão partic,ula rll!en !e caraclerizão o feliz Governo do P R IN C l ~E
H EGENTE Nosso Senhor, rnas tambem da incomparavel Bondade ~lo
Mesmo A uguslo Senhor, o qual, á maneira de hum Pai rodeado de filhos, a quem ternamente ama, se compraz em lhes revelar os projectos,
que tem meditado para a sua felicidade, e goza anticipadamente dos beneficlos, que lhes prepara, e das bençàos que a idade presente, e <JS
vindouras derramarão sobre a época do seu Glorioso Reinado: Succ~de
-~----~-~---- --------------

(1) ' Deverá lêr-se 22 de Janeiro.
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in(elizmente que alguns inchviduos, ou sej-a por ignorancia crnssa e indisculpavel, ou por huma maliciosa preversidade, tem lido o criminoso
desacordo de suppôrem jc:í estabelecidas .algumas das providencias, que
Sua Alteza Heal ainda nào estabeleceo, Havendo unicamente Ordenad@
na referida Carta aos Governadores do Reino, que mt'Jitem -sobre os meios
mais convt=>nientes para se darem a~ .ditas pruvidenc.ias, ns quaes só podem ser dadas pelo Mesmo Augusto Senhor, quando subirem á sua Beal
Presença ostrabafhos de que Foi servido encarregar os sobreditos Governadores; trabalhos, que por sua extensão, imporlancia, e diíJicil combinaçflo dos direitos dos interessados, peJem a maior madureza, e a mais
séria e ' circunsrecta reflexão. Este reprehensivel excesso se tem manifestado pari icularr:nente a respeito dos Dizirnos; porque Decl11rando Sua Altez;l H eal sim plesme,nte " que u·nha dado Ordens aos Governadorres .do

" Reino, para que se occupem dos meios ·com que se poderão fixar os Di~
" zimos " se tem atrevido algumHs pessoas, cc.'m n ma1s terneraria e criminosa ousadia a recusarem a solução dos Dízimos Ecclesiaslicos, . OS'

'

'

'

quaes a m-e sma C~rta Hegia nem supprime de presente, nem manda sup ..
primir para o ful~ro, mas só projec_t.a fixar, para que ,seja mai1s tiiCil a·
sua sol.u<(ão, e ruais livre dos abusos que podem commetter, tanto os que
os pagão, como os que os recebem. E posto gue as pt?ssoas, que com
manifesta má fé assim procurão subtrahir-se ao c-umprimento de huma
obrigar,ão tão sagrada, não possào ter esc1:1sa, pois que obrão contra a
letra clara da Lei; c0m twdo para cortar de hom gulpe todos os subterfugios e cavilações, a que se possa recorrer sobre es.te impc.>rtarnissimo
objeclo; Manda o P RIN'Cl PE REGENTE Nos~w Semhor declarar, que
a obri,gaçào de paga.r os Dízimos EcclesiaslÍêos subsiste no mesmo estado, e em toda a sua força, sem mudança., n~m innovaçà0 alguma; e
q~1e contra os qu-e rf'cnsarem pag·ar os mesmos Dízimos, -- tem lugar os
procedimentos costumados, não havendo at.é ,a presente Lei .ou outra Determinação Regia, que :fizesse a menor alteração sobre estes ATÜgos.
Palacio do Govern0 em J7 de Setembro de 1810.-Com cioco.Rubrícas dos Senhores Governadores destes Rein-os.

Impresso . na lmp1·essâo Regfa.

O Doutor José Pereira da Cruz, Formado em Medicina pela Universitla·
de de Coimbra, PnJfesso na Ordem de Christo, Cavalleiro Fz'dalgo da
Casa Real, Medico da Camara do PRINCJPE REGENTE Nosso
Senhor, e Juiz Commissario Dele_gado Geral do Juizo Privativo do Fi·
s1:co Mór do Reino, Estados, e Domínios Ultrarnarz.nos, nas t'res .Pro·
vincias do Sul· do Reino de Portugal, e do Algarve com Alçada pelo
dito Senhor, que Deos guarde, q·c.
...
~

F aço

r

'.

saber a todos os Commereiantes, Mestres, Capitães de Na'v ios,
Donos, ou Consignatarios delles, Exportadores, e I mporradores de Bo·
ticas, Drog-as e Generos Medicinaes, que S. A. R. Foi Servido estabe4
Jecer, por -seu Régio Alv;mí, na Corte do Rio de Janeiro, na data de
22 de .Janeiro do corrente anno, o Regimento ~egulador do meu Empre-Zzzzz
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f!O, no qual Alvará, entre outros §§. de Providencias, Manda no §.

,,

XIV. o seL:"uÍnlP:
~· Xl V. " Vtsitará, e examinará na Alfr·mdega rodas as Boticas, e
, Oro.,.as, que chegarem de lóra, assim como as Boticas dos Navios,
" que ~t'stivf'rem para fa:~.er viagelll, sem a qual Vistla neuhum Navio
, poderá sahir, nem lis Ollic1aes d .. s Alfandegas poderão adnllliÍr a Dt>s" pacho Botica algun.a; para o que se pas:.ará a compett'nle Certidà~
" de Visita, e por eJla se reguhr<io as Sf"cretarias dus Governos, para
" denegar. ou conceder o ultimo Despacho para seguirem viagem, e o
'' Juiz d'Aifandega para Admiltir, ou nào a Pespach.., as Boticas . Estas
" Visitas, e Exames t.las Buticas dus Na\'Í•lS, se f11rão em terra, e só se
" poderão fazer a bordo, quando o ancoradouro fur em mar manço, em
» que os Navios t.fio joguem, em raz:io do enjôo, e balarH'o, que fazem
" impraticaveis similhantes exames. Destas Visitas, e das Boticas, que
" vem de fóra, se pagará a propina de seis mil e qualrocenlt•S réis; a
" saber, dois md e quatrocent11s réis para o Físico Mór do [h·ino, mil
H e duzentos réis r~ra o Juiz Curnlllissatio, oitocentos réis para cada
" hutn dos Visitadores, oilucenlos rds para o Fscriv<1o, e qual rocl:'ntos
» ré1s para Meirinho, e seu Esc riv ao. Ne:.las Visitas porém nàu have~ rá condemnaçào alguma ~>obre os Medicamentos reprovados, e ~;Óml'n
" te serão lançados fora. Sahin lo algum Navio st>m pedir, e se fazer Vi" sita na Botica, o Proprietario, ou Cunsignatario delle pagará a mes" ma quantia da V1si1a, como multa da sua malicia. "
Em consequencia do gue, Order.o a todos os sobreditos, que tendo Boticas, Drogas, ou Generos Medicinaes nas respPctivas Alfandegas,
ou Casa da lndia, venhào, em tempo, a esle competente Juizo ás casas da minha residencia a S. Lazaro, ou á Secretaria delle, na Rua di·
reita do Salit re N." 302, com os seus Requenmentos, para se fazer a
precisa Visita, e haverem as Certidões das suas approvaçiit•s, llos Generos visitados, para com ellas requererem o seu conq;elente, e ultimo
Despacho para a sua livre venda, e exportação das Boticas para fóra do
Reino; e isto debaixo das penas estabelecidas pelas Leis, e Hegunenlo
deste Juizo.
~
E para que chegue á noticia de fooos, e não ai!Pg-arem ignorancia alguma, mandei afiixar o presente, nos lugar~s Públicos, de que
se ha de passar a competente Certidão. Victorino Antouio de Brito, Escrivão, Secretario, Nomeado do sobredito Juizo, e o.o mpetencias delle
o fez escrever, e imprimir. Lisboa 24 de Setembro de\ 1810. -José Pereira da Cruz.
.~

Impresso na Typogra.fia Silviana.
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Representando o Marechal Commandante em Chefe do Exercito ser
conveniente a providencia de premiar os que prendet·em Desertores, para
evitar as deserções com a ' prompta execuc;ão das penas impostas pelas
Leis: Manda o Príncipe Regen te Nosso Senhor. que se dê o prem1o tle
quatro mil e oitocentos réis a todo aquelle, que prender hum Desertor,
e o apresentar, pago pela rwssoa que nas suas Casas, Quintas, ou Fa2endas Jhe tiver dado asylo, o·u receber no seu serviço, sendo cobrado
executivamente, e entregue pelo Juiz de Fóra do DJstricto, ou Corre-
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gedor da Comarc.a, ~.t conta da mnior quantia, decretada para a Caixa

Militar; pelo paragrafo quarto do A !vará de seis de Setembro de mil ·se-

tecenttis' sessenta e cinco; e na falta do dito meio, será pago pela mes·
ma Caixa Militar, para ser embolçada pelos vencimentos futuros do Desertor, ·se este continuar a servir. PalaciG do Governo em 26 de Sete·mbro de lBlO.(t)=Com seis Rubricas dos Senhores Gove~nadores destes Reinós.
.
"·
lm;Presso na lmpr·essão Regia.
·--*"""*--~

Eu O

PRI~CIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará virem:
Que tomando na Mi<Aha Real C0nsideração o requerimento do. Pr0vedor
da Santa Casa da Miser.icordia desta Cidade sobre a isenção, que Me
pedia, da co11trihuição do Sello das, Quitaç'Ões dos Legados, deixados á
mesma Santa Casa, em attenção ás applicaçõ·e s pias, a que erão desli·
nados os seus Rendünentos, cuja Consideração j/t Me havia movido~ ise-ntar a referida Santa Casa da Contribuição da Decima: Tendo Quvido
sobre esta materia o Meu Conselho da Fazenda, confortuando-Me colll
o seu parecer: Hei por bem, por effeitos da Minha Real Piedad~, de
isentar a Santa Casa da Misericordia desta Cidade, da Conlribuiçfto do
Sello das Quitações dos Legados, qúl;" lhe tenhão sido, ou forem qeixa~
dos; DerogandQ· para este effeito sómente a disposiÇão ~o par.a grrfo oitavo do Alvará de dezeset'e de ·Junho dó anno proximo passado, fi,canJo
aliás a todos os outros respeitos, ~m seu in,t eíro vig-01".
.
~
.
Pelo que: Mando ao PreSJdente do Meu Heal Erar10 ~ CQnselho
da Minha Real Fazenr,la; e a todos os Tribunaes, Ministros, e mais Pes·s oas, a q·uem perteRcer o conhecimento deste Alva1·á, que o cumprào,
e guardem, como nelle se contém. E valerá como Carla passada pelà
Chancellaria, posto que por e lia não h a de passar, e que o seu effeí tó
haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenação ern con·
trarioe Rio de Janeiro aos 28 de Setembro de 1810. _.:...Com a .A!ssignatura do Prinqipe Regente.
*
·
.,..
I.

Regist. na Seçretarz"a do Conselho da Fazenda no. l;iv.
1. • de Regis~o de .Alvarás, e Cartas Regias a fol. 80
vers., e Impresso na Impressão Regia ..
*--*~*-~*

Üs Governadores do Reino de Portugal, e Algarve em nome do PRIN-

CJPg REGENTE, e d Conselho de Re;;'encia ~e Hesranha, e I julias
em Nome de 811a Magestade Catholic<i FERNANDO V I I.. tol,nanrtl> em
consideração a recirroca utilidade, que resultaria tanto ao Reino ele Portug·al, como ao de Hespanba, de ficarem, durante a presente Guerra,
s~jeitos ao Recrutamento do Paiz em que _
s e <!Charem os subditos dos
(1)

Vid. a Portar.ia de 13 de Fevereiro, a de 28 de .Março, e a de

bro de 1812.
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ditos Reínos; Jogo que elles sejão propríos para o serviçol\1ilitar; e que
nào preferirem antes o ir servir no seu proprio Paiz: Tem authorizac..lo o
Gt1Verno Portuguez a D Miguel Pereira Forjaz Couliuho, do Conselho
de ~ua Alteza Real, Senhor Jos Coutus de Freiriz, e Peneg-ate Commendador úas Ordens Je Christo, e São Tiag-o da E~pada, MÍHt'Chal de
Campo dCJs seus Exercitos, fnspPcl<•r G eral das Milícias, e·Seeretario
du Governo das Hepar!ições das Secretarias de Eslat.lo Jus Nefo!OCÍüS Fs.
trang..-iros, Guerra, e Mar nha; e o Governo de Hespanha a D. Jofio dd
Castillo y Carróz, Cavalhei ro de Justiça, da Ordem de ~ãu João, e Pensionado da de Carlos TercPiro, do Conselho Supremo da Filzenda, Enviado Exúaordinario, Ministro Plenipolenciario Je Sua MagestaJe Cathullca Clt'Sta Corte de Llsbua, para ;ojustarem, concluírem, e assrgnarem
h uma Convençao para o sobredlt•l fim: os quaes, estando cabalwe11tt- instruidos das instrucçôes dos seus respectivos Governos, cunvierir0 no Artigo seguinte.
Que, vista a reciproca utilidade, que rl?'sulla a amhos os Reinos
de Portugal, e Hespanha. de se aul!!"ment ar, quanto possível for, o nÚ·
nwro dos defensores da JUsla Causa da iuclept·ndencia de Ambas as Monarquias; e de se pôr lermo, quanto antes, á cruel luta, em que desgraçadamente se acha envolvida a Peniusula; haja huma suspens;'io tempora~ia dos Privileg1os concedidos aos Vassallos das duas Putencias, pelo qu'e respeita ao serviço Mrlttar; a fim de que, tanto os Vitssallus Hespanhl"les, que se acharem residindo em Portugal, como os Portuguezes
em Hespanha, sendo pruprius para o serviço Militélr. e niio tendo justa
caush para serem exceptuados, (o que se rPgulará pelas Leis do Paizem
que se acharem) fiquem suj~itns ao Hecrutan,ento do Paiz, em que actualmenle residirem, h uma Vt>Z que ellt's não prefirão anle!l o ir servir no
seu proprio; o que deverão realrzar no prefixo lermo de quinze dias, depois da pubhcação da presente C()nvenção; com dt:"claração porém de que
esta Cqnvençào só deverá ter efleito, em quanto durar a prl'SI~ nte Guerra: po11 quanto, Jogo que ella terminE', continuarão os Vassallos de ambos os .Reinos a gozar dos mesmos PrivilPg·io~, l1herdades, e iz~mpçÕPs,
que se ach;lo concedidas pelos Trataclos subsislenles entre as duas Alias
Potencias. E esta Convenção terá o seu devido efleilo, logo que for ratificada pelos respectivos Governos, e trocada no mais curto espaço de
tempo possível.
·
Em firmeza d~ que, Nós os Plenípotenciarios authori~ados para este fim, assigná mos dois Originaes desta Cun vençào, e ~s se!l•imos cum o
~ello das nossas A r mas.
\
Feita em Lisboa aos 29 de Setembro de 18IO.=(L. S.) D.
Miguel Pereira Forjaz. (I)- (L. S) Juan dt:>l Castillo y -arróz.
Em Nome de Sua Alteza Heal o PRINCIPE REGENTE de Portugal appro\'amos, e ratificamos a presente Convenc~ào temporaria, em
1irmeza do que a assignárnos, e fizemos Sellar com o Sello das Armas
Heaes. Pala,cio do Governo em o 1. 0 Je Outubro de 18JO.=Bispo Patriarcha Eleito= Marquez M0nteiro Mór=Principal Souza=Conde
do Ket.londo =Ricardo Rilymundo Nogueira. (2)

. (L. S.)

{l) Foi impressa em Portoguez ·e Hespanhol.
t~l Foi ratificada pela Regencia de Bespanha em

\
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de Novembro de 1810.
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PRI~'CJPE

O
R F-GENTE Faço saber aos que este Ah ará com
força de Lei virem: Que em C'onsulla da Real Junta do Commercio,
Aericultura, Fabricas, e Navegação do Estado do Brazil, e Domínios
Ultramarinos Me foi presente. que Havendo Eu PermiltJdo pelo Alvará
do primeiro de Abril de rui I uítocr'ntos e o) to aos Meus fieis V <t:.sallos poderem estabelecer, qualquer que s"'ja o Paiz, ern f}ll!e hahitern, lodo o
genero de manufacturas, sem exceptuar al~uma. f,,zendo os seus trahalhos em pequeno ou em grande, como ma1s util fosse aos emp rehendedores, era muito conveniente ao progresso, e adianla111euto dellas, que
Eu Me Dignasse de A1npliar a isençã11 dos Direitos de importaçàu, concedida ás manufacturas elo Heíno pdo paragrafo segundo do outro Alvará de vinte e oito de Ahril de mil oitocentos e nove, tacllbern a f,,vor da.
importação daquellas que se fabricassem no Brazil, tlcando ísenras de
pagar Direitos ele Entrada em lodos os Portos deste Estado, ou sPjào
prodncção de Fabricas nelle estabelecidas por Provisão .da--t.r1esmi, Heal
Junta, ou de trabalhos particulares dos Hab,Lanlea.-tbs Jiffereores Capitanías, pois que a experiencía tem mostrado. f)Ue pelo worivo de seexi·
girem do Fio, e Tecrdos de Algodão na Alfande~a desta CorJt>, (jUando são transportad0s por mar, os mPsmos Direitcn" de dt>zeseis por ceo ;o
de Entrada, CJUe se cobrào das mercadorias Estrangt>iras, vmdns por
conta, e em Navios dos Meus Vassallos. se Lern prt>fE:>ridn o mt-'io da eonducção por terra com o fim de se isentarem de pagar os ditos OiTeir, js , de
sorte que fi cão assim gravados similhanles generos com as despezas de car•
retos em mais subido preço dOCJUe convém para serem eruprPgados 1wlas
Fabricas de Tecidos, Tinturaria, e Estamparia que de pruximo se t>sla~
belecêrão nesta Corte, e que não clwgarào promptamenre ao dezPjado
ponto de prosperidade, em quanto pagarem das suas manuf<~eturéls i Jj.
reitos de importação iguaes aos que pagào os Esrrangeims; bem lHi~Hn
Me foi lambem presente que de dependerem dH Provi:.Õt·s da sohredita
Real Junt.a os Fabricantes, que se quizerem estabelecer nas téipllanías
do Pará, Maranh:'io, e em outras dil'tanles desta Corte, para poder·1·m
gozar do beneficio da insençào dos Direitos d;1s ma1eri11s prim t: Íras que
servem de baze ás suas manufacturas, como pt>lo paragral~' pri111Piro do
referido Alvará de vinte e oito de Abril de mil oitocentos e nove Fui Servido Liberalizar, se podia seguir grave detri111entQ 11o pro~resso de laes
emprezas pela impossibilidade de as obterem em todas as oceasÍÕPS, e
no momenlo em que lhe forem n~cessarias: Tomando em ConsrJeraçi'to
o expendido, e Querendo por'effeito de Minha Paternal Solicitude rPIIIO·
ver todos os obstaculos que possão retardar a I ndusl ria, e o Comrnercio de Meus Vassallos de humas para outras Capitanias deste Estad,, e
favorecendo de hum modo a elles muito vanléljoso: Sou Servido, Cllnfur~
mando-Me com o parecer da mt>nciunada Consulta~ e por ampliaç:'io, e
declat·ação do supraticado Alv.nrá de vinte e oito de Abril de mil oito·
centos e nove, Ordenar o sel[UJnte.
..
Todo o Fio de Algodão, todos os Tecidos, . e Estamparias delJe, e igualmente de Seda, ou Lã, que se fabricarem nesta Corte, e
nas Capitanías deste Estado, ou seji'io produc.(;ão de Fabricas estabel~ei
das por Provizão da Real Junta do CommercJO, ou do trabalho parl1cu-
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lar dos Hahilanles, serão isentos de pagar lodos, e quaesqUtar Direitos
de Entrada e Sahida na Alfandega desta Corte e nas outras A lfande·
gas deste Estado, pela manei~a oo dito para~rafo segundo ordenada a
respeito das manufacturas Nac10naes, e do Re1no.
A Real Junta do Colllmerciu deste Estado oca authorizada para
delegar ás Mezas de J nspec(;fio, e na falta dellas aos Magistrados Terriloriaes, pelas Provizões de Fobrica, que expedir, a Jurisdicção que
no ref!_.. rido Alvará de vinte e oito de Abril de mil oitocentos e novelhe
está incumbida, a fim ·de que mostrando os Fabricantes, que tiverem a
dita Provizào, que compr~inio para o gasto das suas Fahricas materias
primeiras; que sit~vão de baze ás suas manufacturas; lhes possão dar Attestações, pelas quaes nas Alt'andegas respectivas se despachem livres
do direito de Entrada na fórma da disposição do paragrafo primeiro do
mesmo Alvará, ficando os Fabricantes sujeitos a veritiC'ar, que as consumírão todas no uso da sua industria, e aos mais exam es, e avengua.ções que as referidas Aulhoridades julgaretn necessarias para se evitar a
fraude, e descaminho dos Meus Reaes Oi1·eitos.
As mencionadas Attestações lerão toda a fé, e validade nas Alfandegas .onde forem apresentadas, e serão expedidas livres de esportulas, e sómente com o emolumento de duzentos e quarenta réis para os
Secrelarios das Mezas de lnspecção, ou Escrivães que as passnrem; e as
tnesmas Mezas, e Magistrados Territoriaes darão impaeterivelmente conta no fim de cada hun1 anno á sobredita Real Junta do Commerciu desfe
Estado :da .quantidade das materias primeiras, que conce,d êrão livres,
com especificação das Fabricas a que se destinárão, e do seu estado, e
adiantamento; e os Juizes das Alfaodegas igualmente darão em todos os
annos contas á mesma Heal Junta da importancia dos Direitos assim per·doad·os, para se poder formar o quadr.o ordenado no paràgrafo quinlodo
di to A I v-ará.
PeJo que; mandoá Meza do Desemhargo do Paço; Mez(l da Consc.iencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario, Conselho. da Minha Real Fazenda; Hegedor da Casa da Sll1pplicação; R e~ I J nnta do
Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegal(ão deste Estado do Brazil, e Domínios Ultramarinos; e a todos os Meui Tribunaes; Presidentes, e Deputados das lVJezas de lnspecção; OuvJdo·res; Juizes de Fóra;
Ministros de Justiça, e mais pessoas a fJUem o conhecimento deste Meu
AI vará pertencer, o cumprão, ~ guardem, e fação \nteiramente cum·p rir e g!lardar, como nelle se contém, ·sem embargo f~e qua\ squer Leis
em contrario, que todas Hei por derogadas para este efleito sómenre,
como se deltas Fizesse expressa, e individual rnencão. E valerá como
·Carta ·passada pela Chancellaria, post0 fJUe por ella ·não fi~ de passar,
e que o seu effeilo haja de durar mais d~ hum anno, .sem embargo Ja
Lei· em contrario. Dado no Rio de Janeiro aos 6 de Out·ubro de 1810.
-=Com a Assignatura do Principe Regente.

Regist. na Secr:etaria da Real Jwnta do .Commercio,
Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do
Bra:zil, e Domínios Ultramarinos ajol. 58 vers. do
Liv. 1. 0 do Registo de Leis, Alvarás, e Decretós, t:
impresso na Impressão Regia. .

1810

91'9

--'>1tv?•i!'--*

Lucas de Seabra da Silva, do Consellw do PRINCIPE REGENTE Nos~
so Senhor, Fidalgo Cavalldro da Sua lleal Casa, Commendador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chnnccller da Corte e Casa da Sttppl-icaçáo, intendente Geral da Policia da Corte e Reino, etc.
Exigindo os deverPs de humanidade qoe se prestem todos os soccorroa
áquelles, que abandonando as suas terras vem buscar na Capital asylo
contra a tyrannia dos inimigos deste Hei no; e sendo incompativel com
os deveres da Policia, que se deixem perf>cer este& infelizes, expostos á
calamidade de h uma Est;u;ào ehuvosa: Determino o seg-uinte, ·
I. Nenhum ProprietarJo de Casas, que se achem desoccupadas, póde nPgallas aos habllanles Jas Províncias, que se recolhem a esta Capital pelo sobredito motivo.
Jl. Os alugueres deslas Casas serão regulados pelo preço rlo ultimo
arrendamento sem o menor aug.m ento; e quanc..lo o dono tenha recebido
preços maiores, os restituirá nu termo -de vinte e quatro h11ras.
111. Tudo o proprietario, que por evitar esta judicial cuacção tirar
os escritos das suas propried:H.lt>s, perderá todo o d1reit-o, que lhe compele a exigir alug-ueres; as Casas serào dadas de graça ás f:unllias pobres
até ao proximo Natal, e pagará tanto fJUanto for o preço doaluguer correspondente a beneficio das famllias póhres.
I V. Os Ministros Criminaes dos Bairros procederão summariamenle
no conhecimento dos referidos excessos, enfio obstante quaesquer privJlegios em contrario; porque todos devem cessar na mais urgente de todas
as Causas.
V. Fica a cargo dos Ministros supraditos fazer allo,jar em Casas desoccupadas as famílias indigentes, e cuidnr no seu abrigo, entendendose a este respeito com o Desen1har~ador Conselheiro Bernardo Xavier
Barbosa Sachelli, para isso authorisado por Sua Alteza Real.
VI. Todas as dili~endas, que a Pste respeito se praticarem, serão
de graça, á excepçà<) das que se fizerem para a imposição de pPrlaS fn,JlOStas aos .Proprietarios , comprehendidos no § I H. E todo o Offic1al dà
Justiça, que praticar o contrario, será punido com tres ruezes de Cadêa.
Para f)Ue o referido chegue á noticia de todos m:tnclei affixaro presente de mandado de Sua Alte~a Heal o PRINCJPE REGE.'IITE Nusso
Senhor. Lisboa .8 de Outubro de 1810.- Lucas de Seabra da ~ilva.

Impr , na Officina de Antonio Bodrigue$ Galhardo.
\'
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L 'ucas de Seabra da Silva, do Conselho do PRINCJPE REGENTE Nosso Senhor, Fidalgo Cavallâro da Sua Beal Casa, Commendador da
Ordem de Christo, Desembargador do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Supplicaçáo, lntendente Geral da Policia da Corte e Reino, etc.

F aço

saber que, sendo presente a sua Alteza Real que hum grande
número das pessoas, que desamparárào as suas habitações para se subtrahirem á barbaridade do inimigo, desejão passar á margem esquerda.
do Téjo por terem abi maior commodid~1de para a sua sobsislencia, Foi
o Mesmo Senhor Servido Determinar que as ditas pessoas o possào livremente fazer sem que se lhes ponha impedimento. Devendo porém reguJar-se esta liberdade debaixo de princípios, que não cowprumetâo a segurança pública, e que nfio dê occasiào a que os passageiros se vão l'llli
ex pôr á incorumodidade de não acharem. predios senão por preços excessivos, e cle se lhes difficultar a passagem com extorsões escandalosas;
Determino o seguinte~
I. Todas as pessoas, que passarem á margem es<]uerda do TPjo, se
apresentarão no lermo de vinte e quatro horas perante os Nlngistrados
das differentes terras onde forem residir, declarando os seus nomes, occupações, naturalidade, núrn~ro dos individuas de suas famílias, e dia
em que deixárão as suas terra!~. E~>las declaraçí'íes serão tomadas de graça, e remellidas todos os Correios sem a menor falta, á Intendencia
Geral da Policia.
H. Nenhum Proprie!ario de Casas poderá recusar a estas famílias as
que estiverem por allugar; tendo a este respeito plena observaneia o que
se acha determinado pelo Edital, que de mandado de Sua Alteza Real
mandei affixar na da.ta de oito do corrente.
\ ,
Jll. Os A rraes das Em ba reações não excederão ás taxas, q ne se a chão
estabelecidas nos portos do Sul do Téjo pelas posturas das Camaras; e
quando pratiquem o contrario lhes serào impostas as Coimas declaradas
JlaiS mesmas Posturas.
\
~
I V. E porque os mesmos Arraes, e Patrões das ethbarcações, para
Jnelhor segurar os excessivos preços, que costumão extorquir, exigem os
pagamentos adiantados; tica-lhes prohibido o cobrarem cousa alguma antes de chegarem aos portos a que se destinão, debaixo da ena de hum
mez de Cadêa e na mesma pena incorrerão, quando por esta causa maltratarem atgum Passageiro; não ruerecendo pelo facto h.um mais severo
procedimenlu c ri minai.
V. Os Officiaes de Justiça de huma e outra margem do Téjo, e as
patrulhas da Policia, que vigião os C'áes desta Capital, farão executar
o que acima fica determin;)do neste Edital.
V I. Os Juizes de Fóra, e Ordinaríos das Terras do Sul do Téjo estabelecerão com as Camaras os Acortlàos necessarios, ptlra que com o
pretexto desta emigração se não ven'dão por excessivos preços os generos
11ecessarios para a subsislencia das famílias, fJUe a necessidade obriga a
procurar hum asylo contra a tyrannia do inimigo.
E para que do referido se não allegue ignorancia, este Edital será

//
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affhado nesta Capi-tal e nas terras da margem direita
lO de .,Outubro de -J8lO.-Lucas de Seabra da Silva.

lmpr. na O)Jicina

Ü

de

do

Tejo·. Lisboa.

Antonio Rodri!J.ue's Galharda,

R~GENTE

PRINCIPE
Nosso-Senhor, Movido peia mesma necessidade, que nas actuaes circumslancias tem obrigado a lançar mão de
muitos soccotros extraordinarios para a subsislencia dos Exercitos emp-r~~
gados na delensa det~les Reinos, á qual• he, especialmenl·e a.pplii,!ado o
~ubsidio M.ilitar das Decima-s; e A llenderai'O a qtiJE~ aqu_t'Jl.a pt~'rçà0 eles ...
te r~ndimento! <Jue no Erario Begio eNtr-a em Ap(•.li-ces Gra.ndPs, ticá' ;
inutilisad·a para o pag,arnento das·ref~ri_Jas d>t!Sfle-z as; M;iriua por l,ào Ul.l'-'
gentes motivos.., que elUas int'erimllll~ille n:1o ~e tecebào, pelo (]!Je tüc~
á Cid-a de· de Li-sboa, seu 'fer.mo, e Provi:nda da E·xt ~t!>ma•d,u_r.à, f'·rn rra·;
gamenlo do referidt~ Subsidi1:J, {lSSÍII·I Jo que se estiver devendo l~f"los an""
nos passados c0rno do que se for vencendo. J1lo pi'esenr.e; r-H~· in' tt>lli.~el'l•
tia porém de que as. Apolices, que·já estiverem recebi-d:~s. e ex-1s1:lo nOl
com petelílle, Cofre·, nas suas· ell'lregas no JE}r-ario devem ser ~Jcoru1ía n h a: ..
clas de Ceutidões legaes, em que se declate, qu-e se ae~avà~~· r.e üebidas
~té o- dia dezenave de Fevereiro d.este ann~l; data 0(,) A V•ÍSO, f•JII•e 8"-ltl'He
es~e obj-ecto fof f)rov-isioaalmente expe~.hdo pdo P·rêsilíl·ente ·dO Re:i1l lüa~
'
·rio. O Conselho da Fazenda fique ne$la i1'1tellige:r-1Cra, para em, ~ünlfo·r..•tt~ii-:
clade se regular· nas- questões occoneA.tes. Pal-a·cw do Governo e'rn J, 1 da>
Outubro àe !810. ___.;Com quatro Rubr·iças dos SenhoreS! Governa4ur-eS. '
do Reino.

.'

___*...,*------*
·Os Govet'rictddres'

p

do lkÍno' d'e' Po·rtugal e dos Aigarves.

r

ottuguezes: A marcha do Exercito' nimigo·, que já debilitado J}ela
penuria, e pelas passadas perdas, obedece de máo grad·o :ís orÚPns despotlcas do seu tyranno, rros annuncia hum'a p'roxima Batalha. O numero, e valor, já provado, do, Exercito combinado, sua furmidavel posição, e impaciencia, com que as 'frop'a s clam:lo pelo combate, I udo
nos p-rometle h·um St1ccesso fel1z, e glorioso. O f)EOS . dos Exercilo.ll
~hençoará as 11ossas Armas e nos cfa-rá huma completa victoria. Os Gov-e rnadores do Reino, o MaeJ"ecb ·~l General, o Exercito. e toda a Naçã~
assim o espe'rão, e tem todos os motiv<'>s de 1!1 esper:-tr. He por.ém neces7
sario, que nesta occasião vos acauteleis contva os falsos rumores, que
póde espalhM a mal1cia, ou a tim·idez. Não vos assusle a passa!.fem de
Tropas, a chegada de ft•ridos, o cont inuade giro· de TransportPs, e outros movimentos, que são necessaria consequenci·a das op~raçõPs da Guerra. Não nccrediteis not-i cia alguma, q•ue nào for annuncimJa pelo Gover..
no, cle ·cuja franqueza tendes tido tanta.s provas: EHe da1-.á as p11~videg"
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cias para castigar os malevolos, que se atrevem a espalhar falsas vozes,. ·com a severidade que exigem as circumstancias. Portuguezes, socego confiança, obediencia, e seremos felizes. Palacio do Governo 13
de Outubro de 181 O. --.. Bispo Patt-iarcba Eleito.- Marquez Monteiro Mór.- Principal Souza.- Conde do Redondo.- Carles Slwarl.Ricardo Raymundo Nogueira.

lmpr. na Impressão Regia.

•--IIE..c>*-.-*
Tendo o PRINCJPE REGENTE Nosso Senhor encarreg:ado os Governadores do Reino de pôr em cautella as Munições terrestres, e navaes,
os Reaes Archivos, as preciosidades da Coroa, e os C(Jfres publicos, se
os successos da Guerra fizessem que o inimigo se approximasse á Capital; e verificando-se presentemente este facto, posto que todas as combinações sejão a favor da nossa justa causa, e lhes dêm as mais bem fundadas esperan<;as de annunciar ao Publico huma victoria gloriosa: Com
tudo, devendo respeitar religiosamento as Ordens do Soberano, tem resolvido dar as providencias opporlunas para a sua execução. E podendo
acontecer que alguns Particulares por hum excesso' de prevenção queirão tambem depositar as suas preciosidades em lugar seguro, fazem os
Governadores do Reino saber, que elles tem destinado a Náo Vasco d~
Gama, e a Fragata Fenix, para receberem a seu bordo todo o dinheiro,
prata joias, e mais preciosidades, que quaesquer pessoas ahi quizerem
depositar; assim como poderão fazer o di Lo depo~ito em qualquer das
Embarcações de Guerra Inglezas, surtas neste Porto, pagaTido o premio do costume. He outrosim permittido ás pessoas, a quem a proximidade de huma batalha pod~r causar susto, o retirarem-se desta Capital.
O Governo; á vista da superioridade do Exercito combinado, da,~ pericia
dos Generaes, e do valor das Tropas, nã0 ju~ ga haver presentemente
motivo algum de receio; mas tendo premellido annunciar sempre ·a verdade á Nação, lhe faz saber a sua determinação a este respeito, e offe·rece aos tímidos os meios apontados. Palacio do Governo em 14 de Outubro de 1810.-Cam as Rubricas dos Governadores do ~eino.

lmpr. na

lmp1·~ssão Regia . .

Áchando-se presentemente nesta Cidade hum grande numero de pessoas que nella se refugiarão para escapar ao furor do iniwigo, entre os
quaes ha muitos Individuo~, que estão nas circumst<>ncias de ser recrut-ados para a Tropa de Linha; e exigindo o estado actual deste Reino
que todos os Vassallos babeis tomem as Am1as em defeza da Patria: He
o PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor Servido Ordenar, que todas as
pessoas, que se acharem com os requisitos necessarios para o dilQ Serviço passem a assentar Praça no Deposito de Vai de Pereiro, dentro de
oito dias, contndos da publicação da presente Portaria; e apresentandose voluntariamente no dito tempo, receberá cada hum tres mil e duzen-
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tros réis de gratificação. Passado o mesmo espaço de oito dias, as Autho·
ridades encarregadas do Recrutamento, procederão a recrutar os referi·
dos sujeitos, que estiverem nas devidas circumstancias. As Authoridades Civís ou Militares, a quem o conhecimento desta pertencer, lhe darão a sua devida execução. Palacio do Governo em 17 de Outubro de
1810.- Com seis Rubricas dos Senhores Governadores do Reino.

Impresso na Impressão Regia.

Estando estabelecido no Artigo XV. doTralado do Commercio de de~
zenove de Fevereiro do Corrente anno, celebrado entre a minha Real Coroa, e o Meu antigo, e fiel Alliado EIRei da Grã· Bretanha, a 19 de Fe.
vereiro de 1810 que todos os Generos, Mercadorias, e Artigos da Producção, Manufactura, (ndustria, ou Invenção do Domínios, e dos Vassallos Britanicos, paguem por entrada sómenfe quinze por cento de Dtreito e não sendo conforme nem á razão, e á justiça, nem á igualdade,
que convem haver nas transacções mercantis, que os Meus Vassallos paguem maiores direitos pelos mesmos Generos, e Mercadorias, o que impediria o augmenlo, e prosperidade do Cornmercio Nacional, que muito
Desejo adiantar, e promover em bene6cio da riquesa, e felicidade pública: Sou Servido Ordenar, que os sobreditos Generos, e Mercadorias
de Producção~ Manufactura, lndustria, ou Invenção Ingleza, que por
conta dos Meus fieis Vassallos forem importados nas Alfandegas do Reino, deste Estado do Brazil, e Domínios rltramarinos, em Nav ios Nacio·
naes ou Entrangeiros, paguem por entrada quinze por cento sómente,
derogados nesta parte a Carta Regia de vinte e oito de Janeiro, e o Decreto de dezeseis de Junho de mil oitocentos e oito 1 ficando em tudo o
mais em seu inteiro vigor, e plena observancia. O Conselho da Fazenda
o tenha assim entendido, e o faça exe<!utar com os Despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Outubro de HHO. - Com a
Rubrica do Príncipe Regente.

Impresso na Impressão Regia.
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Tendo o Procurador da Cidade Francisco de Mendonça Arraes e Mello, exposto ,no Senado da , Camara a inohservancia do Real Aviso de 8
do corrente, no excesso dos preços dos Viveres de subsistencia indispeni1avel que se vai experimentando progressiv~mente; e outrosim o monopolio, e occultação do genero, que entre os da primeira n.ecessidade
tem o primeiro lugar. Requerendo o mesmo Proc.urador da CJdade, .a ef·
fecliva e prompta execução daquella Ordem Reg1a, quanto aos pnmeJros, e a instauração das providencias dadas no Edital de ~6 de Ahdl de
1801, qu-anto aos segundos: O Senado da Camara commma aos Transgressores do mencionado Regio." A viso a pena de serem iohibidos de venAaaaaa 2
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der:, e de lhes fecharem as lojas, encarregando. aos Almotacés das Exe:.
puções o exacto cumprimento desta Ordem. E quanto áqueJies, que calculando a' sua fortuna pela rniseria pública, monopolizão e escondem o
pão nos seus praticulares celleiros, a fim de irem cada vez mais augmentando o seu preço muito acim~ da,quelle, justa proporção, que só p6de
ser equilibrada pela concurrencia no Terreiro Público: Ordena o mesmo
Senado, que toda a pessoa, que conservar particulares depósitos de Trigo, ou de qu·a esquer outros grãos, de que se póde fabricar pão, e do qud
não lenha dado entrada no dito Público Terreiro, como igualmente Barricas de Farinha, venha declarar neste Tribunal a existencia, especie, e
quantidade de quaesquer dos mesmos generos, no termo de tres dias depois da affixação deste .Edital, sobpena do perdimento do genero occultado, tres partes a favor da Fazenda da Cidade, que serão conduzidas
ao Terreiro Público, para nelle serem vendidas pelo menor preço que correr, em beneficio do Povo; e a quarta parte applicada ao , Denunciante,
que poderá .dar a sua Denunci'à em segredo. E para que se faça notorio
a todos, se mandou affixar o presente. Lisboa; 19 de Outubro de 1810.
-Francisco de Mendonça Arraes e Mello.

Impresso na Typografia Silviana.
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Senado â~ Camara faz saber ao público, e particularmente aos refugiados.nestá Capital, que o Conselhéi1·o João Carlos Cardozo V.erney, se
acha authorizado para mandar cortar sem demora, em qualquerMçougue
da Cid~de, as rezes dos mesmos refugiados, e de tomar as denún1gias até
em segredo, contra qualquer dos Marchantes, q\ue se ~travessar na compra do mesmo gado, a quem por esse facto fica commmada a pen- estab.elecida contra .os atravessadores destegen,ero, e d'~ rest~tuir o pre~o 1_:slvo, porque .o tiver comprado. Os ,A.Imotaces das E~ecuçoes ernpreg~rao
na dita Ordem toda a diligeneia, e todo o zelo e acli v1idade, que se dev.e esperar do seu Officio nas circunstancia~ actuat>s. E \,para que conste,
se mandou affixar o presente. Lisboa 19 de Outubro 'de 1810.-Francisco de Mendonça Arraes e Mello.
l

Impresso na
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Áchando·se felizmente concluído o Matrimonio da Princeza Dona Ma-·
ria Thereza, Minha Muito Amada, e Presada Filha com o Infante Dom
Pedro Carlos, Meu Muito Amado, e Presado Sobrinho, .e Filho .do I.nÜJ.n te de Hespanha Dom Gabriel, e da Infanta D. Mar1anna VICtorm,
Minha Muito Amada, e Presada Irmã: ·E Desejando Eu pol' tão Plau~ivel occasião corresponder em tudo o q.u~ fo1· justo ao zelo, e a~or que
todos os Meus Vassa!los, e parlicularmenle os moradores desta C1dade do
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Rio cle Janeiro mostrão ao Meu H'e::d Serviço MS demon~ttr~ções da cem-·
tentamento destas felicidades; á maneira do que, em outras similhanles
occasiões de alegria publica tem já passado a ser hum costume fundado
em Direito: Hei por bem fazer Mercê aos Prezos, que se acharem por
Causas Crimes, não :;Ó nas Caúêas públicas do Oi,tricto. da Relação dústa Cidade do Rio de Janeiro, e nas Cadêas ' da ltelação da Cidade da
Bílhia, e seu respectivo Districto, mas tam be11'1 nas ·C.adeas de todas as
Comarcas deste Estado do Brazil, de lhes perdoar livremente por esta
vez (não tendo elles mais partes, que a Justiça) lodos, e quaesquer crimes, pelos quaes estiverem prezos, á excepção dos seguintes, que pela
gravidade delles / e pelo que convém ao Serviço de Deos,· .e bem ·daRepública, se não c~evem izenta1· das penas das· Leis; a saber; blasfemar
de Oeos, e de seus Santos; moeda falsa; falsidade; testemunho falso;
matar, ou ferir sendo de proposito, com espingarda, ou qualquer outra
am1a de fogo. ou dar tiro com proposito de matar, ou ferir; posto gue
não ·matasse, nem ferisse; propi'nação de veneno, ainda que morte pe não
haja seguido; morte feita atraiçoadamente; pôr fogo acinte mente, arrombamento de Cadêas, forçar mulher; soltar os presos sendo Carcereiro;
por vontade, ou peita; entrar em Mosteiro de Freiras com proposilo, e
fim deshonesto; ferir, ou espancar a qualquer Juiz, posto que pedaneo,
ou ventanario seja, sobre seu offiqio; impedir com effeito as diligencias
da Justiça, usando para isso de força; ferir a alguma pessoa tomada ás
mãos; furto, que exceda o valor de hum marco de prata; ferida feito no
rosto, com tenção de a dar se com effeito se deo j e ultimamente o cri~
me de ladrão formigueiro, sendo pela terceira vez prezo, e condemna. ções de açoutes sendo por furto: E he Minha ·Real Vontade:, e Intenção
que exceptuando os crimes, que ficão declarados, e que ficarão nos termos ordinarios de Justiça, todos 'os mais fiquem perdoados; e as pessoas,
que por elles estiverem prezas em todas as referidàs Cadêas, sejão livremento soltas não tendo parte mais do que aJustiça, ou havendo-lhes da .. .
do perdão ,, as que Oi poderião accusat·, posto que não as accusern, ou
constando que não ·as ha para as poderem accusar; Ficando com tuda
neste caso sempre salvo o Direito ás mesmas partes, para as poderem ac'"'
cusat· querendo; porque a Minha Intenção he perdoar sómente aos refe·
ridos Prezos ;t satisfação da Justiça, e não prejudicar ás ditas partes no
Direito que lhes pertencer: E para se haverem os ditos criminosos pel'doados, serão as suas culpas vistas pelos Juizes a ,que tocar; , e julgado
este Perdão conforme a ellas, na forma do costume. A Meza do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e expeça as ordens necessal'ias
para este Real Decreto se publicar, chegando pela sua publicação á noticia de todos, e para se executar, como nelle se contem. Palacio do Rio
de Janeiro ern 22 de Outubro de 1810. -Com ·a Rubrica do Principe

Regente.

Regist. na,._ Seeretaria do De'sembarqo do Paço no
Liv. I." dos .Decretos afol8fJ., vers. e lmp1·. na
Impressão Regia.
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O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará com
força de Lei virem; que Me foi presente em Consulta da Minha Real
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do Brazil, e Domínios Ultramarinos, que achando-se disposto na
Carta de Lei, e Regimento das Mezas de Inspecção do primeiro de Abri'l
de mil setecentos cincoenta e hum, Capitulo III. §. IH., que os lnspectores por parte da Lavoura, e Commercio das respectivas Capitanias servissem o seu Emprego sómente por hum anno, sem poderem ser reeleitos
senão passados tres annos depois de findo aq uelle tempo do seu exercício,
havia mostrado a experiencia não ser esse tempo sufficiente para os mes·
mos lnspectores adquirirem os conhecimentos necessarios a huma Repartição, que se tinha constituído mais importante pelas Commissões,
que sobrevierão depois da sua Creação, e que agora ainda mais se tem
augmentado pelas imcumbencias, de que as ditas Mezas se achão encarregadas pelasLeis novíssimas, propondo se-Me 'por isso a necessidade de
~e modificar a sobredita Lei, e Regimento, como sendo mais conveníen·
te ao Meo Real Serviço, que a exemplo dos Deputados .da antiga Junta
do Commercio do Reino, os Deputados Inspeclores das mesmas Mezas
de lnspecção, que não estiverem providos por Minha irnmediata Mercê
sirvão os seus Empregos por tr~s annos success,Lvos sómenle: Conformando-Me com o parecer da mencionada Consulta : Hei por bem Determinar
o seguinte:
Primeiro: Os Empregos dos Deputados de todas as Mezas de Iospecç-ão, que não estiverem providos por Minha immediata Mer~ê, serão
daqui em diante triennaes, sem embargo do Capitulo IH. §. lll. da Lei
da Cre.ação, e Regimento das mesmas Mezas_do primeiro de Abril de
mil setecentos cincoenla e hum, que hei por d~rrogado para este effeito
sómente, guardando-s~ em tudo o mais o presoripto no m~smo Capitulo,
e )laragrafo com as alterações, e formalidades Ordenadas no A I vará de
quinze de Julho de mil setecentos setenta e cinco §. KXI. e §. XXII.
fazendo-se a eleição dos Deputados da Lavoura de ~\çucar, e Tabaco
em Agosto, e a dos Deputados do Commercio em Dezembro, conforme
ao estilo da Praça da Bahia; &endo as ditas Mezas obrigadas a dar conta ao referido Meu TriburJal da Real Junta do Commercio deste Estado
com os autos da Eleição, e posse respectiva.
Segundo: Nenhum Deputado legalmente eleito poderá servir por
mais de tres annos successívos nas Mezas de Inspecção, nem ser reeleito senão passados tres annos depois de findo o seu triennio; e as reelei·
ções, que se fizerem contra o disposto neste Alvará, seriio nullas, fican:do desde logo devolvido ao dito Meu Tribunal o Direito da eleição para
nomear Deputado Inspeétor em lugar do que iUegalmente servir ..
Pelo que; mando á Meza do Desembargo do Paço; Meza da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario, Conselho da Minha Real Fazenda; Regedor da Casa da Supplicação; Real Junta do
Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do Brazil, e Domínios Ultramarinos; e a todos os .Meus Tribunaes; Presiden·
tes, e Deputados das Mezas de Jnspecção; Ouv1dores; Juizes de Fóra;
Ministros de Justiça; e mais pessoas a quem o conhecimento deste Meu
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Alvará p-ertencer, ci _cumprã.o, e guardem, e fac(ào inteiramen~e cqmptir, e gua_rdar, como oelle se contém sem embarg.o de qnaesqüer Leis
em contrariO, que todas Her por derroo-adas para este effeito són1ente
o
.
como se de l'l as F1zesse
expressa menção.
E valerá como Carta passada'
pela Chancellaria, posto que por ella não &a de passar; e que o seu
effei_to haja de dur~r mai_s de_ hum anno, sem embargo da Lei ~m coo1 rar10. Dado no Rw de Janeu:o aos 23 de Outubro de I B 1o.- Com a
'A ssig!latura do Principe J3-egente.

Regist. na ·Secretaria da Real Jttnta do Commcrcw,
Agricultum, Fabricas, e Navegaçiio deste Estado do
Bra;'Zil, e Domínios Ultramarinos a fol. 6 l do Liv.
0
1. ito Registo de Leis, Alvarás, e Decretos, e
Impresso na lrnp1·essáo Regúe.
:

E~

O PRINCIPE REGENTE Faç·o saber àos que este Alvar-á Çolli
forc;a de Lei virem: Que sendo os Meus constantes, e Patemaes desejos os de promover a Felicidade dos Povos, que o Omni.potente confiou
ao Meu Soberano Regimen; e que considerando que o Cornmercio he o
meio mais efficaz, e conàucente a preencher as Minhas Benificas, e Providentes Disposições" visto que por eJie se facilita o modo de dar á Ag-ri ..:
cultura, e Industria Nacio"al todo o desenvolvimento, e energia, de que
estas duas importantes fontes da Publica Prosperidade silo susceptiyeis:
Julguei que seria de huma grande vantagem, para promover o augmento; e prosperidade 'do mesmo Commercio; estabelecer hum deposito, em
que houvessem de ser recebidos os Effeitos Commerciaes, assim Nacronaes~ como Estrangéiros, que . os seus respectivos Donos quizessem para
elle conduzir, ou -sejão destinados para o cons.umo, ou para serem .reexportados para outros ' Portos; faculdade, de que não poderá deixar qe re.:.
sultar a grande commodidade de poderem os Commercianles regular melhor as suas especulações mercantis, dirigindo-as de hum Ponto centrai,
onde dentro àe pouco tempo, e com rpais preciso conhecimento, lhes pó-~
.d é ser constante o estado de aburrdao'cia, ou de carencias de efleito·s, e
producios, existente nos diffe1·entes Portos; e .Praças de Çommercio.: E
parecendo-Me que as Ilhas dos Açor~s pela sua _posição offerecem ~um
lugar proprio para o estabelecimento de h.um similhante Deposito, maiormente depois que pela Paz que Aj-ust!3i Com a Regencia de ArgeJ; se
franquearão aos Meus Vassallos o C0mmercio, e Navegação do Meuiter-'
raneo, e Portos do Levante j Resolvi determinar o seguinte:
I. Haveni hum estabelecimento de Deposito no Porto da Cidade de
Ponta Delgada na Ilha de S. Miguel, em que haja de ser recebida toda
a qualidade de Generos, Mercadorias, e Fazendas; assim N~cionaes,
como Estrangeiras;. e deverá este Estabelecimento de Deposito ficar su. jeito á Decisão, e Admin·istração do J11iz da Alfandega, que se acha estabelecida naquella Cida'de, com a assistencia de hum E,s crivão do Deposito, e dos mais OfncJaes, que se julg~rem neoessarios para o expediente.
~ H. Todos _os Generos, Effei.tos, e Mercadorias, que enfrarem por.Dl'posito, deverão como taes, ser manifestados perante o .Juiz da Al/j1n-
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dega, deritró do espaço dé.~ vinte e quarro. hotlfs: depois· que e· l~m:l-iMca
·çào, 011 Navio, que õs conduzír, houver entrado, decla·rando ós Me~ltes"
lniportaddres, Propr1et·arh·s·. ou Consignata:rios em hum M-anifesto euv
forma ô Nome do Navio, Capitilo, Purtu, onde ca-rreg:arão, os Volumes-;•
N uu\eros, marcas, o contt'iHl'ü ne.Hes 1 por _ 1\~euidas sólidas-, liquidas,, úU
de éxtençào, qualidade,• ff tlpJ'anllJ·a de d-a' Fa~enda, e · D'<Hues dos Prl.!lprietari'u s, e Consignatattos.
.
.. .
111. Em quanto se não estabelecerem os A_rm:a·z pns propnos, e· EJt.fi ..
cios convenientes par.a o Oepus11o que Me Proponho mandat· construir,
deverão o'S lmportadoré·s ,, Pro(>rieta·rios ou· Corlsignata.•~ios declarar no
Juiz d.a A lfandega, arl'tes dé se· proceder á descarga,. os A rmazt'ns, para onde as' Faz'e nJa;s houv'e ren'l de se desca·rregar., !1" fim de sert>m estes
vizita'dos, e apptov·ados, e de se porem n·as Purlas clelles dois Cadeados,
que o Juiz. da Alfandega nt:lles mandará fixar, cuj-as. c'haves, que serào
de diffcrente fe'c hadura, se entregarão h uma ao Juiz da Alfandega, ou1ra ao Porteiro della, ticando a chave da porta do A rmazem no poder Jo
Proprietario, ou Dono das Meroaduúas; Gerieros, e Eflettos, que se re•
colherem no proposto Armazem.
1 V. Todos os Generos, e Mercadorias, manifestadas para o Deposi-to, serão descarregadas sem a menor de111ora para os ArmazenS' COI!JPe"'
tentes; e o Escrivão do Deposito fáfá a sua devida Entrada em hum Li•
vro· de Entrada, e Sabida~ numerado; e rwhriea~o pelo Juiz· da Alfan..
dega, e pela fórma que lhe será prescripta, tomando huma exacta C••nta
t.le tudo o que fica indicado: e em quanto se nào ei:Tectuar a descarga 9
se mandarào sellar as Escotilhas oom o Sello da Alfandega, metlendo·se
a bordo es Guárdas convenieniles.
.
V._ Os Officiaes, que furem nomeados pelo Juiz da Alfandega, assis..
tirào á inspecçào, e veri·licaçào da De:;car!Ja; assignarão com a Parte o
Termo da Vestoria, e Entrada nos. respectivos. Livru~: e farRo mar.car
. ~obre cada volume, pelo niodo m:us duro, e Inlt!lllglvel, c:1ue poss1vd
for, a qualidade, e qilantidade delles.
·
· Vl t. Hav.erá t?t.l.o o cu1dado na arrun'wçi'i~~das Fazend.as, qt ~\ forem
recolhHias no Deposito, e bua ordem na culla~tao dellas, a hm de que po~
são ser accessiveis os volumes, contarem-se, e ex:t~llinarel' r'l-se co•~ facilidade: e totlo o Proprietario, Agenie, ou Guatd~ de Armazem, que
deixar de o executar assim, pagara a despeza da nu~a\ àrrumaçào e huma condemriação de vin·t~ mtl r~i~, de que ni~tade en~rarc(
Cofre da
Alf<tndega, e -a outra se dtslnbutra pelos Offic1aes du Q\:,posJto..•
V11. Toda a Fazenda, c1ue se passar por alto, ou lor desencaminhada, ou antes, ou depois da enlrega do Manift~sto de Entrac,l-a, ou de Sabida, será tomada por perdida; e aquellPs que a desencaminharem, serão castigados coln as penas impostas pelas Leis existentes·. ~
·v 11 I. Os A rmazens, em que se tíverern recolhido por Deposito as
Fazendas, que nelles se ndmittirein, nunca se deverão abrir; senão na
presença e com nssistencia do Juiz da A lfandéga, do Porteiro da mesma, e do Duna da Fazenda, ou de seus delegados; e dev~rão permanecer no Armae.em, em quanto e1>te se achar aberto, ficando r·el<lponsaveis
pel'a segurança do mésmo Artnazem, e das Fazendas nelle existentes, e .
deverà'o os Do9os, ou Oonsignatarius dos EII'eitos depositados pat!ar as
.despezas, e alugneis dos ArmazeiJs, ou esl~s st>jão pertencentes á Minha
Real Fazenda, ou a particulares.
1
JX. Querende os I m port:adores, Proprietarios da-s Fazendas; ou seus
respectivos Consiganatarios reexporta-las pura os portos Estrangeiros, ou:
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Nacioones, ~ga1·ãa o Di,reito Je Sabida de: qualna por cento de toda. e.
qualquer q.ta:thdade ele Generos, e: MPrcadorias segundo a. avaliação dll
Pauta, que Tenho ma.radado org:anjz·ar, pag_aJJdo-&e entr.etantanfo . pela q.u e
se acha.r estabele.a ida. na ALfandega da: Cidade de Ponta Delgada na J.lha
de S. l\1iguel. "
·. .
X. Propondo-se porém pl!omov.er a badusiTÍa N.aeional, e animar o
louvavel desvélo dos que nella se em pregão; Delermi,no que os Pmducto~
das Fábricas Na.ci1H1aes paguem s.ómente hum por cento.de Sabida do Deposito; e Hei por bem., em @eneficio da, Navega~Ção N.acior.~al, fjlle todos
gs Efl'eit_o s, Fazendas~ e l?roductos, ca.rliegiados a bordo de Navios Por:.
tuguezes, e que. do Deposito se reexpol'tarem para Portos Estra-ngeinos,
ou Nacionaes; não· paguem ma·is de· dois por cento de Sahida.
XI. Em quanto por.ém nos Generos, Mercador-ias, e Art.igo~ da Pro...
ducção, Manufacrura, I.nd.ustria, e ln_venção dos Dom.ini.os, e Vn,ssallo!f
de Sua. Ma.gestade B.ritann,i ca,, q,pe forem recebidos nos Armazes do
Deposito, e delles foliellll reexportadQs, se obs.e rva.rá o dispost~o nos A.rügos XX., e XXI. do Tcatado d.e Commer.cio, e Navegação. que .Ajustei com o Sereoissirno, e Poten\tiss~mo Prin.cipe Jorcge Ter.ceirn~ Rei do
ReinoU nido da.Grande-BreLan.h a, e hlanda. as~ignado n€sl·a Corte do Ri€)
de Janeiro em Dezenove de Fevereiro deste r>resen.te anrw; bem. entendido, que Íl!ual isenção de Direitos de Sabida seja c~m.€edida a, fa.V(J)t d~~
·Generos, Artigos de- Pr.odueç;to, Manufa:cüJ.ra, Jmh1strita., e hven.çã~
dos Meus Domínios,. e VassaUos, q,ue foliem recebi.dos, e reexporlado~
dos Portos dos Domínios .lil!iitannicos desigaados pela Lei. por= WarelJOusing Ports= devendo o.bservar-se, em quanto a esta paçte. a. mais
pe:rfeit& recipr.oddade; e em tal caso, de.verão os. meus VassaHos gozar
na sahida, e reexportação dos Gel!l.e:ros, Artigos cile J?roducçào, Mao'u;..
factura, e Industria, e Invenção po~ Meus Dom.i.ajos,, e Vassallos,;<que sahirem, e se reexportarem do Deposito, da Gid.a.de de Pon.ta Delgada,, p~
ra serem j,mportados nos Portos dos Domínios .Britannices~ da mesma isen ...
~ão de Direitos de Sahida, de qee gozarem os Vass;JIIos :Sritannicos.
XII. Os direitos deverão ser pagos á sabida das Fazendas do Armazem, em que estiverem· depositadas; e· s~ não. se deverão, e~dg:ir d1ts1que
forem consumi.das pelo estrag@, p.nccedid0 d.e ince11dio.
Xlll. Os Generos. porém, '}l!le sahirem para ~aslo do Paiz, pagarão.
os Oireit0s de consumo. segundo se achar €Stabeleci.do pela Pama existen~e na Alfandega de Ponta Delgada, e-m quanto se não puhlicar a CJII.e
Tenho mandado forma·t·, exceptua!Jdo os l?ro.d uclos Co.l.on.iaes Estrangeiros~ q:ue sendo do ge~er0, e qualidade daqu<illles., que !le cultjvã.o., manufacturão, e expor:tão do· Estad.o do Braz,il,, e mais Dominios da Azi.a ",
e Africa, sujeüos á Minha Coroa, senã,o admittem para cGnsutJ)o, ficando por isso prohibidof..
XIV. Nenhuma Mercade6.a, Effeitos,, ou Fazenda. s.ahirá do Arma~em Jo Dep@sito, sem que oDono, ou seu. Agente legitima.ruen.te autho-·
rizadu, apresente Bi.J.hete do Thesoure.iro da Al.fandega, por onde conste que p(.tgou os conq:Jelentes Dir.ei.lo.s na, fÓJjm,a dos Oesp~chos; e sem,
que tenha. daclo 6anç.<a pela tresdob,ro- do valor da Fazenda, para segurança de que aguella F.1zenda será desc:uregada nos Portos, para onde.
se diz ser destinada. e que new toda., aem par.te della se descarreg-ará
n-as Ilhas; e deverá o Escrivão do Deposito. descarregar da fiança o Pr.g,prietario, ou Dono da, Fa.zend.a, ou o Fi.adDr, logo que a Par.te, prod.uzi1r
hUioa Certidiio autheatica da deSCil•rgÇt rte taes MercadHrias no Porto, a
qt~e se dPst.inav:'lo, dentro dos prazo~ abaix,o . declarados.
Bbbbbb
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XV. Dos Por los da Europa, Costa de A fl'icas Mediterraneo, Occea no Seplentrional, M11r do Norte, Estados ·Unidos da A me rica, e Anti lhas, bo m anno; dus Portos do Mar Pacifico, M·ar das Indias, Gulfos,
Persico, e de Bengnla, Portos da China, dois annos e meio; das Ilhas
dos Acores, trt>s mezes.
·
X V i. As Cert1dues, que deverião servir para descarregar a fiança,
serão dadas na fórma seguinte.
Em qualquer Porto dcs Domínios da Minha Real Coroa, onde hou•
ver Alfantlegas, se tirnr::i huma Certidão d.e Descarga, munida com a
Ru hríca do respectivo Juiz, em (jUe se deverá declarar, que taes Fazend<~s haviiío sido regularmente descarregadas na fórma do Manifesto: No
caso de não haverAifandega, de•erá seraCertidão passada peloJuizde
Fóra. ou pelo Governador com dois Otficiaes Superiores; e nella se declarará tere tn :.ido pagos os competentes Direitos de Descarga.
Nos Portos Estrangeiros se deverão obter as competentes Certidõj:ls pela Hepart~<;no das Alfandeg·as nelles e xiste ntes; e na .fi1lta dellas
se reg uerer;lu dos M al;\"lslrados M unici paes, senclo reconhecidas pelos Consules Porluguezes, all1 ~;e:>iJ~otes, e na f.,lta destes por Tabelliào Público; mas em caso de naufragio, ou de ser o Navio aprezado pelo Jnimi·
go, se deverá descarregat· a fiança, provando -se satisfacloriamente
aquP.IIes acontucimelitüs.
X VJI. To as as Fa.zendas, que sahirem dos A rm(lzens de Deposito,
serào sujeitas nos mais Portos dos Meus Domínios aos Direitos, que pagariào, se viessem de Portos Estrangeiros: e:xceptuando aquelles Generos, e Mercad()rias, 'que, sendo originariamente Nacionaes, gozavão do
Privilegio de serem consideradas como vindas em direitura do Porto1
donde :mhirão para o lugar do Deposito',
XVJII. Toda a Fazenda, que for n~exportada dos ~rmnzens de Depozilo, deverá ser novamente examinada; e qq_ando pela cor'lfrontação
do Manifesto se reconheça que existe fidta, pagàrá o Proprietar io, ou o
seu Agente o Direito. de consumo por inteiro 1de toda aquella pá.t:te, que
faltar.
~\
X IX. Não será permittic,Ia a sabida das Fazendas pa~a fóra dçs Arrnazt:'ns de Deposito, senão se acharem encerradas lnos mesmos Volumes
ou Fardos, em que entrarão e sómente será excep~oado o Açucar, Café, Cacáo, Agoa-ardente de Cana, e Vinho, que r 4ra maior C!iHnmo·
clidade da reexport~~ã~ se poderão di.vidir e~ meno:.es ~orçõê~? com tan~
to que h uma tal d1v1sao se faça debatxo da mspecçao dos OfficJaes da AJ ..
fande!!a, e do Escrivão do Deposito, que tomará cúnta dos volumes 1
qualidade, pezo, e medida, número, e marca, para o df claratr na Sa~
hida, que der dos referidos Generos:, e no seu compelent~, M nif~sto, e
Desr"i1.cho.
..
~.
XX. Os Etfeitos, taes como o Café,, e Cac:io, sendo sujeitos a quebras, e avarias, gozarão do beneficio de hum rebate de dois por cento 1
e no caso que alguns Generos por effeito do calôr, ou humi.dade dos Armazens 'possão soffrer algum augmento ou diminuição no pezo, não sen "'
do esta considera ve1, se não deverá por isso embaraçar ~ sabida delles.
·
XXI. Os Generos 1 Mercadorias, Fazendas, e quaesquer outros Ef~
feitos, que entrarem por Deposito, não poderão ser conservados nelle
. a lém do lermo de dois annos, a contar da data da entrada nos Armazens; passado este tet·mo, serão ·os Donos obrigados a reexporta-los; ou
a paga ~· o direito de cons umo por inteiw,
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XI~. E quando os Do.rnos, ou Propr·i etarios dos dHos Generos, .M ercadonas, e Fazend.:~~, ou seus bastantes Procuradores, não as tirarem
dos A rmazens, depo1s de passar o sobredito prazo, deverilo os O!liciaes
da A·l fandega tirar dos Arrnazens as rnferidas Fazendns Generos e Mer- ·
J
ca~o~Jas, e proceder'e1n a venda delJas em leilão, para pa~·amento dos
Direitos, do aluguel dos Armm~ens, e mais gastos, entregando-se ao Dono, ou ao seu bastante Procurador o resto que ficar, depois de deduzidas aquellas despezas.
XXIII. Os Navios, .que carr·egarem os Generos, Mercador1as, Fazendas, e Elfeitos, que se pertenderem .ree~portar dos Armazens go
posito, deverão recebtr a bordo os Guardas, que o Juiz da Alfandt>ga
julgar necessarios~ e estes deverão ser conservados a bordo, em qtwrJI.o
se não concluir a carga; e devendo cessar o trahalho de carregar no pôn
do Sol, se fecharão logo as Escotilhas, sendo selladas com o seJiu da A 1fande~a; e o mesmo se praticará com os Barcos empr~gHd u s na condl,lcfJão da Carga do Navio. O Manifesto da C;Jrga, que se tiver recebido,
e mais Despachos relativos, se deverão conservar a bordo, sob pena de
confiscação da Embarcação, e Carga, quando se reconheça ter· havido
descaminho de aJguma Fazenda embarcada.
,
XXI V. O Escrivão do Deposito deverá dar ao Importador, depois d~
reexportação, hnma declaração na Sabida dos seus Generos, Mercado
rias, e Faz.e11das, que lhe servirá de resalva.
XXV. Para regular os Emolumentos dos Officiaes da Alfandeg-a nas
diligencias, e serviço do Deposito, .Tenho mandado formalizar a Pauta,
que os deverá determinar, em quanto Eu não Houver de estabelecer os
convenientes Ordenados, a fim de abolir os EmoJumentos, que a expe ..
riencia tem mostrado serem prej udiciaes ao bem do Meu Real Serviço,
e das Partes.
XX V I. Todas as Fazendas, Manufacturas, e Efl'eitos, que ·forem re ..
cebidos no Deposito, gozarão da mais perfeita, e il!imitada segurança,
de sorte que ainda no caso que a Coroa de Porlu2'al tenha Guerra, o que
D EOS não permitta, com qualquer outra Potencia, cujos Vassallos se
achem interessados com Fazendas, e Effeitos existentes no Deposito,
quaesquer que ellas sejão, nem por is.so se fará nellas Arresto, Embargo, SequesliJP, ou RPpresalia, antes ficarão de tal modo, isentas, livres;
e seguras, çomo se cada, hum as tivesse na sua propria casa, para dis ..
pôr dellas, como jul~ar mais conveniente aos seus ioleresses.
Pelo que: Mando á Meza do Oesembargo do Paço; Conselho da
Minha Real Fazenda; President~ do Meu Rfal Era rio; Real Junta do
CommPrcio, Agricultura, Fabricas, e Nawegação; Governadores e Ca])itàes GenertH'S; Dezembargadores; Corregedures; Provedore.s; Ju·izes ;
.JustÍI(fiS; e mais Officiaes, e Pessoas dos Meus Reinos, e Domínios, ás
quaes o cumprimento deste Meu Alvará houver de pertencer; que o cum~
prão, e gu ~ rdem, e fação cumprir, e guardar tão inviolavel e inJeira·mente, como nelle se contém, pem duvida, ou embargo algum, qual•
quer que. elle seja, nãi.> obstantea. quaesquer Leis, Regimentos, Alva:
rás, Decretos, Disposições, ou Estilos contrarias, que todos e todas!Iet
por derogadas, como se dellas Fizesse individual, e expressa menção
para este em~ito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor: E valerá
como Carta passada pel~ Chancellaria, posto que por ell~ não ba de pas•
sar, e que seu effeilo· haja de durar mais de hum anno, sem embargo
da OrdeMcão em conrario. Dado no Palacio do Rio de .lan~iro aos 26
.
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de ' Outubro de I8IO.=Com a Assignatura do Príncipe Regente, e a
do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha e Domínios Ultrm1w1úws no Liv. 1. 0 de .Leis,
Cartas, e Alvarás afol. 25 vers, e impressonalmpressão Regia.

·--l!E<.o->*--*

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos queopresenteAivará

com força de Lei virem: Que Tendo determinado pelo Alvará com força de Lei do primeiro de Abril de mil oitocentos e oito Crear hum Ccmselho Supremo Militar, e de Justiça; E que Havendo pelo paragrafo decimo do mesmo Alvará estabelecido hum Conselho de Justiça Supremo
Militar, a que Commettí julg·ar em ultima Jnstancia da validade das Prezas, feitas por Embarcações de Guerra da Armada Real, ou por Armadores Porluguezes, na fórma dos Alvarás de sete de Dezembro de mil
setecentos e-noventa e seis. de nove de Maio de mil setecentos e noventa e sete, e de quatro de .Maio de mil oitocentos e cinco: E que tendo
occorrido, pelo tracto do tempo, diversas questões sobre materias concernentes a objectos Marítimos, que por se duvidar a quem pertencia o
conhecimento dellas, manifestavão a necessidade de as classificar, determinando os Tribunaes, a que se deverião derigir os competentes Recursos: Querendo Eu occorrer, e cohibir os inconvenientes de tal incertezá pela considera<;ão do muito que convém abreviar a decizão das cauzas Marítimas, pois que pelo retardo della póde sotfrer o Commercio, e
Navegação assim Nacional como Estrangeiro prejuízos incalculaveis: Determinei que sem perda de tempo, e com perfeito conhecimento de cauza, se procedesse á org<~nização de hum Regim~nto, que designasse precisamente os Tribunaes, que por Mim se achavão authorizados, e habilitados por huma Delegação do meu Real, e Supremo Poder, para conhecer, e decidir questões de tão importante natureza; mas acontecendo existirem a~tualmente reclamações feitas por parte de M.f!istros, Consoles, e outl'Os Agentes de Nações Estrangeiras sobre .~ Pro~ti~dade de
Navios existentes neste Porto, que por motivos das rrlesmas Reclama·
ções se achão detidos, em quanto se não decidem as questões su·scitadas,
podendo acontecer sobrevirem autras de igual natureza; em quanto se não
conclue, e se publica o Regimento, a que Mandei proceder: Sou Servido authorizar o Conselho de Justiça Supremo Militar para que hnja de
julgar summaria, e definitivamente, na conformidade dos Alvarás de sete
de Dezembro de mil setecentos noventa e seis, aquellas cauzas Marítimas, que se suscitarem entre Vassallos de ditferentes Estados; que forem da natureza d'aquellas, que devem ser decididas pelo Direito Público das Gentes; e pela fH'álica de julgar seguida, e adoplada pelas Na··
ções Maritimas.
Pelo que: Mando ao Conselho Supremo Militar; General das Armas desta Capital; Governadores e Capitães Generaes; Ministros de Justiça; e todas as mais pessoas, ~ quem pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumprão, e guardem, e fação cumprir e guardar, tão inteiramente, como nelle se contém, não obstante quaesquer
Leis 1 Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrario, porque
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todos e todas Hei por derogaclas· para este em~ito sómente, como se del·1es Fizesse especial, e expressa, menção ficando aliás sempre em ~eu vi. gor . .E valerá como Carta passada pela f::hancellaria, posto que por ella
não ha de passa:t·, e que o seu effeilo h,aja d·e durar mais de hum anno;
sem embargo da Ordenação em contrario.. Dado no Palacio do RiodeJaneiro aos 6 cle Novembro de l!ll.O. =Com a Assignatura do Princ'Ípe
Regente a '·do Ministro. ·.

r

Regist. na Secretaria de Estado dos Ne.9ocios 'da Marinha, e Domin·ios Ultramarinos, no Liv. 1. 0 de Leis,
Cartas, e Alvarás ajol. 34, e impr~ na ltnpressão
Regia.
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que.~ e~·~e

"

PR.INCIPE R,E GENTE Faço sa,ber aos
Alvará,. com ·
força de Lei virem; que sendo-Me presente ·em Conselho da .Real Junta
do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação do Estado do Bra- ·
zil, e Domínios tJltramarinos o detrimento, que sentem os N egocianles
interessados em Sociedade, e acredores de pessoas que .morrem .com tes~
'
tamento, po.r se introdtnir o Juizo dos Defuntos e Ansentes "êm conse·
quencia de· novíssimas Provisões d;i M'eza da Conscienciâ, e Ordens de ··
L .isboa na Arrecadação· dos. bens, hu.rna vez que e:xistem herdeirqs n1ecessarios ausentes, descendentes, ·ou ascendentes; cessando á este respeüo"
as Administracões ·ordenadas r1o · Alvará de .dezesete de Junho de mil setecentos sesse~.ta e seis,. pelo motivo de que se Íimüão aos .casos .de fallecerem sem testamento, uni-cas, a que até q tempo da sua promulgaçã'o ·
foi necessario occotrer em beneficio do Comrnercio, .por· isso que os testa:.. "
menteiros Ha fórma da Lei do Reino faziào a AJ.Tre.cada(i}ão dos LJens, ajusta;vão as contas com os Sociqs, e pagavão todas as dividas legalmente
prõvadas: Atlendendo a se . comprehender na razfío geral de simiJbanle·
Legislação quaesquer providencias em ·que possa interessar o Commerdo; '
e Co 0 formando-Me eom o parecer da mencionad1;1 Consulta; Sou Senido
Ordenar. por Ampliacão, e Declaraçã'O do 'Sobredito Alvará .d e Çezesete
,.
·de. JJJnho de rniJ setecentos .Sessenta ·e Sete,."'que lenha lugar a SUé\'• QÍ·spo·SÍÇàO tarnbem nos casos em que fa!Jecerem com testamentos Neg-oci~nles
...
interessados em sociedade, ou pessoas, que dev'ãó a negociarttes quan'I
,1ias dignas de contemplação, e que .e xcedão as Som mas' que no Juizm dos :
Deflmtos, e Ausentes se podem pagar, proce·d endo .se logo ·a .inventario,
no Districto desta . Corte, perante O • Desembarga•d or Juiz Conservador
.dos Privilegiados do GomJ;Dercio, e DpS mais Capitanías, J'>erante· os: Pre- '
sjdenles das Mezas da Inspec9ão, e onde as não houver, perante o·. Ma-,
gistrado do Territorio,' para ser a terça entregue aos testamerüeiros.
·
Pele,> que: Man'do á Mez~ do Dezembargo do Paço, e da Coascien-·
cia e Ordens; Presidente âo ·1Meu Real Erario, Conselho da Mir.lha Heal
Fazenda; ~{egedor da .Casa . da Sopplicação: Real Junta do Commér~io,
Agricultura, 'Fabricas, e N<lVég,ação .d este Estado do Brazil,·•e .Domínios
Ultramal·inos; e a tod<>s os Meus Tribunaes; .Presidentes, e Deputados das
.Mezas dalospecr;ão; Ouvidores; JuizesdeFóra; Ministros deJustiça; e
mais pessoas, .a :quem o co~Jhe ,·imento .deste Alvará perteacer., o cu'rnpri'ió,
e guardetu, com.o nelle se coot~m, sé'm embtúgo de quaesquer Leis em
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contrario que todas Hei por derrogadas para este effeito sómente, eoUlo
se deiias 'Fizesse expressa, e individual menção. E valerá como Carla
passada pela CIHwcellaria 1 p~slo que por ella não ha de passar, e q_ue .o
seu efli~ilo haja de durar ma1s ~e hum anno, sem embargo da Ler em
contrkn<>. D<tdo no Rio deJaneno aos lO de Novembro de 1810.(1)=
Co1n a Assignatura do Príncipe Regente.

Regist. na Secretaria da Real Junta do Commercio,
.Agricultura, Fabricas, e Navegaçâo deste Estado do
Bra:zil, e Dominios Ultramarinos a fol. 63 vers. do Liv.
1. 0 do Registo de Leis ~ Alvarás , e Decretos , e
Impresso na Impressão Regia.

·--·~·-

Ü

Senado da Camara, tendo vellado sobre todos os interesses públicQs,
que nas circumstancias actuaes podem alor1gar a realização de futuros males, de que a Divina Misericordia tem mostrado querer salvar esta Cidade; nào se esqueceo de praticar os maiores esforços, por actos, e por
coruhinações, a fim de se não t:hegar a sentir a escacez do provimento
de Carnes, nos trinta e quatro Talhos da Corte; e convindo em que se
cortasse o tempo prescripto das Arrematações, reduzioda-as a trimestres,
bimestres, mezes, e semanas; por ultimo veio a concluir, que os Mar·
chantes se não ligavào á obrig?l-ção do dito provimento, por lhes faltarem
todos os m.eio.s de fazerem as conducções de Gados, em quanto o ioimi,go commum, e as referidas circumslancias não cessarem de ameaçar as
Províncias invadidas: Foi então, que tomando estes successos por obje4:10 de huma Repre>sentação, a fez subir á Real Presença do PRJNCIPE
REGENTE Nosso Senhor, em 12 do corrente, eemobserv.ancta dasua
Re;1J Resolução, tomada no mesmo dia; Ordena o Senado: Que\-a toda,
e qualquer pessoa do Povo, desta Cidade, ou '1de fóra della, fique livre
() poder mandar cortar Carne nesta Cidade; sendo as re~es mortas no
Matadoiro do Campo de Santa Anna, ·e pagando os\Reaes Direitos. Que
para este effeito, precisando de Talhos os requeirão .no Dei embargador
Çoncelheiro Juiz do Pelouro das Cames, que o.s dislr~uirá segundo as
possibilidades de cada hurn, a o gastavel .deHes. Que o~ mesm~s Privile~
gios., G11ias, e Concessões, até aqui privativas aos Marchaotes, ficarão
pertt>ncendo a todos, e quaesquer individuas, que deste modo proverem
a Cidade de hum geJiJero tão necessario. Que para o futuro se haverá
.respeito ao bom serviço, que nisto se fizer; já com preferencia aos melhores TaJhos, já oo modo que parecer mais proprio QuP. por este mesJno motivo fiel-Irá livre o darem-se as denúncias, em público, ou em segredo, de Gados, que estiverem comprados, e resenados para com a
escact>Z do mantimento se effeituar o monopoJio sobre o Povo desta Capital. E para llJUe chegue á noticia de todos, e não alleguem ignorancia ;,
antes cada qual se anticipe a fazer conhecer o seu zelo! pelo serviço da
sua Palria, se mandeu affixar o presente em Lisboa a 14 de Novembro
de 181(). ::::+=Francisco de Mendonça Arraes e MeJio.

Impresso na Typogra:fia Silviana.

------------------...,....._
(1) Vid. o Alvará de
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d6 Setembro de 1811;.
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T oda a pessoa, que m

..

~

dar cortar a dita Carne no Matacloiro teferido
dará alli o preço. pnrgu . ·naguella Semana a quer vender; bem enlendido, que não excederá o de cento e vinte réis no arratel na Semana, que
começa a. 16 do corr~nte, ficanuv-lhe livre o vendella por menos, com
pr·eferenCia a out~o; sendo ·tudo regulado, e declarado perante o Juiz da
Balança, que alh se deve achar, e que fará pub'l icar os preços dados,
e os Talhos a que os r,nesmos cumpelem, de que dará logo parte no Se ...
nad;>: Determinan~o-se mais, que os preços estarão nns Talhos pregados
á vista do Povo; corno se faz na Estiva do Pão. Lisboa 14 do dito msz
·e anno. =Francisco de Mendoncta Arraes e Mello. ·

'.-

Portu~

DoM

JOÃO POR GRAÇA DE DEOS PrincijJe Regente dP
gal, e dos Algarves, d' Aquem, e d' Além Mar, em Africa de Guiné;
da Conquista, Navegação, e Commerci-o da Ethiopia, Arabia, Persia;
. e da lndia, etc. Faço s~ber ,a todos os que esla Carta virem, que Tendo
Consideração, ao muito que interessa: ao Meu Real Serviço, ao bem Pú.~o.
bhcO Ços Meus Vassallos, e á defensa e seg-urança 'dos Meus vastos Do·
minios, que se estabeleça ·no Brazil, e na Minha aclual Corte e -Cidade
do Hio de Jane1ro, hüm Curso regular das Sciencias exaétas, e de Ob•
servação, assim ' Como de tGdas. aque·IJas, que são applicações das mesmas aos Estudos Militares e Práticos, que fórmão a Sciencia Militar em
todos OS SeUS difficeis e interessantes ramOS; de maneir·a, que dos mesmos Cursos de estudos se fimnem babeis Officiaes de Artilharia, Enge~
nharia, e ainda mesmo Ofiiciaes da Classe de Engenheiros Geogtaphos
e Topographos, que poss'ão tambem ter o util emprego de dirigir ebjectos administrativos de Min'as; de Caminhos, Portos, Canaes, Pontes,
Fontes, e Calçadás; He'i por bem, que na Mi11ha aclual Corte e Cida•
de do Rio de Janeiro, se estabeleça huma Academia Real Militar para
hum Curso completo de Sciencias Mathematicas, d1e S,ciencias de Observação, quaes, a Physica, , Chyrnica, Mineralogia, Metallurgia, e Histeria Natural, que comprehenderá o Heino Vegetal e Animal, e d'as
Sciencias Militares em toda a sua extegsão, tànlo, de Tactica ' corno de
Fortificação e Artilheria, na fórma que mais abaixo Mando es'pecific r;
havendo hurna Inspecção Geral, que pertencerá ao Ministro e Secreta"'
1·io de Estado da Guerra, e itnmediatarnente debaix-o das suns ordens á
Junta MiJitar, que Mando Crear, para dirigir o mesmo Estabeleci ~
mento, que Sou Servido Ordenar na forma dos seg-uintes .Estatutos.
TITULO PRI.MEIR'O.

Da Junta Militd:r.l
A Junta Militar será composta do Presidente, que serâ hum Tenente General, e sempre tirado do Corpo de Arti'Jberia, ou do Cerpo
dos Engenheifos, e de quatro ou mai~ ü.fficia~s (se Eu assim For Servido) com Patente de Corone~ ou dah1 pata Cima; sen~o huf!J. delles o
Officíal Engenheiro que for Dnector do Meu Real ArchiV'O Militar, e os
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outros tres, os que, corno mais babeis nos Estudos Scientificos e Militares, Eu For Servido Esçolher e Nomear para o mesmo serviço, que
ext:rcer~o em qut~nto assim convier ao l\'Ieu Real Serviço, e for do Meu
Real Agrado; servindo o mais moderno deSecretario particular dnmesma JtJnla.
A .Junta Militar se rennirá hnma vez cada mez ordinariamentP,
~di>m da epocha do principio, e fim dos estQdos em cada anno, e extraordinari;uueote, quando for convocada, ou pelo seu Presidente, ou por
ordem especial do lnspeçtor Geral. As Sessões serão em h uma das A ulas, que se m~nçlará preparar parn este fim. A primeira, fintes do principio do anno lectivo terá por ohjecto a admissão dos Alumnos nas suas
dilferentes classes, que. serão sempre admiltidos por despacho da mesma
Junta Militar; e a consideraçfío dos obje~tos que se deverão levar á Minha Real Presença pelo lnspector Geral, seja para melhoramento dos estudos, seja para approvar ou alterar os Com pendios, de que deverão servir-se, seja para quaes11uer novas providencias, qne hajão de propôr-se
a beneficio do nH~smo Estabeleciruenlo. A ultima Sessão versará sobre
o tempo e fórma dos exames. se a Junta julgar que deve propôr alguma
&lter<H(ão a este r~~peito. no que aqui Mando estabelecer~ lilobre as informações dos Estt,Jdantes de todas RS classes, que a Junta dever3 fazer
aobir á Minhí'l Real Presença na fórma, que vai determinada; sobre a
escolha dos Proft.:'SS4'res, ou outros Offici11es Examinadores, que a Junta
julgHr dever escolher, para fê\zerem os e~ames; e finalmente sobre as
Propos;t{\s dos PartidQs para os Estudí'lnles, que a Junta fará segundo a
jnforfTI.ação dos Lentes e l,i;}(amin:1dores; e sobre a Proposta dos Premios,
q11e se hajã.o de dar na fórrna mais a.baixo especificada aos que compozerem Memorias, que mereção a approvação da Junta, e hajão de ser publicadas peJa lmpressâo 1 e. que lambem darão direito l'IO~ que para o futurQ queir~o propor-se, como Candidatos, para as Cndeiras da Academia, Real Mititar: As Ol)lras. Sessões terão por objecto a discussão dos
pontos economicos, e da disciplina da Academia, assim como todo o
que poss& dizer resp~itG, e interessar o seu 1-llelhorarnento, e dos seus
e.s tudos.
"
Ficará perl.f'lncendo ao Presidente da Junla Miritar a direcção dos
.Estudos de Mineralogia, Chyrpica, e Phy~ica ~ (IQ D~putado Director do ,
,A..rc.hivo Militar ~ direcção e a~>sistencit\ ;ws trahalhos\ Geodesicos, que
an{\ua,lmente se farão enl grandes dimensões nos lugare que a.nnualmente a Junta Militar destinar pari\ o mesmo fim, ~ que serão ~ecutados
com a maÍQl" perfeição, e sem que nada haja a desejar e'm tal materia;
se.rvindo-lhe de modelo os trabalhos de le Rov em Inglaterra, e os de
Delambre em França. Ao segundo Deputado 'pertencerá o exercício, e
disciplina das Aulils, e de toda a Academia, vigiando particu'larmente
sobre a observancia dos presentes Estatutos, pr~pondo á Junta Militar
todos os objectos, que julgar convenientes, e dignos da sua deliberação,
para que possão ser levados á Minha Real Prese-Rça pelo Insp"eclor Geral. O terceiro Deputado da mesma Junta será destinado ao traçamento
de algum Polygono Militar, f.J:Uª' se construa no Campo, para mostrar o
ataque, e a defensa das Praçâs aos Alumnos, e á assistencia das Escolas dos el(erci<üos <lEt Artil.heriíl, tanto de peça, como de morteiro~ e
de mil')~s~ que para o mesmQ fiu~ se eslahelecerão com tudo o que for
neces!r.lrio para o n}e.smo oqjecto. F.inafmente o quarto Deputado assisti. rá ao reccmh~~iment.o de terrenos, e ás manobras de Tactica, qlle se prop.ozerem sobre. o terreno, p:ua defender ou atacar, e este trn.balho sed
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seri1pre acompanhacl.o de Ca·rtas Militares, q.ue os Alu.mnos levantarem
sem instmmentos,. e por meies,p,rátic0s, mas. dedu.zidos de gnlnde.s .Prin-.
cipios Theorioos 1 paua .traçarem lila~ mesmas Cartas as manobras quQ
propezei1em, e hão de ser depois apresentadas á Junta, Militar, para que
subão com especial. rec0mmendaçâo á Mtoha Real Presença pelo lnsf')e...
etor Gel.'al.
A Junta Me proporá todos os ahnos peJo lnspM.tor Geral a justa
retri·buiç.ão, que Manlila·rei dar a cada;. hum dos seus Membros,, segundo
0 trabalho ~ despeza €JUe lb.es cauzal' a direcç,ão. das brdens de que ticà"Qi
encarregados; e sende este Servi.ço. todo d.e honra; será esta a u ni:da 11e...
tribui~ã.o; que Mando Conceder aa Presidente,. e Deputados da. JuntÇ\
Milittar,. deixando, resel'vaclo á Minha Real Justiça e Grandeza. a .ulterionconsideração) de q·ue o Presidente e· rna.is Deputados. se 6.zer::eJU ~~reeedor:es.
'~'
Quando o Insp.ector Geral for âssistjr, ás Aulas. e Exa·mes ela á .Gl\'""
de mia Rea-l Militar, à Ju111ta Mi'litar lhe dest,n,ar.á n~ssas. occas.i'G>es 'Q l'u'"'
gar de honra., que se Lhe deve pelo seu Lugar, e muito convirá ao Meu,
Real Serv·iç.o, q,ue. v.á,, quando as suas ocêupações assim lho per.Dil,i~ti..,
1·em.

T I T lJ L O S E G U N D O.
Niemera dos. Prqfessores, Scie.ncias, que devem ensinar.,, e. dos. ~e~s
Substitu.tos.
O Lente do primeiro anno ensinatá Aril~metica, e A.lgeb.ra at~
ás Equações da terceiFo e quarto gráo, a G.eometfi.a,, a Trigonowetri>à.
Rectilinea, dando .t ambem as primei-ta~ noções" da. Sph.erica, E como o~
Estudantes não serão admit.tidos pela Junta Militar sen• saberem as qua•
tro primeiras operações da Arithmetica, o Lente ensinará l0go ~· Algebra, cingindo-se quanto poder, ao methodo do célebre Eulero nos seus
excellentes Elemeritas da mesma Soiencia, d.ebaix~ de cujos ,princípios;
e da Arithrnetica e Alg,e bra de la Croix, formar.á o Comrendio para o
seu Curso; e depois explicará a exceHente Geometria, e Trigonometria.
Rectilinea de le Gendre, dando tambem as primeiras noções da. s.ua 'fr,j..,
gonometria Sp.herÍ<!:éJ..; abra.ogendo assim .hu,m prin9i·pio d:ij Cur.so Mathe.., ·
matico muit@ interessante, no qual proeurará fazer entend.e r . ::.o.s se4s·
alunmos toda a belle.za e extenção do Calculo Algebti.co nas P.otencia$i.
nas Quantidades exponentivas, nos· Logarithrnos, e Cal.culos de ann,ui-.
dades, assim como {amiliaJ'i.aallos com as (orm·ulas de Trigohoruetrill de,
flUe lhes mostrará as suas vastas applícaç.ões; trabalhando muito em.e.x"'
ercitaHos noS' diversos P.roblemas, e procurando desenvolver àquelle ~s,.-.
pirito de invenção, que nas Sciencias M·ath.en1aticas conduz. ás maio,re~
descobertas, Na Geometria, e. Trigonom&tl"ia de le Gendre, s~g u;indo·Q
espírito do A u tbot·, procurará mostra~r bem o enlaee clos· Prindpio.s <llf' .
AI'gebra, 9os da Geometria;· e na doutrina ·dos Soli.dos dará todos os prin~,
cipios, que conduzem ás m·ais luminosas applicações d,a S~el't:lometti.a; e
fará vêr quanto os Calçulos dos Solidos co·nduzen1 ás mediçla!j de toda a,
qualidade, aos orçamentos de tudo o que he êontido em fónnas· de Corpos Sol idos determinados, ou exactamen.le, ou por aproximação;, ass·im
como na Trigonometria mostrará toda a extensão da Geo.des.ia, e da~:á
noticia das medidas deduzidas da g·randeza do Gráo Terrestre, e da ex;\cção e perfeição 1 a que teili .chegado aestes u llim.QS tempos est~ part~
Ccccec
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tão essencial da Geomelria, que dahi mesmo tirou o seu nome; e .n.ão
se esquecerá de dar exemplos tiradus da celebre Obra de Delambre; o
ne~ta mater1a só se explicará neste anno o que for comprehens1vel pelos
Estudantes, em razão das primeiras noções, que receberem de Trigonometria Spberica. Os Alumnos deste anno lerão além da lição de Mathematica, outra de Oesenhu de igual duração, e que principiará Jogo depois que acabar a primeira.
O Lente do segundo anno repetindo, e ampliando as noções de
Calculo já dadas no primeiro anno, continuará dP.pois, explicando os methodos para a resolução drts Equações, e dando-lhes toda a extensão que
aétualn1ente tem, e procedendo ás applicações de Algebra, á Geometria das Linhas, e das Curvas, lanto ás do segundo grao, como de gráos
superiores, passará depois ao Calculo Differencial e Integral, ou das
Fluxões ·e Fluentes, mostrando os mesmos, e as suas applicações até
aonde tem chegado nos nossos dias nas bnlhantes applicações á Physica,
Astronomia, e ao Calculo das probabilidades. O Lente deverá tor·mar o
seu Compendio deba txo dos Princ1pios de Algebrél, Calculo Differencial
e Integral de la Croix, e terá cuidado de hir addicionando todos os metbodos, e novas descobertas que possão hir fazendo-se. Sendo notavel de
quão poucos princípios deduzidos, de experiencia se deduzem as theoriacas de Mecanica, da Hydrodynamica, e da Optica, estará ao cuidado
do Professor apontar no seu Compendio a facilidade, cvm que se deduzem as consequencias que formão as mesmas Sciencias, e abrir assim o
caminho que se deseja; o que elle conseguirá, se procurar dar aos seus
Díscjpulos o conhecimento int,jmo dos princ1píos de Calculo, e se com
mão ·:destra lhes gt·angear não só a facilidade do Calculo, mas se lhes ensinar o modo de adivinhar o que luminosamente elle aponla 1 e que muitas vezes o olho pouco conhecedor não sabe distinguir, nem entender em
toda sua extensão. Os Alumnos deste anno terão, além dest~a Lição,
outra que será alternativamente, hum dia de Geometria des riptiva,.
e:xtrahindo o essecial ela Obra de Monge, e o ortro de DesPnho.\
O Lente do terceiro anno ensinará os principios de Mecanica,
tanto na Statica, como na Oynoamica, e os da Hydrodynamica, tanto
na Hydrostatica, como na Hydraulica, e regulará o ,seu Com pendi o pe·
Jos ultimos Tratados, que maior celebridade merecetn·~ servindo-lhe de
base para os princípios rigorosos das duas Sciencias a Ohra d~\Francoeur,
unindo-lhe as applicações theoricas e práticas, que pu~ler tir r das excellentes Obras de Prony, do Abbade Bossut, de Fabre, e da Obra de
Gregory; devendo extrahir desta ullima tudo o que loca a Maq1.1inas, e
suas applicações, de que deverá fazer a explicação sobre as Estampas,
e sobre os modelos, que successivamente se hirão fazendo construir para
o uso ·da mesma Escola. Igualmente deverá tira•· da Obra de Bezout, de
Robins, das Memorias de Dulero, tudo o que toca aos ProbJemas dos
Projecteis, de que deverá dar lodos os princípios theoricos, a fim que
depois no anno de Artilharia não tenhão em tal materia a occupar-se,
senão das applicações prátic,as deduzidas dos principias theoricos. Os Discípulos deste anno terão, além da Liç:lo já. determinada, a de Desenho
em dois dias da semana, que aJunta Militar, destinar para o mesmofim.
O Lente do quarto anno explitará a Trigonometria Spherica de
le Gendre em toda a sua extensão, e os princípios de Optica, Catoptrica, e Dioptrica: dará noções de toda a qualidade de Oculos de refracção e de
reflexão, e depois passará a explicar o Systema doM u ndo; para o que muito se servirá das Obras de Ja Caille, e de la Landre, e da Mecanica,
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Cel_este de la Pl~ce; não." entrando nas suas sublimes theórias, porque para 1sso lhe faltaria o tempo: mas mostrando os grandes resultados, 'q-ue
elle tão elegantemente expôz, e dahi explicando todos os methodos pua
as determinações das La I itudes, e Longitudes no Màr e na Terra; fazendo · todas as observações com a ma1or regularidade, e woslrando as
applic;:lçÕes conven\"entes ~is medidas Geodesicas, qtre novamente dafá
~m toda a sua extensão, Expor;í igualmente hum a noção das Cartas Geo ..
graphicas, das diver.sas projecções, e das snas applicações :ls Cartas Geograrhicas, e ás Topographicas, explicando lambem os princi pios d.as Car...
tas Marítimas reduzidal!l, e de novo i11ethodo <;om que fui cônstruida a,
Carta de França; dando lambem noções geraes sobre a Geogr~phia do
Globo, e suas divisões. As Obras de la l'lace, de la Landre, de la CailJe, e a In oducção de la Croix, a Geographia d~ Pinkerlon, servirão
de base ao Compenrlio que deve formílr, e no qual hade procurar eneher
toda a extensão destas vistas. Os AJLW1nos deste anno lerão, nlén.)
desta noção, outra de Physica, excepto dois dias da semana, que serão
applicados aos Dezenhos das figuras e mag UÍ!JaS perlenc.e nles ás Sciencia$
que estudao no mesmo anno: O Lente ué Physica formal'á o seu Compendio sobre os Elementos. de Physica do Abbade Hauy, que nada dei:xào a desejar em tal materia quanto aos nossos conhecimentos actuaes;
tendo lambem em vist.a o Compendio de, l?hysica _deBrisson ;, e o que julgue dever aproveitar das Obras de outros celebres Phisicos.
No quinto anno haverá dois Lentes. O primeiro ensinará Tacfica,
Estrategia, Castramelação~ Fortificaçào de Campanha, e reconhecimen• '. ·..
to dos Terrenos. Formará o seu Compendio sobre as melhores Obras que
tem apparecido sobre tão importante m-al.eria, seg-Qinuo muito para a primeira parte Guia de Vernon, e para a ultima a Obra de Cesszw as·bellas
Memorias, que se achão no Manual Tt•pographico, que publica o Archivo Militar de França. O segundo ensinará Chimica, dará todos 'OS
methodos Dicimasticos para o conheciménlo das Minas, sPrvindo-se das
obras de Lavoisier, Vauquelim, Fourcroi, de la GraAge, Chap-lal, pa,ra
formar o seu Compendio, -onde fará toda a sua applica,ç ão ás Artes, ~
á utilidade, que della derivão.
No sexto anno haverá dois Lentes. O Primeiro ensinará de manhã ,
Fortificação regular e irregular: Ataf)ue e defesa das Praças: Princípios
de Architectura Gi'vil, traço e coAstrucção das Estradas, Po·n.tes, Ca~
naes, e Portos: Orçamentos das Obras, e tudo o . que mais póde .in.teres·
sar, seja sobre o córte das pedras, st:>ja sobre a fcm(a e estabilidade dos
Arcos, seja sobre a força das terras para derrubarem os .Edificios, ou
,I\1 uralhas que lhe são contíguas. O Lente form·a.rá o seu Cornpendio sobre
ns melhores e niais modernas Obras, serv·indo-se das Obras de Gui de
Vernon, das Memorias do A bbade Bossut, de Muller, ele. O segundo
Lente ensinará Mineralogia, excepto em dois dias de semana, que ~Serão
destinados ao Desenho, e se servirá do metbodo de Verner; demonstrando o Gabinete de Pabit de Onheim, e servindo-se dos Elementos doCavalheiro Napioo, tendo em vista Hany, Brochant, ~ ·outros celebresMi- ·'
neralogistas.
.
.
No septimo anno haverá iguálmente dois Lentes. O primeiro· ensi nará Artilheria Theorica, e Prática, Minas, e Geomelr·ia subterrane:t.
Formará o seu Compendio para o mesmo fim; e para o de Minas pode·rá servir-se do .de Roza. O segundo Lente expli'cará a Hisloria N aturai nos .
dois Reinos Animal 'e Vegetal; devendo explicar o systema de Linneo
com os ultimos addilamentos de Jussieu, e la Cepede.
· Cccccc 2
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Além desles onze Prnfessores comprehendido o de Desenho, haverá cinco St1b1>titntr)s, e julgando-o necessario, a Junta poderá prnpôr,
(l)Ue s·e estttbelt>çâo Pr(l.fessores da Língua Franceza, lngleza, e Aleudia,
e será ohr-igaçfio <•lns Professores substituírem-se huns aos outros. f)Uan·
-do succedí! A~o bastarem ·os Substitutos, dernaneiraqucj ;í maissr->dêcaso
de haver Cadeiras, rp1e deixem de ser servidas, haveudo Alumnus que
possào ouvir as Li<i;es.
L<;go ·q ue possa formar-se huma Bibliotheca SciPnfifica e Militar
para es1a Academia, haverá hum Lente de H1storia .Milit:-.r, que servirá de B-ibliol hecario, e que no oitavo anno explit~ará a H istoria Milrlar
.d·e t·odos os Po·.os, os Prol?"ressc1s que na mesma fpz cada N<u;ão; e dand~ huma idéa dos m:1iures GeFit>raes Naciun:ws e E~>tra-ngeiros, expli<-ará lambem os Plano!\ das mais celt'bres Batalhas; o lJUe acabará de furmar os Alumnos, e os porá no caso de poderem com grande dis ·incçfio
ser vPrdadeir:.mente uteis Ho l\1eu Real St!rviço em qualquer applicação,
que Eu ~ej-a ~ervido dar-llws.
Os LentPs ser:1o obrigndos a assistir nos Exerci-cios Praticos, segundo furem deslir-~ados todos os aonos pela Junta Militar.

T I T U L O T E R C E I R O.
Requisitos que deL·em ter os Professores, e vantagens ·que lltes jicáo, pertencendo.
·
I

Depois da p"ti'rneira eleição, que M·e proponho fazer, t;P.rá ohrigação ·d a Junta M ilitâr pro pôr .. Me sempre pelo luspeclor Geral os Officiaes
mais lmheis em cada h11ma das Seieucias, logo <JIIe haja lugar vago, ou
algum Professor que deva ser jubilado. 1lll que p<•ssa rPI iwr-se de hum
tào laborinzo servit;o pol' causa de idadP. Na falta deüfficiaes dedistinctas luzes, pôded a Junta pn·pôr-cue aque'liHs .Wt·ssoas, que. ga\,h:,ndo
premios, e ha\'endo puh1ic:Hio 1\'hmwri:.s de conhec•do 111Prt:>cÍ111enlo, se
fizPrem dig-nas de ser•·m numead:1s a l.ugares de tanta cnus11h·raç:lo. Os
Officiaes proposros para Lenlt-s effeclivos, e Suhslilutus deverão tt>r mos·trad o a ex_tt>n<~:'\o das suns luzes por Memorias que hãjàp apre·entmlo, ou
com que haj1'io /!·anho prémios dus que annualmente se publicarem e pro ·
pozerem no Público.
Terii<:> os Professores, e Suhstilutos as mesrnashomas, eGraças,
que antes Fui Servido Conceder aos Lentes u;1s Academias Militart>scla
l\1al'inha; e Exercito de Terra na Cítliide de Lisboa, e ser-lhes-ha licito
depois de vinte annos de exercic io da Cadeira o pedirem pelaJ'unta Militar a sua Jubilação: a Junta Mil1tar poderá propôr-Me esla mesma Jubilação, achando justos motivos para assim o .fi1zer. Haverá toda a considera<;ão para o adiantamento dos Offidaes que forem Lentes, e que nos
Exerc1cios GeodesicPs, e de reconhecimenlos annuaes, e outros trabalhos Militar<>s, tiverem feilo vêr, que contiouão a praticar, e a dii:itÍo·
guir-se no Meu Real Serviço.
Os Lentes terão de Ordenado, dur:wte a SIH\ effectividade, qna- '
· t rocentos mil réis ;.nnunes, nlém d(J Suldo da sua Patente; e os Substi tu tos, duzentos mil réis, mas tendo quaiCJuer destino, qoe não lht>s per. mitta servirem, a Cadeira, n:'io venct>ri:lo Soldo. , Os Lentes, que f.•rem
· nomeados, não potlerào ser adiantados em Postos, nem ohter recompensas, e Graças, sem que cada hum delles tenha organizado c feito o seu
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. Compendio pelo melhodo determinado rios Estatutos; e sem que o seu
· trabalho seja approvauo pela Junta Militar,

T I T u·L O Q

tJ A tt T O.

Dos Discípulos, e condições que devem ter patf'a serem admittidos, assim
como das diversas classes, que deverão subdividir-se.
'

Os Discípulos, qne quizerem ser adrnittidos, se dividirão nas duas
classes fie ObriJ,!ados, e Voluntarios.
TarHo os primeiros. CIIIIIO os segu':Jdm-, serão ohrigados a pedirE:'m
a sua adthÍSs:'\o :l JIJnla l\11lltar, que 'liwndará ptnct·der ao exame do que
s tht>m ern Ari.flu1Jetica; sertdo tudos <•hrig·;1dos :1 terern no menns quinze
:uwos de idadt>; e a dart•m conta das: quatro priml.~iras Opera<,Ões, st•m
o que. ;, .ltJhla não poderá cunct·der lhes a sua udmissllo. Os que souberem a Liugiui Ll'ltina, Greg·a, e <IS Ling'uas viv·a s, oceuparàó os primeiros lu~ar .. s nas Aulas, e serão os st•us nomes postos nos primeiros luga ..
res nas Lisras, . que se puhlicarem,
sua Matricula, e quando fort>m
d,.pois tlt>spachadas, ter;'lo prefe'tencia na mesma anl'guidaJe. Os Obrif!allus assentarão logo Prar:a de ~oldados, e Cadetes. de Artilheria; venCE:'riiu h uns e outros o S••lllo e f;,rínha de Sargentos de A rtdlwria, e te•
rào a preferencia em lodos os ExPrc1cios scit>nlil'icus das mesmas Aulas,
sendo chamados a dar l1~·ão. e a todas as t'Xplica~ões; o que cnm us V uJuntarius se n:lo praticará com tanto rigor, t'Xet>pto com aquelles t1ue
ruais se tlist.inguirem pela ~ua applicação e talent.osj
Os Obrig-ados terfio o privih•gio de serem sórllente os que possão
concorrt•r aos Partidos, que mando estabelt>cer a favor dos Diséipulos,
que mais se distinguirem nos E:-tuJos de c:ula Hnnn~
.
·
Os ObrigaJus, alem dos Exercícios Thenricos e Práticos elas A n~
)as, serão por turno destinados no serviço do Begimenlo de Artllheria
n•,s dias, em fJUe a J un la M ditar assi 111 lhes ordt>nar de acordo com o
Cheft• du Regimento, e de maneira que o mesmo uâu prejudique ao seu
l:studo.
Nã() haverá distincção <~lguma entre os ObFig-ados; pa.ra se destinarem as diversas Arm;ts d6 Exercito; e 'quando f,)~~ l)lllf!Lu anno Eu For
Servido Nomear todos os que ho.u verem si·d o ;tpprovadus em (odos.os Estudos dt•S primeiros quatro annos para Officiaes do Meu Exercito, será a
Junta Militar quem fará as Propostas dos que devem ser empregadosem
·cada Arma, tomando em consideraçàt) os talenlos; o -gosto, e a ap.plica~ão de cada hum, de maneira fJUe possa em tal materia ter-se em vista
o (Jlle mais parltculnrrnente convém ;10 meu Real Serviço, e que dahi re•
sulle a melhor escolha de bons Officiaes proprios para cada Arma.

ua

T I T U L O Q U I N T O.
Das Aulas, e Casa pàra os Instrumetttds .
A Junta Militar Me proporá no local, que Mando agora destinar
para a Academia Milita~, o número de Aulas, que poderão 1-'sl:!belet~er
se, e aquelles, que, como o Ohservalorio, e Gabinete Mineralog·ko,
poderão ser situadas fóra do· mesmo local, para se poderem dar as li)ões
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nos propdos lugares, onde se fazem as observações, e onde se mostrt{l.)
os PrQductos que se devem fazer conhecer. Igualmente Me proporá aquel. la Aula, onde deverão executar-se as Demonstrações das Experieocias

de Physica, e de Ch1m1ca, assim como local, onJe deverão guardar-se
os lnslrumenlos, que servirem para ;1s meJiJas Geoúesicas, como os do
Observatorio, Gab1nete de Phy:sica, Casa dt>s modelos das 1.\'Iaquinas de
Mecanica, e Hydrodynamica, e lnstrumenl•lS do Laburalorio Chimico,
, e os lucaes convenientes para outros ute1s trabalhos, quaes, o de Geo ·
n1etria de~criptiva, Aula do Desenho, e o Jardim Botanico, em que se
cultivem as Plantas necessarias para o conhecimento do Systema Botaoico, e dos principaes generos e especies. Será igualnwnte obrigação da
Junta Militar propôr-Me o número de Serveqles, e Guardas, qucserão
necessarios para todos estes Estabelecimentos, e procur{lr, que os mesmos sejào servidos com toda a exacção, e decencia, assim como deverá
tambem annualmen,te fazer subir á Mmha Beal Presença tudo o que se
julgue cotiveniente para adianl.ar tão interessantes como necessarios EstudoL
•

T I T U L O S E X T O.
Do tempo, horas das Lições, dos dias lectz"vos, e feriados.

""
O tempo de cada lição durará hora e meia, e a manhã se dividirá em duas ou tres liçi'les, das sete e meia ou oito horas até ás onze ou
n1eio _qia, nas diversas Aulas que se houverem de estabelecer. Fica a
cargo da Junta fazer a divisão das li~ões de maneira gne os Discípulos
pos~ão fazer tqdo o Curso, sem que haja encontro de horas nas l1ções
que devem frequentar.
Os feriados serão em primeiro lugar ás quintas feiras na semana,
que não tiver dia Santo; .e além disso haverá as ferias grandes d'Q prinCipio de Fevereiro até ao fim de Março, e o ruez de Janeiro destinado
aos exames, assim como se conservarão as ferias. da Pascoa, e Natal.
O curso lectivo principiará no primeiro de Abril, e continuará
até á vespora do Natal, em que acabará. O mez de 'Janeirq será desli~
.nado aos ex.a.mes.
\\

T I T U L O S E T I M O.

\

Dos Exercfcios diarios e semanarios e fórma dos exames no fim do anno,
lectivo, assim como aos que sáo obri'gados a seguir estes Estudos.

·•

Cada Lente será obrigado a explicar nos primeiros tres quartos de
hora a sua lição ao Discípulo; e depois ·procederá a fazello dar conta da
lição do dia precedente, chal·nando aquelles dos Discípulos que bem lho
parec~r, e procurará, que a mesma exposição, que elles fizerem, JUSSa
ser uul aos outros, de · maneira que a t1•dos seja p:-oficua.
No sabbado de cada semf\Oa fará o Lente repetir o que tiver explicado ~m tot.la a semana, e procurará fazer conhecer aos Discipulos, não
116 o necessario encadeamento do que lhes tiver ensinado, mas ainda as
consequencias que se seguem das verdades mostradas; e lambem os differentes methodos de as demonstrar, preparando-lhes assim o espírito para tentarem descoberta, e despertando o genio inventor de que a Natu~
reza po&.sa ter dotado algum dos Discipulos.
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P.ara o mesmo fim darrí. cacla Prófessor at:ls seus Discípulos de cer·

. tas em certas epochas Problemas analogos ao aproveitamento dos Disci-

r)ulos, e indicando lhes o molio de os resolver, deixará aos seus csforçoil
a conclusão de trabalho, para ass1m êonhecer aqiJelles, que tem mais
. talento e disposições para fi1zerem grandes progn'ssos.
-,
Nó fim do antlo lectlvo a ·,Junta Militar nemeará os· Lentes, oú
nquelles Officiaes Militares, que juntamente com elles devem assi·s11r, e
fazer os exames dos Dispulos, e decid1r ·da sua approvaçiio·, ou rerro- ,
v~:~çào, a qual farão sem escrutínio, e í~m voz alta,· depois de diseuUrem
o merecirllento do Candidato; obrigandtbSe por~m por;palavra de'· honra a
guardarem O segredo do qUe disserem, e OOrigando-se fia IS!!O igualmente O
Secretario da Academia, que lançará o assento da resolução que se tomar.
A fôrma do exame será lambem differente, e se fará sobre tudo o Compendio que se explicará, escolhendo cada .examinador o ponto que quizer,
e dando o Liyro ao Candidato, para que o lêa ;dt,· ·e \ depois explilJue,
fechando O livro; pois que ' aSSÍCll he que !!le pÓJe fiC}Ir
C•o!IOecimenltl,
que o Estudante sabe rodo ' o seu CompenJiu, e está ho oaso de se servir delle em qualquer circumstancia, que lhe seja nccessario, vrnJo tam- .
bem por este modo a evitar-se, que hum Estudante de g~;inde tah. nlo
e pouco estudo possa fazel' hum exame, q·u~ st:>ja na appa'rt'nci~ hr lhante, sem fJUe elle com tudo conheça a Duutl'lna, que se lhe ·expiicou em
toda a sua generalidade, de que deve dar conta. De!xo com tuJo livre
á Junta, no caso que julgue muito rigorosa eslú fórma de exames, e susceptlvel de ahusos, o estabelecer outra, fórma para us exames, e he que
sejão feitos sobre todos os priocipios e regras geraes do Compendio, e
particularmente das doutrinas ,e n1atetias declaradas nr.'s . Pun;I(JS,.'' que se
pqderão escolher, e' prudentemente combinar, para sert'rn 1if:1dus pur'sorte pelos Discipufos que quizerem ser examinados. Esles Pontos serilo arranjados pelo Lente respectivo, e dependentes da appruvaç;it) da Junta
Militar. Os Discípulos porém, que quizerem concorrt:r aos PartiJos ·ou
P,rémi~s, que Mando estabelecer para os mais henem'e ritos, alt;>m :do exame assim feito, se sujeitarão sempre ao exame na fórma, que vai apon·
tado em primeiro lugar.
Depois de Haver assim determinado o methodo, que se ha · de
seguir nas Aolas, quanto ao ensino das ml\lerias que compõem o Cur·
so Scient.ifico, e a fôrma ··com q,ue se . hào . de fa:zf'r os exames; ' Sou
Servido Declar<~r, que o Curso completo só st-rá de obriga<;ãl> para os Of-.
i1ciaes Engenheiros, e de Arlilht>rla; e que os de lnfanteria, e Cavallaria lhe bastará o primeiro anno de Curso Matbematico, e p primeiro anno do Curso 1\'lil•tai', para poderem ser adiantados do Posto de AlfPres
aos successivos postos; mas que será'jusro nwrivo de preferencia nas Promoções, quando concorrerem Officiaes de igual bom servi'ço, o ter feito
o Curso completo, e com hoas AlleS[ações d·e aproveitamento; e qne
igua.lmente em tempo de Paz e quando não houver occasiões de disrincto Servico Militar, ou de demonstraçõ·es de heroico valor, nenhum Offi~
cial pode1~á perte·nder aos Postos maiore.s de Genetaes em qualq.uer das
Armas, que compõem, o :Exercito ·nos l\')eus Estados· do Brazil, sem .que
mostr.e ter feito o Curso com pie to dos Estudos Militares, . entendendo~se
porém esta Disposiç;1o só a •respeito daqueHes, que assentarem Praça depois da data da presente Carta de Lei; e devendo lambem ficar reconhecido, ·que os novos Officiaes deverão preferir, quando vierem, a con1"
correr com 'os antigos para as Promoções de Genetaes, que não tiverem
·os mesmos estudos, e se acharem em iguaes circumstancias de bom e
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aoti vo serviço, e daguel!e valor heroico, que deve caracterisar todos os
Officiaes do Meu Exercito, Os Officiaes Engenheiros em todos os annos
do Curso terão Aula do Desenho; nos quatro primeiros annos desenharito figura, e paisage, e nos tres Militares os desenhos relativos ás materias de cada hum dos anoos.
Depois do Estabelecimento desta Academia Real Milit.u, Ordeno,
que até ás duas terças partes dos Officiaes em cada Pormoção se prefirão, e promovão todos os que se mostrarem Alumnos da mesma Academia, e mostrarem ter completado o Curso com aproveitamento, e credit~, tendo ao mesmo tempo exacta e valerosa conducta no Meu Real SerVIÇO.

T I T U L O O I T A V O.

Dos Exercicios prátz"cos.
Os Lentes serão obrigados a sahir ao Campo com os seus DisciJ)Uios, para os exercitar na prática, das Operações, que nas Aulas lhes
ensinão; e assim o Lente de Geometria lhes fará conhecer e uso dos Ioslrumenlos, e a prática·,. medindo distancias e alturas inaccessiveis, nivelando terrenos~ e tirando Planos; em quanto os de Fortificação e Ar1ilheria lhes mostrarão todos os exercícios práticos das Sciencias que explicào. Tendo porém já determinando, que aJunta Militar annualmente
.f<1ça executar pelos seus respectivos Membros Operações Geodesicas em
ponto grande 1 e com summa exacção, assim corno faça construir hum
Polygono, em que se pratiqueYn as grandes Operações do ataque e de.Ceza das Praças, e igualmente ensine práticamente o methodp de levanlar Plantas Militares sem Instrumentos, e de traçar nas mesmas quaesquer marchas e movimentos de Exercito, seja para atacar, seja para se
defender; Ordeno, que a todas estas Ope1·ações assistão os L~ntes, e
que elles mesmos as executem, não só para ensino dos DiscipulO:, , mas
ainda para que a Junta avaliando o seu mereciinento Me consulte a justa consideração de que s~ fazem merecedores. A Junta Militar tel~ este object-o dos exercícios práticos em mui particular Ç~onsíderação, e Me
consultará tudo o que julgar conveniente, para elevar os mesmos a maior
gráo de prefei<(ào, a fim que os Discipu~os e Officiaes,\ que concorrer~m
a estes trabalhos, se formem completamente na Arte d'a Guerra, e que
nada nos exercícios da mesma possão encontrar que lhes seja n'ovo.

T l TU L O NONO.
Das disposições pertencentes á boa Ordem das .Aulas, t Acà"demid.
Todos os Estudantes de.vem achar-se nas suas respectivas Aulas
ás horas, em que se der principio ás lições; os que senão acharem presentes seis minutos depois da hora fixa, serão apontados, como auzentes,
pelo Guarda, que a essa hora fizer o ponto, e só serão notados com a declaraqâo, de que chegarão a tempo, se os Mestres assim o ordenarem,
vendo que são bons e zelozosEstudantes, e que houver justo motivo para a demora. O ponto se praticará tambem no fim das Aulas, e os que
sahirem antes do Professor, terão ponto de auzentes, ainda que se reli-

'~ ~
"tt)
J: '

•t

msen:t• qt:tn-st fY& fi~ d~ A I:J'ia,_ sawo S& h-otl'Véi' Jos~o- tfJo·(i~&, t)'til'.'t iM;'llill ~
fazetéll'l: reco;ohetitOO. f1elo Lente.
·
Gu-ardatll()- h·t11tt J'ltbftHHIO" sHehé1? n-às Auhi$~ é~éép:Co· q'uarrd'êf t'ó"'
ten'l ehrtf1l'adtJ!I 1t darem ~otlld ê~;ts S:tlas· heõe:s. .
~

Para é~Fh os

setiS

Mestres se- hn-ve;lttt edrrl d·thaftrr- r'~S["t>-ito e·'ôh~.:.>

Jien~ia, e -a-t:'mfllle ~esebed~:~rérn tWSiVei'e~·, Séfldd (mb·li •c\artlt-~O<le rl'prehertdHhJS, se retdN ..ertJ, ptidf:!Pá o MesHI:! eXJHllsafros da Â rJ>Ih·,
thtlt
~~r.Ha á; Jn.ntA M~~~~~t, fJ>ara qn'e n-ão só- HqtJ-e~nt p;lt~:r sé~1~·p-r~· eX'tf't:tiJu~;
mas poss:\c> ter o cas~ig,o que a J11nta Me consu·fbir.
~
C:td;l hum doer L~nfPt~· set!f i:Hrr'igitd•fi a· tér hti-ri'i'fi R~Fnd'l'd· í:las fal:-

e

tQ!J da- A
COtflt1i tll0

tJ>ta• de caf:ta hom d'OSI ~eHs' DiC'Í'Jtulbs ;' e· thi-s d11às

talf'a-S', as-~ífr\1

filil'me:ru di:\ll!;t!;. iml-iisfre·H-sáv·e<Ffllênt·e, sóh ~rt;t tld M 'tl1'J R~td F:J.é.-.1.
sagrado. Quero se faça mençiio nas Aetest·llÇ<'í'es d-e fr-eq•N-efiH~itf.S• ,d~•s fli ~ ·
las-, cti~ qH.e es ttH:tsrd.ós fhsaipu·te!IS: de<\•érão irtl$·troir ~os· seas Re11ueri·
DhHr.to'Ei·.'

"'

Qunndo s~· ft~ere.m· O bséli<vá·Q-õeos·, ou Exerdi'c-Fo~r rr.i>ti·éM·, w~rã& tlt<i~ ·

nteades IHju~:;f.tes· q,ut:;; de-\11em assistir, é e-~es sé ad1Wt'àH serri t.~lta á h-of<<4
de>t~l'fll~~cla. Sobt'é> lu de- R~c'oi1Htle'ndo a h •}(l'Hs nsstttl• Lé'rH~s·, c<ltlt() 1/)JJ:it;i ...
po~r q 1<1e cóflet)Friftj. fie t~,dio. o ltit(IH~l a· pfó-C'u f'luréiÍif, que. tft"~f~ P:s.t·;rbe !
leO~JJ~liltrO. r~ull~ltl' as· vttnfa1g'~I'IS .q'rH3 Me>- r'rc~prir)lkt;, J'YMC'r S·ég'I111F~-tr a -~~';(
fertsa e fetrcJd'ade dt'ls 1\1ens l~owtJS., e que fJfl'rthào· tod& t:J esft'HtiO ~ drh--''
geneila, hu.l'\s, patlir dt~ge~'nJierfh-arerh & seu Car-g-o, e os· o'nt r<'18; . f'a'fil' c&•fl1.p
se;gui.r.-er.n o irif.f'Jól'làFlte fhn, ~· tjtte silt1 tlt~<sLfrl;~tfos ;; Pethl<ltàrrl.:la-se se·rlltlre,,
que o O~ho ht~ivb e v-lgHante do 81'*-t:t..St>ber!!'tl(t ésPn senq'l·Jie prtltiJp-~o pa~
ra rrel»littr' os que sa·FrS'fi.urem a,g Suãs Patetoa~s Vistas, e· p<(tt. easti~ar
_ .O!J qu~ ãtãa oarre&p<:mde·r e·m a· l'HHri ~ão fliiuvavel film,.

T l 'l U L O D E O f

1\1 O. -

·no$ l'Wvilttgios e· Prtrt~gat.ítxts. iJ:a· Acacfémia ~eál 1lfilitm<.
()s Profeggotes; dá! Academf:t Real MiHtnr, afém db qi'J'é já tft!;t
expresso a seu respeito, goZ'arila tt>dos- ns l~rtvit~~·irl·~ fnt'fuftM+ ~ F'rttr'tqirezas, que tem e gozão os Lt>nte~ da ~-nivers.id~de de. Coimbra,. s~rão
tidos, e havidos, oomo- Membros da Faé'ul'<.h~Je de· Mathematiea existente na dita Universidade; sem que entre (),ll _Leates da Ac.aJemia HeaJ
l\IJiJitar1 e· os· de C01imhra, se h-ar:: de- irrtel"rdr tfrfferençét a~gtrmá~ :tinefa
a resperlo daquellas Graças, é Frulil<J'tlt"Z-ti!l, que _rei'JIIel'em especial· ·e ex·
pressa menção, porque Quero, que tam. b~m estes aeq;~pre se enlendão;
e .füJguem cotnfli'ehEJ<ndidvs, e serão corts,cferad,os e·~ t.rt&o e· por t•~d.o
como se re~lrf1ente reges:s.etu as suas tes.p€elf·vás-~ade•rás: na me·s wa O:n c~
v.ersidade.
. ·
,
'
.
Os Discirrulos, que Jegitimame·rtte frequel'lütrem :1 dita-~ eà<J•,s-mf~,
gnznrã& dos me!lmos t>~rivilégios, ~Franquezas, que' s~ dOJJlt<:édem itós.E'$-"
tudante:s- dH ·sobredha T.] nívers-tdade,.
' ·
'I
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1Jos Partzaos e Premio~.
DeseJ~ n eÍo á'nimar é

'

promover estes estudos e
Dddddd

J

eon&.ecÍrhelHos,
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que tanto depende a Segurança Pública, e a Grandeza do Estado, Ordeno, que . em cada anno, excepto o primeiro, haja tres partidos hum,
de vinte moedas de oiro de quatro mil e oitocentos cada huma, outro de
quinze, .e o terceiro de dez moedas do mesmo vnlor, que os Lentes darão aos tres Discípulos, que maiS se llverem distinguido em cada anno.;
e todos os Lentes votarélo na Proposta, que fizerem á Junta 1Vlditar, a
qual a examinará, e approvará, mandando passar o legilimo trtulo, para que os mesmos Discípulos possão cobrai' na Thesouraria Geral das Tro- '
pas os mesmos Partidos.
.
Da data desta Minha Real Disposição, e Estabeleci nHmto de Aca.
demia Real Militar, ficarão cessando os seis Partidos de dez mil réis por
· mez, que Havia Mandado estabelecer nesta Cidade a favor dos q1,1e estudavão as Sciencias Mathemalicas.
Havendo no Titulo quarto concedido aos Discipulos Obrigados a
Graça de assentarem logo Praça de Suldados e Cadetes de A ri rlheria,
vencendo · o Soldo e fariuha de Sargentos de Artdher1a; Hei por bem
·Déclarar, que sómenle continuarão a gozar deste veucimento os fjlle no
exame que fizerem, merecerem plena approva<;ào, ficand'o red_uziJos aos
aoldos de Soldados, os que · no fim de cada anno se nào acharem promptos
para serem examinados, e os que h•rem rep1·ovados; pois que he da Minha Real Vontacle o Allender e Prerniat· só aos Discípulos, <]Ue .se distinguirem pela sua applicação e e,tudo; e Dou igualmente todo o poder
á Junta para excluir do estudo aos que forem reprovados em dois annos
''s uccessivos, e de que não houver esperança que possàoaJian!ar-se.
. · Desejando tarnbem animar o progresso das Sciencias 1Mathematicas, de Observação, e Militares, e Promover o estudo d.as mesmas, .
Sou Servido mandar estabelecer tres Prêmios ·de duzentos e cincoenta
mil réis cada hum a favor dos que em cada anno apreSellléÍren1 á :Junta
Militar huma melhor e mais pr{)funda Memoria com alguQJa de~foberta,
ou util applicação em cada humas das Sciencias já apónlatlas; e~ a Junta fazendo examinar estas Mernorias pelos mais babeis Lentes, 'às fa.rá
publicar, fazendo pagar pela mesma Tresoura ia os Prémios, co'm que
houver coroado as sobreditas Memorias, para as quaes lambem proporá
Jnateria, qual'Jdo assim o julgue conveniente.
.

\

T I T U L O D O O D E C I M O.\
Do Secretario e Guarda Livros da Academia,
Guardas e Porleiros

.

'

G~tm·da

lntrumenlos,

A Junta Militar nomeará hum Guarda Livros,1 que servirá tam·
bem de Secretario da Academia, o qual escreverá torlas as sua~· resolu· .
ções e Consultas, .assim como todas as Propostas dos Lentes, e ,m'ais trabalhos Academrcos, e terá de Ordenado cento e cincoenta mil réis,
·nlém dos Emolumentos, que a Junta lhe arbitrar pelas Matriculàs,. Attestações, e mais Despachos, que os . Discípulos houverem de· requerer..
A Junta Militar nomeará igualmente os Guarda-Instrumentos, e
os ~;~imples Guardas, dos quaes hum será o Porteiro,! e Me consultara os
Ordenados, que Deverei ' conceder a cada hum dos sohreLlilus Emprega. dos, cujo número se não póde fixar, sem que primeiro se veja o trabalho, que resulta de hum tão grande estabelecimento; tendo em vist!l•
que os mesmos Empregos deverão quanto ser possa, ser dados a Soldados da lVlinha Tropa, que não possão co.ntinuar no Serviço Militar.
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E porCJUe a observanria dos sobreditos 'Estatutos sed de tanto Serviço .Meu, Ulilídade Pública, e·Bem Commum dos meus" Vassallns; Hei

por bem e Me praz, que se cu111prào, e guardem em tudo, e por t udo,
e vai hão como Lei, . e tenh<lo força de l11l, .E;stabelecendo-o ass im de Motu Pruprio, Cerla Sciencia, Puder Real~ Pleno, e Supremo. E Quero,
c Mando, que os mesmbs Estatutos sc~jito observadl)S em tudo e por tu do, sem alteração, diminuiç<1o, ou ernhargo algum, f)lle seja postÔ ao
seu cumprimento em parte ou em todo, e se entend:lo sempre ser feitos
na melhor forma, e no melhor sentido a favor da di1a Acadeniia Heal
.Militar, seus Lentes, e Estudantes, e mais Pessoas della; Have.nJo por'
suppridas todas as clausulas, e solemniJades de feito e de DireitO', qt!e'
oecessarias forem para a sua firmeza. E Derogo, e 'Hei por derogadas
para os sobreditos fins sómente todas e quaesquer Leis, Ord e nações, Regimentos, Alva.ras, Decretos, ou quaesque1· outras Disrosições, que em
contrario dos sobreditos Esta:tutos ou de cada hum delles haja. po1· qualquer via, modo, ou maneira, posto que sejào taes, que na fórma da
ordenação, que Lambem Derogo nesta parte, se houvesse de fazer del,..
les especial menção.
Pelo que; Mando á l\1eza do Desembargo do Paço; Presidente do
Meu Real Erario; Conselhos Supremo Milit:tr, e ela Minha Real Fazenda; Regedot· da Casa da Supplicaçào do Braz i!, Governaúl)r da Relaçào
da Babia; e bem assim a todos os OeseJ.n bargaJores, Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, e mais Pessoas dus Meus Estados, aquern o
c~ onhecimento desta Carta pertencer, que a cumprào, 1-!uardern, e a fação cumprir, e guardar com inteira e inviolavel ohscrvancia: E a nJesma presente Carta valerá, como se fosse passada pela Cbauc,•llaria; pusto que por ella não ha de passar, e ainda que o St'U eff,~itu h11ja de durar mais de hum e muitos ao nos, nào obslanle as Ordenações em conr rario, que Hei outrosim pot: derogaclas para este effe1to sóm~nre. Uada no
l'alacio do Hio de Janeiro em 4 de Dezembro de J8lO.=Com a Assinatura do Príncipe Regente, e a do Ministro.

Regist. na Secretaria de Estado, do Liv. 3." dos Decretos Alvarás e Cartas Re,qias a fol. 161., e Impresso na Impressão Reg1·a.

·--•..o-.·--·
hu~a

HavenJo-se ajustado, e concluído
Convenção entre os dois Go·
vernos de Portugal, e Hespanha, pela qual se suspendem os Privtle!!ios
concedidos aos Subrlitos dos ditos Reinos, quanto ao Serviço lVI ilil·ar,
durante a presente Guerra, e sendo de esperar que os Portug-uezes, que
se acharem em Hespanh:1 prefirào él ntes o voltar para a sua PalrÍ;a para
se empregarem na defeza della, hum dos pr1 meiros e mais saerarf,,s ele·
veres do Homem Sodal; podendo acontecer com tudr) que alguns o receem fazer por se acharem incursos rras penas comminaJas nos Paragrafos 12 e 14 do Alvará de 15 deDezemnro de 1809 conrra af}uelles, que
sendo recruta dos para o Serviço do Exercito, ou ncJII ficados para com parecerem perante as respectivas Authoridades, sahissem p:lra fóra do Ht-'Írio com firn de se subtrahirem ao Recrutamento: O PHINCI P E REGENTE Nosso Senhor, por eUeitos da sua Real Piedade, hõl por bem con-
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ceder, p~r e.st4 ve~ $<Hnento., hum Perdão Gmal & lo®s aq.oolfês, que
pela sobretlit.o tllQÜvo s~ açhnreru inoul'so$ nas mettciona!:las penas1' com

taqtq que. s~ re.Qolhão á aua Pf\lrta, e $e apre~t>nLe-m d.:Qtro Qo pra~o de.
hu~li n)e:b~ Q.ttpols dtt puhlipa~ão desta, a qs~alquer Aulh.otidatLe Militar,.
o~,~; Civil qes.~~s R-eino~, ou ao Minh•tJ:o dé Sua A l'eza Real em CatJi"x,
ou ao~ C(jmáules Ja lHta NaQâo g.as Prov&ncills de Hespanha mais dJsta.nt~s; 'finas. Qeste caso~ para goomrem do mellmo lndulro-1 serãu- obrigadQS;
a aptesent;u-se nestas R~tnos nos pruzo& que pe~ mesmQ< Mãnielro-1 &u
Cou~ules lhes {Qrem assil!nalados. Palac.io d~ Gove-rno etn ~~ ele De1.em•·
bro de ~· S. I o.= Çem as -Rubricas dos &:nhons Governadores do Re.inQ

q.Q Porlo•g al e

d~s

AJganés,

\
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