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E S B o ç o 
DE HUlVI 

DICCIONARIO JURIDICO. 

ABA 
Á h~ '-'· primeira letra do nosso Al-
fabeto. como já. o era do Alfabeto dos 
Gregos, e dos Romanos. Em Roma 
pa:ra a decisaõ dos negocios crimi-
naes se distribuiaõ pelos J uizes tres 
cedulas, _na primei~a das quaes esta-
va escrita ·a letra A que significava 
absolvo' na segunda a letra e que 
significava condemno, na terceira as 
letras N L que queriaõ dizer non 

- Liquet; na.õ está assás provado. No 
acto da decisaõ o Juiz lançava na 
urna a ·letra que lhe parecia. Con-
tavaõ-se depois as letras ; e se os 
A.A · excediaõ os CC o condemna-

. do era absoluto. · Daqui vem chamar 
Cícero á letra A letra salutar. 

A ( proposiçaõ) quando ella fixa 
certo termo , o dia e.m_ que o ter mo 
começa naõ he com prehendido no 
mesmo t ermo. 

Aaraõ Irmaõ de Moyses d ti·i-
bu de Levi, nasceo rio Eg·ypto tres 
annos antes de Moyses no anno do 
mundo ~430, e 1574 antes de Chris-
to. Foi escolhido com a sua familia 
para as flmções d.o Sacerdocio. 

A.as.o occasiaõ , ou ·motivo ; pa-
la v~a U'ilada. em alguns Documentos 
ant1gos. . · 

A.hailardo Pedro A bailardo nas-
ceo junto da Cidade de Nantes em 
França 110 anno de 1079. Muitas 
proposições das suas obras· tenden-
:tes aos erros de Ario , l J estorio e 

· Pe1agio foraõ condemnados nos dois 
To rn I. 

.. 
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Concilies de Soissons em 1 HH ; e 
de Sens ·em 1140. Elle mesmo as 
retractou. Morreo junto a Chalons 
em l 14Ç2. 

Ahalienaçaõ em Direito Romano 
significava huma especie de' aliena-
çaõ, pela qual os bens que se cha-
mavaõ res mancipi eraõ transferidos 
para as pessoas que tinhaõ direito 
de os adquirir, ou por hum a fórmu~ 
la que se chamava traditiºo nexu, ou 
por huma renuncia que se fazia na 
presença do Magistrado. Estes bens 
que se chamavaõ res mancipi, e fa-

1 ziaõ objecto da alienaçaõ eraõ os ga-
dos , os escravos , as terras , e ou-
tras possessões no recinto do Terri-
torio de Halia. 

Abandonados , ou deixados pro 
derel-icto se dizem os bens a que seu 
dono renuncia voluntariamen.te , e 
que já naõ conta no número dos 
seus bens. 

Abandonar he deixar huma cou-
sa vaga. En ire nós os bens vagos 
pertencem á Corôa. Ord. Liv. ~ .º, 
tiL ~6 , §. 1 7 . Alv. de !28 de Ja-
neiro de 1788. 

Abandono he o estado em que se 
acha aquclla pessoa a quem se ne-
gaõ todos os soccorros d e que preci-
sa, ou ella voluntariamente os re-
jeita. Abandono em Direito marítimo 
he hum acto pelo qual o proprietario 
de hum Navio que naufragou, ou 
foi tomado pelo inimigo o entrega 
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ABD 1 
aos Seguradores. Vejaõ-se os Arti-
gos dos Segnros de 11 de Agosto 
de 1791 Art. ~3. U 

À)Jarya artificio de vergas , e ~ 
páos, que , servia de rede, ou ar- ~ 
madi!ha para pescar saveis, e -lam- . i 
preia:s. Carta d' El-Rei D. Affon- ~ 
so V. para a Cümara de· Santarem ~ 
no anno d~ 14bb . Tambem se llfê,; l ll 
chamava Varga. 

Abarre_qado o mesmo que aman-
cebado. Ord. Liv. 5'.·0

, Lit. \28, §. '7.1~ 
Abarregar-se, amancebar-se. 1 
Abatimento de espirito he hum 1 '

1 
estado da alma que succumbe de-
baixo do pezo d~ts afflicções, e dos ! 

trabalhos. Os Reis, os Grandes, os 
Magistrados , e· os lVIinistros, tem 
precisaõ de mais constancia, que os 
outros homens . O Sabio naõ se <lei-
xa abater pela desgraça . 

Abhadado o mesmo que hoje Ab-
badia. 

Abbaclar pôr Abbade em huma 
Igreja, ou ter Direito de o apresen...; 
tar nella. . · . 

Ahhade he o Superior de hurn 
1 Mosteiro de Religiosos. Esta pala-

vra vem do Hebraico Ab que quer 
dizer Pai . Ha. Abbades seculares, e 
Ahuad,es regulares. Houve tambem 
Abbades commentarios, que tinhaõ 
Bene{foios .em commenda; porém já. 
no a.nno de 1600 os naõ havja. Ab-
bade mitrado he o que tem pri vile-
gio para usar de ornamen tos Ponti-
ficios. 

Abbadengo he o tnesmo que a 
apresentaçaõ de huma Abbadia , ou 
o direito de ser A bbade e m hum a 
Igreja. 

Aúbadessa he a Superior.a de hum 
Nlosteiro de Religiosas. 

Ahbadessado he o governo da Ab-
badessa. 

Abbadia. Oilicio<le Abbade , Mos-
teiro em que ba Abbade, Te•rritorio 
de algum Abbade. Tambem se 'toma 
pelo mesmo beneficio , e renda de 
que g·oza o Abbade . A origem d as 
A bba<lias data do primeiro Concilio 
ecurnenico de Nicêa. 

Abdeste, palavra que na língua 
dos Persas signitica propriamente \a 

. · 

ABE 
agua para la V:H' as mãos. IVfas os 
mesmos Pe1:sas , e os Trll'cos a ap-
plicaõ á sua purificaçaõ legal. 

Ahdias o quarlo dcs doze Profe-
tas : vivia no tempo de Jeremias du-
~·ante o cal"i.veiro <los J udeos no an-
no 588 a:otes da Era Christà. 

Abrlicaçaó significa renuncia V :-l" 

Juntaria de hum cargo, magistratt ra., 
ou commissaõ. Differe da re.s]g naçaõ 
em que aquella ho indeterminada, 
e esta faz-se a favor de hum tercei-
ro. Abdjcacaõ da Corôa he a acçaõ, 

> ' 1 
p~la. qual hum Soberano deixa vo-
luntar~arnente o Throno. Posto que 
seja hum acon tec-imento raro, a his-
toria nos fornece . rn ui tos exemplos 
destes . Celestino V . em 1 ~94 abdi-
cou a ])jgnidade Papal. Henrique IV. 
abdicou em 1105 o Reino a favor de 
seu filho. Ca,dus V . · tarnbem abdicou 
o Irnperio em 15[)6 . Achaõ-se tam-. 
bem as abcljcações de Chústina Rai-
nha de Suecia , de Felippe V. Rei 
~é Hespanha , de, Stanisláo Rei de 
Polonia, e outros. 

· Abdicar quer dize r renunciar hu-
ma çhgnidade ·, . ou hum c argo. ' 

.Abecedarios Hereges do décim0-
sexto Sectllo. Chamáraõ-se assim por-
que diziaõ, que para alguem se sal-
var devia ignorar até as letras do 
A lfabeto . . Deo origem a esta· seita. 
Stork discípulo de Lu lhero . 

Abelhas. Chamaõ-se assün os in-
sectos que fazem o mel , ~· a cera. 
~s colmeas, ou cortiços de abelhas, 
em hum a herdade. se repu Laõ parte 
do predio.. Matar abelhas h'e hum 
dos crimes prohibidos pebs Leis do , 
Reino. Ord. Liv. 5 . 0

, t1t 73 . 
Abelianos, ou Abelonitas Here-

ges que apparecêraõ em Africa no 
Reinado de Arcadio . Eraõ assim 
chamados pela veneraçaõ singu)ar 
que 'tinhaõ ao Patriarcá Abe]. >Co-
mo elles criaõ q ue A'bel morrêra sem 
descendentes , sustentav.a6. que os 
homens deviaõ casar-se, mas naõ 
usar do rnaüimonio. 

Abertas, e p·ubl,icadas. D izem-:-se 
assün as Inqujrições quando os JU-
ramentos das Testemunhas se pa-
ienteaõ á Parte contral'ia . 

·. 
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A b-igeato. E specie part icular de 

f urtos q ue respeita aos gados, e re-
'banhos . Os Rom anos puniaõ aspera-
mente os abigeos, ou ladrões de ga-
dos. 

Abintestailo. Herdeiro abin teeta-
do se diz aquelle que he chamado 
pela Lei para a successaõ de a lg uern 
que morreo sem testamento. 

A.birato. Chamaõ-se testa_mentos, 
ou doações abirato os que · foraõ dic-
tados por cdio, ou ira. 

Abjuraçaó he a renuncia que se 
faz da reveria. Ella he de tres mo-
dos, de jàrmali, de vehementi, e de 
levi. Do primeiro modo faz-se por hum 
apostata, ou por hum her ege reco-
nhecido tal ; d.o se gundo pelo Chris-
taõ violentamente suspe ito de here-
zia ; do terceiro p elo Christaõ só le-. 
vemente suspeito de herezia. 

Ablegaçaõ. Os R 0manos davaõ 
este n ome a huma especie de des-
terro , . que os pais de familia podiaõ 
impôr áquelles filhos de que m esta-
vaõ descontentes. .N"os nossos costu-
mes nunca foi r ecebida a ablegaçaõ 
dos Ro_mãnos. : 

Aboletarnento se ·diz o aquarlela'r 
mento das tropas nas casas dos 'pai' 
zanos em vfrtude do b0leto militar, 
ou ci víl. Foraõ regulados os ab61e-
tamen tos na Cidade .de Lisboa para 
se alojarem nas casaf'l dos particula-
res os Officiaes rnili tares dos exerci-
t os allidos pelos Editaes1 da Policia 
de ~l de Junho de 1811, e _de 14 cle 
Outubro de 181<2: sobre os aboleta-
men tos vejaõ-se as Cartas Regias 
de 11, .e 18 de Abril de 176~, o 
Alv. de 2 1 de Outubrõ 1de 1763, e 
o Reg·ulamento de QO de.· Dezembro 
<le isos. ' 

Abob:çaó quer dizer , a, acçaõ de 
abolir. ' · 

Abolir he pôr -huma cousa fóra de 
uso. Abolir se diz mais propriamen:.. 
te d os c0stumes, que das Leis. A es, 
tas se accommoda rlJ<elhor o term0 
?brognr, ou de rogar. · ó'-~ 

Abonaçaó he a· obág_açaõ daquel-
l ~ q1:1~ abona , ou affiançá. 'I'ambem 
s1gmfi ca 1 a: r eputaçaõ de pessoa de 
hem.' -Ord. Liv b 0 t1·l l'\8 . J.. © • .. ' • '- ~ ' 'j• , ,...,. 

ABR , 

Testemunhas de abélnacaõ s e dize1n 
as que affiançaõ o fiado;. ' 

Abonador se -diz o que, a:ffiança 
a lguem. Em sehtido ·re t1·1clo be o 
que affiança a outl'o"fiacloT. . 

Abordage· he o choq·u.e de dois na-
vios, que por culpa do · Capitaõ, ou 
pela força do vento se embatem, e 
se darnnificaõ. Em Marinha militar 
abordage he o encontro dé dois na-
vios que se afferraõ · p<:'l.ra passar a 
equipagem de hum navio a bordo do 
outro. 

1 Abortivo se diz o que veio , á luz 
antes do termo da madureza , e per-
feiçaõ. ' : · · 

Aborto se diz o parto · antes do 
termo de huma criança\ q u e morre á 
nascença, ou que naõ 1 podia viver 

1 fóra do ventre da mài, ou que naõ 
e'sta va ainda "perfeitarnen_te formado. 
O aborto pl'ocurado de proposito, ou 
infanticídio , he punido pela O rd. 
Li V. b . o' ti t. 3 5. 

Abraliamitas hereg es do nono Se-
culo, assjm chamados de lbrahim, 
ou Abrahaõ seu chefe, que r e novou 
os .erros dos Páulianistas, negando a 
Di vü1cladé d'e J esus Christ.o. 

Abran·tes. Villa na Provincia da 
Extrernadura, Bispado da Guarda; 
o Lu ga r de J tJÍz de O rfãos da V ili a 

1 de A bra·FJtes ficou unido ao · de Juiz 
! de Fóra da mesm:1 V ilia .!?elo Alv. 
1 de ~4 de ·. Março de 1794~ 

Abrego a parte Meri dional , ou 
do Sul, ass.im como _Agnjaõ a do 
N orte . F'oi muit0 usado .este termo 
n as demarcações qos S culos quin-
ze, e dezaseis. 

Abreu ( Ambrosio 'Cardoso de) na-
tural da ViJ:la de Castello-Hranco. 
Foi Doutc::ir e m Canones. Compôz 
Alleg.atio juris pro Interdicto Eccle-
siastico cui supposita · f uit UlyS'ippo. 
Romre 1623. 4. 0 Olys1pone 1621. 4. 0 

.RtiJ,zõe,s na · Cauza da Imposiçaó dos 
v 1inho . · Jl![adrid 'l 6Ç20~ 4. 0 

Abreu ( J eronymo. Pimenta de) 
natural d:· 1Pónte 1da ·B-ai!ca. Regeo à 
Ca<leüa do Codigo na Universidade 
de Coünb'ra; e foi Desembargador 
d o Pa00. Faleceo em Lisboa a 5 de 
Outub~o de 16-3 1. Deitou. varias Pos-

A 2 

·. • 



ABS 
tillas a 4]gun~ títulos, e leis do· Co-
digo. 

Abreu ( .Jof).Õ de Mello de) Ilé;l.tu-
ral da Ci.dacl.e de Vi eu. Foi The-
soureiro-1\'Iór da Cathedral da dita 
Cidade. aleceo em 17~0. Gompôz 
Resoluções · de amhos os direitos. 12 
'r t· 1 ss om., o. rn. 

Abreu (Joaõ Couceiro de) natu-
ral da YillQ. d~ Santarern. Foi Aca-
demico d~ Academia Real da His-
toria , e Guarda-Mór da T orre do 
Tombo. Faleceo em Lishoa em 1738. 
Compô~ enf,re outras obras, All~ga
çaó Mr:dico-le,qal , sobre a def eza de 
Joaõ P 'inheiro Pereira Coutinho. Lis-
boa 17 3 L fol . 

Abrevú;tt1uras saõ nota~ , e carac~ 
teres que supprern as letras, e que 
se cortaõ , pant abreviar. Os Escri-
vães em Roma serviaõ~se de abre~ 
vinturas., e notas; donde, lhes veio o 
nome d6l N o(,éJ.rios. Na Legislaçaõ 
Romana se achaõ frequentes exem-
plos de abreviaturas; e dellas se usa-
va nos mon11mentos públicos. 

Abrogaçaõ he o acto pelo qual 
se revog·a, ou annulla alguma Lei. 
Ditfere da derog·açaõ ; porque abro-
gar he cassar, e annullar a lei em 
todas os seus capitul9s ; e derogar 
he só abolila em alguma parte. 

Abrogar sígnifica cassar, e an-
n1J.Uar. 

Absolver he declarai: aJguem in:-
noce nte, li v1·e de culpa, de pena, e 
de qualquer _obrjgaçaõ. 

Ahsolviça6 he a Se ntença , pela 
qual o R€o he declarado innocente ~ 
ou naõ res ponsavel. A absolviçaõ sa-
crament:jl.1, que he a que se exerce 
no tribunal da · penitencia, só tem 

ffeito no fôrQ interno. 
Abstemio se· diz em .Direi to· ci-

vil, e canon\co o sob rio , o que he 
moderado em beber vinho. . 

Aó tençaó. he ,a repudiaçaõ da he-
rança feita p.elo H erd iro, por meio 
da qual a mesma h ran<:<a fica. jacen-
t e , se o 'J;'estador naõ · fe;z. alguma 
sub8Li tuiçaõ. 

Ahslinencia. Virtude· ix11oral, que 
he hum a especi de t mpernnça, pe-
la qual aJ~· uem se abst~m. ele cel'Las 

ACA 
cousas em C>bservancia de aigum p:re-
ceit moral. Tal he a ab tine ncia das 
carnes em certos dias do anno, co-
m~ nas sextas-f~iras , e sabbados de 
todas as semana , e nas tem paras do 
anno. A abstinencia póde verificar-
.se sem o jejum; mas o jejum naõ 
póde verificar-se sem a abstinencia. 

Abstinentes hereges que infestá-
raõ as Gallias, e a Hespanha no fim 
.do terceiro Seculo da Igreja. Elles 
detestavaõ o casamento, reprehen-

1 d·iaõ o uso das viandas, e sustenta-
i .vaõ que o Espirito Santo era huma 
' ereatura. 

Absurdo se djz o que be repu-
.gnante á. razaõ. Demonstraçaõ por 
..absurdo he aquella , da qual se co.n-

1

.clue, que admitLido o contrario do 
-que se propõe, viria a seguir-se hum 

' absurdo. - · 
J Abundante se diz o que he mais 
1 do necessario. 

Abusaó significa engano, malí-
cia, e máo uso de alguma cousa. 

Abusar .quer dizer fazer máo uso 
d~ alguma cousa. Diz-se que hum 
Jufa abusa da sua jurisdicçaõ quan-
d6 usa della para seus interesses 
particulares. 

Abusiv<J se diz o que he introdu-
zido, ou praticado por abuso. 

Abuso se diz aqu1llo que se faz 
, em contravençaõ das Leis. Abuso 

tambern denota o coo traria uso da-
q uelle para que a cousa foi feita. 
Quando os J uizes ecclesiasticos abu-
saõ da sua ]urisdicçaõ compete del-
les recurso para o J uizo da Corôa. 

Acaciano hereges Arianos, cujo 
chefe era- Acacio d e Cesarêa. 

Academia. Entende-se ·por esta 
palavra huma companhia de pessoas 
hlLteratas , .·que cultivaõ as Sciencjas, 
e as Artes, e se aj untaõ para com-
municarem en t.Te si os frutos dos setís 
estudos. 

·A Acadeúüa .· dos Guardas-Mari-
e 

1 
nhas,. ·foi creada pelo Decreto de 14 

! <le Dezembro de 178 ~ , e regulada 

1
111 vamente ·~pela Lei de l de Abril 
d,-e,. 798. Pefo Decreto de ~ de Ju-
lho de 176~- $8 creavaõ vinte e qtia-
tro. Guarda -Méü·inhas. F0i abolido 
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este Dec'reto pelo de 9 de Julho de 
17'7 4 , e · s usGi ta do pelo Decreto de 
14 de Dezembro de 1 78~ , que creori 
b!.!-J."flª companhia de Guardas-Mari-
:51--1::1,;,is, e lhe deo regulamento. De-
rao-se Estatutos á Academia dos 
.G1rnrdas-Marinhas, approvaclos pelo 
.A! vará de l de A brll de 17 96 , e 
foraõ a.lterc.dos os §§. t>, e l ô dos 
Estatu.tos pelo ' Decreto de ' 8 de Ja~ · 
neiro de 1800.. Nomeou-se Director 
para esta Academia pela Resoluçaõ 
Regia de ~4 de Julho de 1807 .. 

A Academia da Historia Portu-
gueza, foi instituída por Decreto de 
8 de Dezembro de 17~0, e os seus 
.Estatutos foraõ· conf?.rmados por De-
creto de 4 de Jan ~iro de 17\l.ll. Pro-
HJ.ulg~haõ-se a favor della os Decre--
tos de .o de Janeiro , de 13 de A gos-
to, e de \20 de Outubro, os A vizos 
de 16, e 1.8 de Março, e o Alvará 
.de \9l 0 de Agosto do mesmo anno. 
Ampliou-se o termo concedido no 
dito Decreto de ~o de Outubro de 
17~ 1 , pelos -{\. vizos de 11 de De-

. zembro de 17~{l , de 8 de Abril de 
•17~4, de 19 qe Outubro de 17~5 , 
de IQ de Outubro de 17~6, e de 30 
.de Outubro de 17'2.7. 

A Academia de Fortificaçaõ, Ar-
tilher~a, e Desenho.' foi eregida pe-1 
la Le1 de ~ de J ane1ro de 1790, com 
os respectivos Estatutos. ~eg-uláraõ
se os ordenados dos Lentes, Substi-
tut0s, e Ofüciaes desta Academia, 
pelo Decreto de ~3 de Abril de 17~0. 
Já se haviaõ mandado formar Aca-

, dernias de Fortificaçaõ / nas P'rovin-
cias do Reino i,· >pelo Decreto de ~o 
de Junho de 1701 , e nas P rovü1cias 

Jde Almeida, e Elvas, pelo Decreto · 
de ~4 d,e Dezembro de 173~. 

A Academià ·da Marinha , foi 
creada. pelo ,Alv.ará de ff de Agosto 
de 177".J. A favor de11a, e dos seus 
-alt~mnos . , ~e -expedí.raõ os Decretos 
·de 13 de Ag·osto· de 1790, de 11, e 
de 14 de Dezembro de 1799, e de 
o/l7 de Setembro dé 1800; e o Àlva-
rá .de ;go de lVIaio de 1790. Pela Lei 
d~ !'26 de Outu'bro de 17 96, tit. I, 
§. 1 '> foi nomeado Inspector desta 
Academia o Presidente do Conselho 

AÇA 
do A Imirantado. As qualidade:s que 
devem ter os alumnos da dita Aca-
demia para serem a·dmittidos por vo-
luntarios, ou pro'postos . para seg-uu-
dos Tenentes, se decláraõ no De-
creto de 6 de Junho de 1798 , e pa.., 
ra ,Aspitantes de Pilotos na Reso-
luçaõ de 17 de Outubro de 1798, e 
publicada em . .EdiLal de \!'ZO de 'No-
.vembro do mesmo anno. Sobre as 
matriculas, e economia das Aulas, 
se <leraõ Providenóas nos Decretos 
·de 14· de Dezembro ele 1799, e de 
-<.1 de Setembro de 1800. 

A Academia da lVIarinha, e Com-
rnercio do Porto, foi creada pelo Al-
vará de 9 d~ Janeiro de 180:-J , e am--
·pliada pelo de ~~ de Julho do mesmo 
.anno, que coufrrrnou os Estatutos da 
dita Academia. 

A Acadernja, ou Sociedade Ma--
rit.ima , . Militar, e Geografica, para 
o desenho , gravura , e im1H"essaõ 
.de Cartas hydrograficas , geograti-
·cas , e rn ili tares , foi creacl a pelo Al-
vará de 30 de Junho <le 1798. 

A Academia Militar para hum 
curso de Sciencias mathemat.icas, e 
.de observaçaõ, se creou na Cidade 
.do Río de Janeiro, dando-se-lhe ·Es-
-tatu tos pela Lei de 4 de Dezembro 
de 1810. 
. A Academia das Sciencias de 
.Lisboa foi instituída por Alvará de 
~4 de Dezern.hro de 1779. A favor 
della se expedíraõ os Alvarás de -2\ê 
de Março de 17 81 , e de 9"2 0 de Ja-
neiro de 1798, o Avizo de 9 de De--
zernbro de 1783, e o Decreto de 9 
de Julho de 179 ~ • . 

Academi.co be o nome que se <lá 
aos . membros de huma Acadernü1. 

Acareaçaó he a confront.açaõ das 
Testemunhas, (J U com os outros co"' 
Réos. A · A careaçaõ tem lugar em 
todos os casos no J uizo criminal. Al-
vará de b 1 de M~arço de 1790, e ain-
da nos Conselhos de Guerra da Ma-
rinha. Alvará de 17 de Fevereiro de 
1811. 

Açafata mulher do Ser.viço d;:is 
Rainhas , que tem officio de as aj u-
da~ a vestú, e despir, e toma a seu 
cargo a guarda dos vestidos. Anti-
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ACC 
gamente se chamavaõ Moças do a-
çafate , cesto de verga sem arco , ou 
azas em que se ·conduz roupa. As 
Açafatas, Moças, e Damàs da Ca-
rnara, tem o tratamento de Senho-
ria'. Alvará de 17 de Maio de 1777. 

Acçaó he. o direito de pedit em 
J uizo aquillo que se nos deve. Tam-
bem se diz Acçaõ- a mesma deman-
da, ou processo. Acçaõ real h€ a-
quella em que se pede a posse da 
cousa que nos pertence, pessoal he 
aq uella pela qual se pede que se nos 
faça, ou dê alguma cousa, y mixta 
he a que participa da acçaõ real, e 
·da pessoal. Acçaõ no Cogimercio se 
·diz o interesse que alguem tem -em 
alguma Companhia. -O possuidor d~ 
cada huma destas Acções, se cha-
ma Accionista. As Ac(;.ões do ·novo 
Emprestimo estabelecido pelo Alva-
.rá de 7 de Março de 1801, pódem 
ser das quantias que. os 1AcciDnistas 
pedirem. Decreto de ~8 de Abril 
-de 18 01. As Acções das Companhias 
do Cornmercio, saõ gr'aduadas como 
bens esta ve is ., e naõ da primeira es-
.pecie. Alvará de ~1 de Junho de 
1766, e d@clarado pelo de ~3 de Fe-
vereiro de 1777 .. As Acções da Com-
panhia do Pará pódern vincular-se 
em Morgado. Instituiçaõ confirmada 
pelo Alvai-á, de 7 de Ju lho de 17i>f>, 
-§. 50, e f>3, e naõ estaõ sugeitas a 
Embargos, dito Alvará, §. bl. O 
m esmo procede nas da Companhia 
·da Agricultura das vjnhas do Douro .. 
Instituiçaõ confirmada pelo Alvará 
·de 13 de Ag·osto de 176.9, §. 57, e 
58, e da Companhia· das Pescarias 
do Algarve. Condiçaõ 14 confirma.-
da pelá Alvará de 15 de JaIJeiro de 
1773. 

Acceder quer dizer a juntar o seu 
consentimento á convençaõ de ou-
trem. Acceder a hum Compromisso 
he entrar no acordo já feito pela 
maior parte dos Crédores. Decreto · 
de 4 de Abril de 1777. 

Acceüaçaó he o acto de accel.-
tar, e' approvar alguma cousa que 
se nos offerece. 

Acceitaça'õ, ou acceite de huma 
letra he a 'Promessa escrita de pa,gar 

ACC 
a sua importancia ao portador della ; 
no di a do seu vencimento. 

Acceitaçaõ de huma herança he 
o acto , pelo qual o Herdeiro pre-
sumptivo do defunt0 9-eclara ,:qné 
toma a qualidade de Herdeiro. .' r,·: 

Acceitar significa receber, e ap-
provar o dom que se n0s faz com os 
encargos que se lhe impõe. : - '! 

Acceüar huma Letra de Cam·-
bio he pôr em baixo do saque== Ac-
ceito == e assinar para mostrar que 
se obrigou a pagar a importancia da 
mesma Letra no tempo do seu ven-
cimento, segundo o uso da Praça, 

·em que ella deve ser paga. 
Accepçaó he o mesmo ql1e predi:-

lecçaõ, . ou parcialidade. Neste sen-
tido se diz dever-se julgar sem ac-
cepçaõ de pessoas. · 

Acceptilaçaó se diz a remissaõ 
que se faz da divida ao devedor por 
acto expresso , ou q uitaçaõ , pelb 
qual o Crédor o desobriga da divida 
sem receber o seu pagamento. _ · 

Accessaó he a . uniaõ de hum'a 
cousa a outra, por meio da qual 
aquella que se lhe ajuntou. começ·a 
des,de entaõ a pertencer ao proprie-
tario da primeira. Tambem se diz o 
ac to de acceder. 

Accesso quer dizer augmento, e 
l ( ~ 1 d' . e evaçao a a gum posto , ou igm-

dade immediata. 
Accessorio he' huma dependencia 

do principal, ou humà detivaçaô de 
outra cousa mais con:sicl.e1·avel. 

Accidente he hum acontecünento 
que naõ póde prever aquelle, que a 
elle está exposto, ou aqueile que a 
elle dá occasiaõ. 

Accionistas se diz o possúidor de 
hum a, ou m a is acções dé Commer-
c10. 

Acclamaçaó se ' diz . de hurn á vj-
'va, e geral approvaçaõ. Tambell} ·se 
d~z a acçaõ de acclamar, ou denun'-
ciar solemnern:ente o· levan.tament0 
do novo Rei. . · 

Deraõ-se providenoi'as para a Ac-
clamaçaõ do Senhor Rei D. Joaõ IV·. 
pela Portaria de 1 de· Dezembro de 
1640, pela C àrta Regia de 3, e De-
cretos de ' 9' 10' e 17 do mesmo 



ACC ACH 
mez,. e anno, pelo Decreto de 10 Accusado se diz aquelle que he 
, e Janeiro, Provisaõ de 17 de Fe- perseguido em J uizo por à1gum cri-
vereir-o, e Decreto de ~6 de Feve- me capital, ou naõ Cé.1pital que ~e 
reiro de 1641, peloAvizode iode ihe imputa. · 
il\'Iaio, Decreto ~le \20 de Setembro, Accusador he aquelle que perse-
e Alvará de~ de Setembro de 161!~ . gue em Juizo algum crüninoso, ou 

Para a Acclamaçaõ do Senhor para a vindiçta pública, ou para a 
Rei D . J oaõ V. pelo-Decreto de 28 reputaçaõ do da:mno que lhe causou. 
de Dezembro de 1706; para a do Differe do denunciante em que el-
Senhor Rei D. Jozé pela Carta Re- le he interessado no descobrimen-

. . gia de ~ de Setembro de 1750, e to do crime que revela,' e este naõ 
pelos A vizos de :> , e 4. do dito mez, 1 1 tem interesse, proprio. 
e ;; nno; e para a dà Senhora. Rainha ' Accusar quer dizer perseguir em 
D. Maria pelo Alvará de 9 de JVIaio Juizo o Réo a quem se ' imputa o 
de 1777. <lelicto. 

AcC'ommodaticio se diz o sentido Accusator,·io se diz o que -perten-
distincto do verdadeiro, e 1·igoroso ce á Accusaçaõ. Assim dizemos Li-
da escritura. beJlo Accusatorio. 

Accrescer. Chama-se direito de Acefalo quer dizer sem cabeça, 
accryscer aquelle que cada hum de e sem chefe. Houve hum:;i, 's-eita de 
dois Herdeiros ge huma mesma he- l ' A:eefalos' qu0 se declarou contTa o 

. rança, ou de dois Legat~rios deN hu- 1' ' 1 Conc-il_io de Calcedonj·ª· -~hamá.;·a~
ma mesma cousa tem a porçao do 1 se ass11m porque ao pn.1l'C:ip10 na.o ü-
outro que naõ a póde, ou naõ a quer 1 veraõ algum chefe, e porqu igual-
;receber. ' , , 1 mente se apai·tára:õ do part1do da / 

_4._cc.rescirnen-to, ou acc,rescidos se 1 Ig•reja Cathohca, e ela seita cle Pei... 
d:iz o monL-'11Ô de terra q'ue se fórrna : i dro WlOOilje, Pati·ia.T·ca falso d6' Aiie-
pela v~za, lodo, ou areia que o mar, 1 xandria, qu'e fa.Viorecia •os Eutych1ia1.o 
ott o rio tra~ p&ta as suas margens. . nos. O seu -e1-ro principal era na~ 

/. o~s accrescidos das . J~ziras ' O'& ·I' .' a:dmittir a di~tincçaõ das dLJ..(.lS Il.atu- . 
outras terras por all\J. viao , pe1·1Jen- . ! rez-as ein 'Chn$t0. 
cem á Corôa, e naõ aos DcmataTios. · Aceiféro-s, ou Ceifeiros os q ~ 
Regimentos de 924 de Novembro &e .trabalh&õ tl.Ja ·ceifa, ou córte do pa'© 
;i t>7 6 , e Je ~4 de Julho de 1704. , . ·J depo4$ de m:ad uro. , 

Acc'lirnulaçaõ he a reuni aõ de , 1 P-efos Decretas de 5 , e de 15 ide 
muitos títulos para obter alguma '.. · Ju.nfao de 17 5·6, se estabele'Ceo o n10-
cousa. ,do cl.-e .,se distribt1ütem pela!!> CanMn·ias 

Accumulaçaõ de accões he o ac- ' os Acejfeàros d-e J\Jérm:a-T~·o. 
to de accumular, e uni!: huma a ou- Acemel:es hcre g·es do sexto Bec"'-
tra acc;aõ no mesmo libello. , lo, gure tomz\.raõ este nolílll'e do 'Gre-

Accurnulaúvo consa que se ajun- . .§T!>, e qncr dize r gente que naõ dor-
ta a. ou lra. Junsdicçaõ accurnulati- , ~ 1 me. Eraõ monges que se dividia0 
va he a que_ exerce o l\tlagistrado · €Th tres cfas~es para cantarem de 
que previne a outro, a quem tam- : : dià, ~. de noi.te os Louvores de Deos. 
bcim compete o conhecimento cla 1 ! N ega'V;aõ que Deos se fizesse ho-
cousa. Razõ s accumulativas saõ as mem, q1!te nascesse . de humt;l Vir-
q ue se aj unt.aõ a outras para provar gmn , e que padecesse. Foraõ con-
meJhor o que está já provado. demnados como N estoi'ianos pelo Pa-

A .... 1· ccusaçao he a persecuçaõ. de pa J oaõ II. , 
hum crime que começa pela quei- _ . Achacar palavra antjga que si~ 
xa ela Parte, ou pela denuncia de gnifica accusar, denunciar. 
alguem, que naõ tem interesse uo Achada he o acto de descobrir 
rn~gocio , ou que tendo interesse naõ , alguma cousa. Por isso clizemos Au-
quiz ser Parte. - , ~ · to de achada. A .nügamente chama-
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AÇO 
vaõ-se ac.hadas as coimas que se le-
vnõ aos que fazem algum furto , ou 
damno nas terras que estaõ co:itadas 
quando · os aggressores saõ apanha-
dos nq facto. . 

/ ACO ' 5 

tuma a caçar pombas, perdfaes, e 
lebres. Aço1: prima he a fernea do 
T erço , ou macho. Ord. Liv_. f). 0 , 

tit. 6~' §. 3. 
Acores ·Ilhas no mar do Norte em 

núme~o de nove, n saber; Tercei-Aclwdego se diz o 'premio que se 
d:í a quem acha aJg;urnâ cousa. Ord. 
Liv. v. º, tit. 6 P2 . 

Achaque imposto, ou pensaõ que 
antigamente se pagava aos Reis. 

§ ra, Santa Maria, S. Miguel, S. Jor-

1 
~ ge, Graciosa, Faial, Pico, Flores, 

1 

r.i e Corvo. Foraõ descubertas em 1449. 
Foi creado 0

1 

Governo, e Capitania 
Acinterriente quer dizer de pro-

posi to, com intençaõ, e advertida-
rnente. 

Acolyto que em Grego signffica 
servo' he na lgTeja Latina a primei-
ra das quatro Ordens menores. Hoje 
estas quatro Ordens se conferem ao 
mesmo te mpo em quasi· toda a Igre-
ja Latina. 

Acontiado era o que recebia cer-
. ta soinma, ou quantia em dinheiro, 
-ou terras 'para servir a El-Rei, ou 
qualquei: Senhor com a sµa lança, 
ou conipanha de gente . . 

, Acordaõ quer dizer resoluçaõ, e 
decisaõ unanime. Assim se c·hamaõ 
propriamente as Sentenças dadas nas 
Relações, ou Tribunaes de Justiça. 
O A cordaõ lança-se de dois modos : 
1.0 Acordaõ os do Desembargg quan-
do procedem Tenções : !2. 0 Acordaó 
em Relaçaõ quando he · nos Feitos 
de Conferencia 5 que se despachaõ á 
pluralidade de votos. A nullidade dos 
Acordãos por naõ serem tirados , se-
gundo as Tenções, só póde decla-
rar-se por via de E mbargos. Decre- 1 

to de ~4 de Novembro de 17 84. Mas 
por A vizo de 7 d e Janeiro de 1787, 
se declarou, que naõ estando ainda 
publicados , se devem emendar na 
conformidade do vencimento. 

Acordar vale o mesmo que de-
terminar' resolver uniformemente' 
de .commum consentimento, ou plu-
ralidade de votos alguma cousa. 

Acôrdo convençaõ entre pessoas 
que concordaõ sobre algum objecto. 
Em sentido restricto Acordos , se 
dizem as Resolucões das Camaras a 
r espeito de obje~to de policia, ou 
economia dos lugares que lhes es-
:Laõ sugei tos. 

Áfor ave de rapina que se acos- . 

· I Ger al das Ilhas dos Açores por De-
, 1 ereto de ~ de Agosto de 1766, e se 
' 1 ll;te deo Regimento ~a mesma data. · 

O Capitulo 13 do mesmo Regimen-
to foi declarado pela Carta Regia de 
3 de Maio de 1794, . ácerca do Pro-

l vimento das serventias dos Officiaes. 
· Sobre a direcçaõ .dos negocios civís, 
politicos, e militares· das Ilhas dos 
Açores, veja-se 6 'A vizo de ~5 de 
Abril de 1795. Passou-se ordem em 
data de \l'.~ de Maio de '17.99 pa~·a a 
venda dos bens dos proprios nas di-:-
tas Ilhas. 

Acostado he o que está em ser-
viço de alguem . Acostados foraõ ch~
mados . por excellencia os nobres da . 
Casa Real por andarem ao ·lado do 
Rei. Acostados se diziaõ na antiga 
Milicia do Reino ,os que estavaõ em 
casa de outrem recebendo cavallo, 
armas , e moradia , para servir com 
elle. Ord. Liv. 4. 0 

,- tit. 30, §. 3,, · 
Acosta.mentó era o que hoje cha-

mamos Moradia. 
A.coutar significa tomar a cousa 

defeza. Assim se diz acoutar as ar-
mas. 
... Açougagem direito que algum dia 
se pagava das compras, e vendas de 
carnes ., e frutas. 

Açougüe casa pública aonde se ta-
lha, e vende a carne. 1 Im pozeraõ-se 
penas aos que cortaõ carne fóra dos 
açougues , ou á enxerga pelos De-
cretos de 6 de Setembro de 1608' , e 
de 18, e ~6 de Novembro de 1687, 
e- pelos Alvarás de ~3 de Setembro 

·de - 1641 , de ló de Dezembro de 
1696, e de \D27 de Julho de 1707º 
Veja-se tarn bem o Decreto de 13 de. 
Jane.iro de 1648, e Regimento ·de 
30 de Julho de ló9 .l, §. _44, e o do 
Desembargo do Paço, §. i ll, e a · 

·~ .r. (1 



ACT 
.Resoluçaõ de Consulta de 7 de J u-
lho de 1809, e publicada em Edüal 
do Senado de 17 do mesmo mez, e 
anno. Pódem ter açougue os Capel-
làes , e pessoas do serviço da Ca pel-

_ Ja Real de Villa-Viçosa. Alvará de 
~s de Julho de 16~3. Os Açougues 
do Rio de Janeiro estaõ debaixo da 
jnspecçaõ do Provedor-Mór da sau-
de. Alvará deP2~ de Janeiro de 1810, 
§. 14. . 

Açoute jnstrumento de açoutar 
como varas, e correias. Tambem se 
.dá este nome á 'pancada, ou golpe 
dado com o ,dito instrumento. A pe-
na de açoutes he infamante. Alvará 
de 15 de Julho de 177b, §. l~. Que 
,pesSOé!S della _sejaõ izentas, veja-se a 
Ord. Liv. b.º, tü. 139. Dar açoutes 
em mulher he caso de devassa. Lei 
de lb de Janeiro de 165~. · 

Acias assentos, ou determinações 
de algum Cabido, ou Communida-
de, principalmente ecclesiastica de 
que se faz i;egisto. Deriva-se esta 

. palavra do Latim acta. Assim dize-
n1Ós actas de hum ConÇilio , ac tas 
de hum Capitulo. , 

Activo he o opposto ·de . passivo. 
Acti vo se diz das d/vidas da parte d(i) , 
Crédor consideradas com respeito ao 
d.evedor. 

Acto se Ç-iz em geral tu<lo o que 
serve para provar, ou justificar al-
guma cousa. Os actos saõ públicos, 
ou particulares , e aqueJles saõ ou 
de J urisdicçaõ contenciosa , , ou de 
J urisdicçaõ voluntaria. 

Acto se . toma tambem pelo fac-
to de alguem, como 0 acto .de Her-
dejro. - , 

Actor representante de drama. 
Os Actore's sceniéos naõ tem infa-
mia , àntes gozaõ de pri vilegios. Al._ 
vará de 17 de Julho de 1771. 

Actos dos Aposto los he' hum dos 
livros sagrados composto por S. Lu-
cas, que conta a historia da Igreja 
nascente, e _os primeiros progressos 
do Evangelho debaixo do Ministerio 
dos A posto1os. Esta historia he es-= 
cri ta em Grego , e o seu estilo o 
mais - puro de todos os livros cano-
nicos. .~ 

ToMo I. 

/ 

ADE 
Actual signjfica real, e effec1.ivo. 
Adaga a1:ma curta. pontaguda co-

mo punhal que se trazia á cinta da 
parle opposta aonde vinha a espa-
da. Foi prohibido o seu uso pela Lei 
de 18 de Novembro de 1687. 

Adail era Officio da antiga Milí-
cia .do Reino. Ao Ada:i.l jncumbia 
conduzir o exercito por veredas, e 

1 caminhos occultos. Gove1·nava_ os Al-
'lnoçadens, e os Almogavares. O pri-
meiro Adail que houve em Portugal 
foi Diogo de Barros, em tempo do 
Senhor Rei D. J oaõ l. depois da to-
mada de Ceuta. Durou este car-
go ª té o tempo do Senhor Rei D. 
Joaõ III. 

Adam'Ítas hereges antigos de 
quem era chefe P.rodico. Seus er-
ros eraô os mesmos que os dos Car-
pocracianos, e dos Gnosticos. - Per-
tendiaõ imitar a nudez de Adaõ, e 
se gabayaõ de serem castos~ Se algum 1 

delles cahia no peccado da carne era 
expulso· das assem bléas, como Adaõ, 
e Eva foraõ expulsos do Paraizo . 

Addiçaõ supplernento. 
/lddicçaõ o mesmo que Adjudi-

caçaõ . 
.Addicto significa adjunto' e sa-

cio. 
Adega~ Veja-se SubS'idio Littera-

rio. 
Adella quer dizer mulher que 

vende fato pelas ruàs, ou em luga-
res. As Adellas estando munidas • • I 
com as licenças , e fianças do e~-
tilo, pódem vender nos lugares que 
lhes estaõ destinados , na Ribei.ra-
velha , no Beco do Carvalho a S. 
Paulo, e na Feira. , nos dias della 
sómente , fatos usados , ou _roupa 
branca fej ta em obra proprja do tra-
balho d~ mulheres. Edital do Senado 
de P20 de Dezembro de 1809. Vejaõ-
se osEditaes .del~ deMaio de179I, 
de 16 de Novembro do mesmo an-
no, de 13 de Abril de 1799, de b 
de Setembro, e de 9Z7 de Novembro 
de 180~. 

Adellos homens que vendem fato 
já usado. Os Adellos foraõ pJ. hibidos 
em Lisboa. Edital de ~o de Dezem-
de 180~. 

B 
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A D I 
Adelphos seita que se formou no 

terceiro Sec11lo ela Igreja. Derivou o 
nome de Adclpho Filosofo .Platoni-
no, que fez hum a mistura :dos prin-
ci pios de Plataõ , e dos · erros dos 
Gnost icos. 

Ademp_çaõ he synonymo de revo-
gactaõ . V e m do Latim adempLiG que 
signi.Jica a acaaõ -de t'ÍJ!ar. , 
- . jef_depçaõ ~m . ma Leria, beneficial, 
se diz Ja; tomada d.a posse de hum 
b.eneficio, ou ainda . €la sua simples 
acceitaçaõ. 

·. Adessenarios nome que se. deo a 
alguns .Sacramentarios herege:s1 dG 
decb.rno-sexto Seculo, que revàg~õ a 1 
presença ,real de J ezus Chris1to nC> · 
Sacrall)ento da , Euchavistia. Divi-
diaõ,...se. em q 'uatro c1asses , hu.tfls di-
!liaõ. que ''0 Corpo de Christo estava 
no paõ , óu Lros que á roda do pa:õ, 
ou.tms que debaixo do paõ, e outros · 
em :fim que em .>' cima do paÕ·. ·' . ~ 

· Adherente he · aq uelle que entra 
no mesmo ·partido , ou conjui.iaçaõ. 
He sy ncmyrno de complice. •: • -

Adhesaõ em . gerq.l he_· ·o ni-esmo-
EJ.Ue . consentimento. , , . 1' 

·Adjacente se diz de huma '' cou-
sa::. s:i tuada junto,_, ·.ou em· -redbr de 
outra. 
- ~ . ::Adiantado , .h@U Adç.lantado . cargo 
que havia. antig·amente em Portu-. 
gaL, e que assim no civil, como no 
militai'· :era o de maior gradwaçaõ. 
Os A diantados civis, correspondiaõ 
aos Regedores da Justiça. O Senhül· 
Rei D. A ffonso V. pôz nas Co.i:n-
m a rc'as p essoas poderosas com· o ti-
tulo , de Adia1H.ados,, , que nomeavaõ 
Ouvidores para conhe cerem das Cau-
zas, ; naas ,pe las· queixas dos Povos 
nai~ C.ôrtes de Evona· em 148 1, {maõ 
~bel~cfos. Os Adiantados militares, 
.eraõ o i~esmo que F1·oateiros-rnóres, 
ou .Capitães geraes do Exercito; No 
tempo dos Godos se chamavaõ · Giu,.. 
phados . E ra a .dignidade primcipal 
.da, .sJ~.g unda ordem, ·pprque na pri-
meua só e ntravaõ os Duques, ·Con,.. 
des, e G uardin gos. ' 

· · Ad-içaõ de herança he a declara-: 
çaõ .que faz o Hy.rdeiro . institúido, 
de que elle acceiLa a herançá qu.-e 

ADJ 

só lhe devolve. Elia he expressa,. ou 
ta.cita: aquella 1 faz-se por hum acto 
solemne; e esta verifica-se quando o 
Herdeiro dispõe ccimo tal dos _bens 
da herança. 

Adicáros se chamavaõ antiga-
mente os que trabalhavaõ nas mi-
nas. Tornáràõ este nome de Adiça, 
famosa rnina de -o-ir0 entre Almada, ,. 
e· Ce~in.1bra, na qlial desde o Reina-
do do Senhor R é i D. Sancho I. a.té 
o. 8.enhor Rei .]). Mànoel; ,se e011Li-
nuou na extracçaõ do dito metal. 
, . A8g'udicaça@ he hum· acto de ju:-

risdicçaÕ· -conten.ci0sa ,. -pelo - qual se 
·cl.á, 'e , apropúa'·qO Grédor· os bens do 
de :v-edor, ·que .tendo andado em Pi·a-
ça, naõ acháraõ Lançador. Lei de 
~o de Junho de 177 4.·, ~- :'2~ ... Assen-
to de· ~3- de Março ·de 1786: sobre 
a adjudicaçaõ dos terrenos encrava- . 
do(3 .veja-se o· AJvará de 9 -de Julho 
de i .7.73 ,. o -Decreto de -17 de Julho 
de 179'"8, e 0 Alva.l(á de ~~ de No-

' vembro de •l 8GH ~ ·A -· adjudicaçaõ que 
se :faz _ dos be.ns . á Fázenda 'Real pa-
ra, seUc :pagam'ento na falta .de Làn-. 
çador , he com o abatimen-io d,a ter-
ça parte. " Reg.irnento . da--°Fazenda 

··cil.e J. '7·.de-QutubrG de 1516, cap. 177. 
-~ adjtrucdiicaçaõ ~ tque se faz-·-dos bens 
ao Crédor na Execuça? para seu pa-

1 .gamento na • f::dta1rde ·Lançad01", he 
1 ·CO~l· o .abati.rm.ento .. da: -quinta_ parte. 
1 Le1 9:e ~ o de Junho de I77·4, §. <923. 
1 Pelo_ Assento1 de· <13 3 _-de. Março de 
. 17.86 ;toma <fo·• sobre a' Lei de ~o de 

1Junho de 1774 , §§. · 18., :'20; e ~4; se 
daClarou que na adjudicaçaõ· de ren-
dimentos ,, senda 0s ide hum anno 
bastantes para satililfaçaõ da divida 
executada. , naõ ·saõ necessarias as 
avaliações, , pregões,- e mais solern-
nicl.ades , -que devefüLpreceder á ad-
judicayaõ dos outros· beps ~ na falta 
de Lançador, .. naõ assim se a divida 
-se n~õ pagar .. dentro de hum anno. · 

· AdJudicaton~o s·e dü o Crédor a 
quem se faz adjudicaçaõ da proprie-
dade, ©U dos rendimentos dos bens 
do devedor" para p~gamento da sua 
·divida. .--: · -· · · .)_ - · , 
- i: ;i4..ifjunto. se diz · O que OEh:lado po.~ 
companheiro a outro em 8:lgurn he-
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gocio. Adj1:1nt? he o pagamento ad- rnerGio~ Por Despacho do Conselho 
jedus- solutwnis causa, he hum ter- dà Fazenda se deelarou vencer o di-
ceiro indicado no Contrato a quem to . Administrador, o hum por mi~ 
e devedor se obriga a pa-gar como 11w.r que vencia o Contador da Fa'-
Mandatario, ou Dcmatarío do Cr-é- · zenda. Veja·-se Juiz Administrador. 
dor. Adjuntos se di.zem tambem os AdmiS>saõ he o acto• ,- pelo ' qual 
lVIagistrados que votaõ em conferen- al.g-uem li.e admitlidb a algum l•ugar, 
eia com o Relator. Saõ mutuamente ou, dignidade. Estie tgrmo se appli-
Adjuntos os tres Magistl'ados crea- ca especialmente áJ re'eepçaõ de al-
dos JO©fo A1vairá· de 16 de Dezgrnbvo , guem, ás 01:deris ,• ©l!l' a alguma Fa ..... 
de 1771. culda:de. A<ilir.nissa:õ em fraze forense 

Adminiculo em Direito he o· que he facto, pelo qual algum dos Liti-
fórn.rn hum principio de prova , ou gan<tes . he resti tuido ao estado de fa-
huma pm.v~ imperfeita, isto he' hu... zer as allegações, ou prova:s de1 que 
ma circunstancia, ou hu~a conje1t- fôra lançado. Admissaõ em Direito 
tura: que tende· a füutificar alguma Canonjco hei @ ac.t;o., pe'lo qual hum 
prova. C01Ja,tm approva adrnissaõ i permu~ 

Admitnistraçaó he o govei:no , a taçaõ, ou resi gnaçaõ que se faz nas 
gestaG:í dos negocios de alguem, co- suas mãos de algum beneficio. Ad-
mo de hum me.uor, de hum forid>so, missaõ em Direita p>úbl.íco be a re-
de hurn.prodigo, a quem se fez aiw- cel\>çaõ de bium Ministl"©.enviado pol! 
terdicçaõ d0s· bens. · hunr Soberano.' a ouüQ, ou para re-

.Huma nova admi'nisitraçaõ--, ei a:r- , sidiil." j1mm.i0• da S·llla, Pessoa, ou para 
recadacaõ da Real Fazenda foi esta- trata-r com. elle- aJ.gum negocio. 
belecid~ pelas Leis fondamentaes ' d@ Áf:l,mittidós se·· <ili2'1€m na Ordem 
Erario- de ~~ de Dezembro de 1161. de Malta-~os que .naõ tem ainda sa-
Este novo methodo se es.tendeói· áJ , tisfeito ª' obrig·~:aõ das suas provain-
Fazenda da Casa. de Bra.gança pelo ças dentro do tempo para isso con-
Alvará de Q de Janeiro de 176ô, a!QS1 . · cedido 1,1 sem o q'ue naõ tem a ancie-
l:Jens dos In<wRfidentes pelo AI.vará 1

• 
1 
nida<li~i.' effectiNa• , - ·n:Eiim pódem usa.P 

de Ql de· Feve1reir©· de 176.6 ,, oost , da Cruz da Orde1llíl.-
bens· da Casa, dai M1s:€ricordia dle Lis- ' 

1 
1 A<l:niissrill;-el· se· dirz o que he vali- . 

boa pelus D·ecretos. de ~3 dei Mai('.)) 1 do, e p©de selt' i~ec~i}j>Mô. A _ppl-iéa-se 
de 176 6 , aos da San ta Igreja de Lis- este termo assim ás ' pessoas , corrio 
boa pelas Letras do Cardeal Paütiar- ' . ás.,cousas. 
ca de ~9· de Març'O• de l 7f.rn, ·ao$"cl:o· 1 , Aihmoestuçaó. he hun:1á especie de 
Senado pelo Al,vará-: de ~o de· Mai.•ço· . r .J.!>·~na . que consiste na reprelíensaõ 
de 177'0, aos da UJiJ.ii1versidade ~c;te , 1 que o Juiz faz ao accusado, adver-
C0imbra pelo Al va:rá. dre ~.8 cl.re Agos ... · , i ti:nfilcFO d~· ser mais cii:cu'Frspecto-pa-
t€J: de 177~:. ra o: fu:tUl'O', e• naiõ recah:ir na m·esma: 

1P ara os. fün<lo:s do novG ]fünp1~es- eulpa ,:.' aliás ser il.r4'alS· ·severamente 
tim.a foi. estab>elecida, .hmma .Adminis·- punido. · 
tuà:çãõ com Thesmu:1_1acrita gen·~ pelo• •ÀdCJles.o:ettrricia ID'g, a icila:l!l.e' que se 
Alvará de ,13 de ·Mlail'ÇO· de 17,917 ,. se·gl!le ·á infwncia. <Uo,r.ne~a c0m a pu-
§-;. 11. , Q_e11dade; 1 e aGa:ba( na mai@ridacl©. Os 

Administrrcdorr. Ire º' nome. q'l:li@' se varões en traõ . na ãdolescenciia aos 
dá áicpuelle que.; gov;~rll'ai., e rege os qu· U€11'~e ai1n0s.,. e as femeas aos· do-
bens-, ou a p:essoa ··de; outrem. Pelo ze ,. a ' hl!fü.11S· , e ôutras. saem della aos 
A.lvaa.·m de l.9' de J.-.,;dho; cl.e' 17\:)L_L , . que, v-intle1 cmco am.nbs completos.. J 

d-ecl:ar.ou:. a Lei de. 19 clte J al'leüo. ·de Adonai· que1c dfaer Senhor-. He es--
lt77 6' , . • p<Lss:am a. se:u .~ Administrador: te. huim dos nomes. q.ue os Heb1~eos 
da:. Meza. da . .ÂH'Feê.ad'ar;aõ, e Des- da~a~ a Deos. Com.0 o de J ehova'h 
pa:<rh0. :da, .Alifa.nde.ga · das, Sete Casas. ·~que e.ra~ 0· no.~n.e. pr-opri.o de Deos., naõ. 
h.l!l.1n. dos..Depu tadeJs <ila..J unta do-Com- podia.' sei·- p:oof-e1iid(j} senaõ. pelo Sa..,. 
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cerdote quando entrava no Sanctua-
rio. Os Hebeeos se serviaõ da pala-
vra Adonai nas suas falas , e escri-
tos. 

Adopçaõ he hum acto approvado 
pela Lei que dá o direito de esco-
H1er alguem de huma familia estra- . 
nha, para delle fazer, por assim di-
zer, o seu proprio filho. Quando a 
adopç.aõ se fazia de huma pessoa li-
vre do patrio poder , tornava o nome 
de Advogaçaõ. 

Adoptivo se diz aquelle que he 
1 adaptado por outro. Os filhos adop-

tivos entre os Romanos eraõ consi-
derados como os naturaes, e entra-
vaõ em todos os direitos, que o nas-
cir~ento dá aos fill].os a respeito dos 
pais. 

Adoraçaó_ culto Religioso que se 
rende á .Divindade. A que tem por 
objecto 1 Deos ~.chama-se Latria, a 
que tem1 por o~jecto a Virgem San-
tíssima .Hyperdolia, e a que tem por 
objecLo os Santos Dulia. Applica-se 

· tambem esta palavra á cerernqnia 
que se faz em Roma depois <la ,eJei-
çaõ do novo Pon tifice. 

Adquirente se diz o que por hum 
titulo transplativo da propriedade ad-
quire algurria cousa. 

Adquirir he haver hum titulo .pa-
ra gozar da propriedade, ou do uso 
fruto de alg·uma cousa. 

Adquirulos se dizem os bens, cu-
ja propriedade se houve por compra, 
doaçaõ, ou ouLro titulo que naõ seja 
o da hera.nça. 

Adrianú;tas hereges que no de-
ci mo-sexto Seculo seguiraõ os erros 
de Adriano Hamstedio. Participavaõ 
<los erros dos Anabaptistas. 

Adua certa imposiçaõ de dinhei-
ro para reparar, ou fazer de novo as 
cavas, torres, muros, e castellos. 
Ord. Liv. ~.º, tit. b9. 

4duana o· mesmo que Alfandé-
g·a. Tambem se toma pelo direito 
que ne11a se paga. Ordenaçaõ Affon-
sina, Liv. 3. 0 , fol. 54!. , 

. Aduella madeira lavrada para pi-
pas , e toneis. Que direito pagaõ , e 
aonde, vejaõ-se os D~cretos . de 11 
de Janeiro de l 7b7, e de ~~ de Ou-

ADV 
tubro de 1758. Foi prohibido carre• 
ga-las para o Brazil pelo Decreto de 
14 de AbrjJ de 17b7. 

Adulteraçaó se diz a acçaõ de de-
pravar a cousa que he pura, mistu-
rando-lhe outras cousas que o naõ 
saõ. 

Adulterino se diz o filho nascido 
de adulterio, e póde ser de tres mo-
dos, ou nascendo do com1nercio de 
hum homem' e de huma muJher am-
bos cazados, ou de hum homem sol-
teiro, e de hurna mulher cazada, ou 
de hum homem cazado , e de huma 
mulher solteira. 

Adulter.io he o crime que com-' 
mette o marjdo, ou -a mulher violan-
do a fé conjugal. Quando ambos os 
complices saõ cazados o crime he do-
brado, ·e se hum delles he solteiro o 
adulterio he simples. O adulterio só . 
póde ser accusado pelo marido. Al-
vará de ~6 de .Setembro de 1769. 

Adultero se diz o que commett~ 
o crime de adulterio. 

Adulto se diz aquelle que tem 
chegado á idade da adolescencia, e 
se prezume por isso ter já bastante 
i·aciocinio • 

..dd?!lr sustantivo significa velhaca-
ria ', engano, traiçaõ, e maldade. 

Adur adverbio quer dizer ape-
nas , com grande difficuldaqe , ra- · 
ras vezes. 

Adventicio. Esta palavra se diz 
geralmente ele tudo o que acontece 
a a1guem, ·ou a alguma cousa. Mas 

' particularmente se diz dos bens que 
se adquirem ·por outra qualquer via1 

que naõ he a das successões direc-
tas, e provém da liberalidade ele bum 
estranho , ou por herança de~:hum 
Collateral. Neste sentido ad venticio 
se oppõe a profectício que se diz dos 
bens que provém ao filho directa-
mente do pai, ou . da mãi. 

Advento he o espaço do tempo 
que decorre desde o primeiro Do-
mingo de Dezern bro até o dia de 

· Natal , e que a Igreja consagra á 
piedade, e á penitencia para que os 
fieis · se disponhaõ a celebrar digna-
mente o nascimento de J ezus Chris-
to. Algum dia observava-se nesse 

\ 
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espaço de ' tempo huma Quaresma 
quasi taõ rigorosa como a que pre-
cede á festa da Pascoa; porém ho~ 
je só tem isso observancia em ,algu-
' mas Ordens Religiosas. Durante o 
tempo do Advento naõ se permitte 
por justas cauzas a celebracaõ- .dos 
lVIatrimonios. > 

Adversaria esta ' palavra formada 
da proposiçaõ Latina adversus con- . 
_tra , significa. , em fraze Foren~~ a 1 

Parte contrnna com quem se h tiga. 1 

em Juizo. 
Advocac1:a funçaõ , exerc1c10 do 

Advogado. 
Aâvogado he o patrono que acon-

selha, responde de direito, e defen-
de os interesses. das Partes no Fôro. 
Do Officio de Advogado trataõ a 
Ord . .Liv. 1. 0

, tit. 1, §. 3\2, tit. 5, 
§. 7, tit. 6, §. 11, tit. s, §. 5, 
tit. 3t>, §. S2, tit. 48. Liv. 3.º, 
tit. 19, §§. I, e 7, tit. ~o, §§. 14, 
e 45, tit. 28. Liv. b.º, tit. ~o, as 
Leis_ de 7 de Junho de 160b, §. lPZ, . 
de 31 de Março de 1742, de 30 de 
Junho de 165~, de 23 de Agosto 
dé 1753, de 16 de Dezembro de 
1774, §. 8, o Decreto de 16 de 
Maio de 164·0, e os Assentos de 9 
de Janeiro de 16~0, de· ~ de Maio 
de 11)54·, de 11 de Fevereiro de 1 

l 658 , de 24 de Março \ de 167\2, 
'de l28 de Julho de 1671, de 11 de 
Agosto de 1685, de 16 de Novem-
bro de 1700, de ~7 de Novembro 
de 1711 , de 8 de Julho de 1716, 
e de 028 de Abril de 17 50. Os Ad-
vogados devem ter Cartas de Ba-
charel, é Formatura. Ord. Li v. 1. 0 , 

tit. 43 pr. Nas Terras {!Onde naõ 
houver copia de Advogados .Forma-
dos- , pôde o Desembargo do Pa-
ço passar Provisões para advogar. 
Alvará de ~4 de Julho de 1713. 
Dantes os Estudos para se o.bter· o 
gráó de Bacharel, e Formatura eraõ 
de out.o annos. Ord. Liv. Lº, tit. 35 ., 
§. ~, tit. 4,s. Estatutos antigos dà 
Universidade. Liv. 3. 0

, tit. 19, hoje 
saõ de cinco pelos novos Estatutos. 
Curs. Jurid. Liv. PZ.º, cap. 1, ·§.· 1. 
Os Advogados da Casa

1
da SuppJ-ic.a,.. 

çaõ tendo quatro ·annos de exercício 
1 
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pódem ser despachados em Desem-
barg·adores do Porto. Ord. Liv. Lº, 
ti t. 3 5 ' §. ~ . 

Advogar he exercer o oflicio de 
Advogado. 

Aerianos Sec tarios do erro de 
Aerio, que foi hum dos principaes 

j fautores do Arianismo. Aerio sus-
' tentava que o Bispo naõ era supe-
I rior ao Sacerdote. Condenava as fes-

tas, e ceremonias, e ensinava que.__ 
as preces , e oblações pelos mortos 
eraõ inuteis neg·ando o Purgatorio. 

1 Aferidor he o Ofücial deputado 
1 pelas Camaras para cotejar os pe-

zos, e medidas com os padrões das 
mesmas Camaras , e para declarar 
por certas marcas, que estaõ con-
formes a fim de se naõ enganar, e 
fraudar o público. O Aferidor tem 
Regimento no Alvará de ~9 de Ju-
nho de 17,90. Vejaõ-se a Ordem do 
Senado de ~ 3 de Dezembro de 17 6 8 , 
que m;rnda que o Aferidor tenha 
hum livro em que escreva os nomes 
dos que levaõ medidas aferidas, e· o 
Edital de 9 de Dezembro de 178 9 , 
que lhe prohibe vender medidas ao 
povo . . 

Ajf ectaçàó em Direi to ci víl he 
hum termo guasi synonymo de Hy-
potheca. Significa a irnposiçaõ de hum 
encargo sobre algum predio que se 

. - d I l con-s1gna para segurança e a guma 
obrigaçaõ, ou de alguma divida. Af-
fectaçaõ · em Direito canonico he hu-
rna espede de reserva que impede 
o Collator de prover o beneficio na 
primeira vacatura, porque está one-
rado com algum mandato, indulto, 
ou nomeaçaõ do Papa. 

Affimento he o mesmo que ter-
mo, Jirnite . . 

4ffinidade he a alliança , ou c~n
j unççi.õ qu~ se contrahé por effe~to 
do casamento entre hum dos conJu-
ges, e os parentes- do outro. Assün 
o jrmaõ de hum dos conjuges com a 
irmã do outro conjuge, n-aõ tem en-
tre si affinidade alguma. Todos os 
p&rentes de hum · dos conjuges saõ 
con.juntos por affinidad~ ao outro 
conJuge, no mesmo grao em que 
o saõ áquelle por c11m~anguinidade~ 
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A affinidade espiritual se :contrahe 
pelo Sacramento do Baptismo, e da 
Confirmaçaõ. 

.Affins se dizem aqu.elles ·que saõ 
unidos pela conjunçaõ de affini-
dade. 

4.ffixar quer dizer prêgar, ·ape-
gar. Assim se afli:x:aõ Edüaes nos 
lugares públicos para se fazer· scien-
te -0 povo dos seus deveres. 
. AJflicçaõ se diz o mal que oppri-
me a alma, e a abate. He hum axio-
ma de Direito que naõ se :deve aug-
rnentar a affücçaê> ao afB.ic.to. Lei de 
a de Dezembro de 1755, e Decreto 
de 14 de Févere.fro de 1761. 

Ajjlictivo cousa que affiige. , Di-
zemrse penas p.ffüctivas as que, naõ 
saõ pecumarias. As penas· afflic.tivas 
naõ saõ sempre corporaes, Il)as ,to-

- das as corpc))Jaes saõ sempre afüicti-
vas. 

Affonso. O Senhor Rei D. Affon .... 
so I. cognominado Henriques foi fi-
lho do Senhor Conde D. Henrique 
de Borgonha , e da Senhora Rainhét 
p .. Tareza filha de El-Rei D. Affon-
so VI. de Hespanha. Nasce,o nà Vil-
la de Guimarães , e em Samora sen-
do ainqa muitó moço , elle mesmo se 
armou Cavalleiro. No anno de 11:39 
venceo no Campo de Ourique a Is-
mar, e a outros quatro Reis Moi-
ros , e foi aeçlamado Rei no Campo 
da batalha. Instituiu a Ordem Mili-
tar de Aviz, e introduzia em Poi•tu-
gal os Cavalleiros de Rhodes, · que 
hoje se chamaõ Maltezes. Faleceo 
em Coimbra no anno de 1186 ., e jaz 
sepultado no Mosteiro de Santa Ci:uz 
dos ~onegos regrantes de Santo. A-
gosünh'o. No seu tempo .. se fizeraõ 
as Leis fundamentaes das Côrtes de 
Lamego. Deo Foraes a Coimbra, 
Nl iran<la, San tarem, Ab11a:i;ites, Pe-
nella, MarialV'a, Pinhel, .Cea, e· ou'-
il"as Terras. · Permittio aos Moiros 
que vi viaõ em Portugal governarem-
se pelas suas p:uoprias Leis, e costu-
m~s , sendo j 1i1lg·ados pelos seus Al-
caides. · 

Affonso. O Senhor Rei D. Affon-
so II. foi filho primogenito do Se-
nhor Rei D. Sancho I. ·,\ e nasceu 

1 
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· em Coimbra a ~3 de Abril de 1185. 

Morreo no anno de 1~~3 corn ~s an-
nos de idade , e 1 ~ de governo. .Lo-
go ;no principio do s€u Reinado con-
v.000u Côrtes em Coimbra aonde fez 
nov.as Leis. Conserva-se na Torre do 
Tombo aiúda . prezen ternente h um 
ex em plat das Leis deste Monarca. 
l!urna das mais famosas das ditas 
Leis he aquella. que manda,. que 
quan do El-Rei der Sente~1çn. de mor-
te , ou de cortamento de membro 
co~tra alguem 1,. se na? execut_e se-
nao passados . vrn te dias depois de 
proferida. Esta Lei gue parece ser 
deduzi.da da Lei 13·, Cod . Theodos. · 
de .pam. dahi transferida para a Lei 
~0 1 ~ Cod. Justinian. eod ., acha-se 
collocada na Ord. Liv. b. 0

, tit. 138. 
• Deve-lhe também a origem a ·Lei 

da amortisaçaõ. 
,. Ajfonso. O S_enhor Rei D. A _ffon:.. 
so ·III. foi :filho do Senhor Rei D~ 
Affonso II., e da . Senhora Rainha 
D. Urraca filha de El-Rei D. Af-
fonso VIII. de .Castella. Nasceo em 
Coimbra a 5 de Maio de 1~10, e 
com eçou a reinar em 1 \248. Morreo 
em Lisboa a 16 de Fevereiro d~ 
1\27~ , . e dez annos d~pois foi trasla-
dado para Alcobaça. Celebrou Côr-
tes em 1~51, e eú.1 1~54 . . Acha-se 
tarnbem huma Collecçaõ das · Leis do 
dito Senhor Rei na Torre do Tom-
bo~ 

Affons.o. O Senhor Rei D. Affon-
so IV. foi filho do Senhor Rei D. 
Diniz, e da Senhora Rainha Santa 
Izabel. N asceo em Coimbra a 8 de 
Fevereiro de 1'29 L Faleceo em Lis-
boa a ~8 de Maio de 1357 com 3~ 
annos de reinado: Fez muitas, Leis, 
e algumas dellas passaraõ para as 
nossas Ordenações Li v. 1. 0 , tit. 6 ~ , 
~- ~ ~ ' ti t. 6 6 ' § . b • t j t. 7, 7 ' § . 6 •. 
Liv . .i 3.º, ·tit. 48 . .Liv. 4. 0

, tit.· o/a8, 
ia,~,· 5>,7,.e €i''7. Liv .. b.º, iit. 1<2, ~~, 
~â~ ~4, ~á , . 3i>., . 4©Z , e 49, § ... 4J, 
tit. 5.0, 71, 8'1Z ,e 107 , . 1101.' ; 113:, .e 
'li \õl ~.. Insti tui:çàõ o ditv Senhor Rei; 1 
e- a Senhora. ·Rainha D. Beat:t:iz sua 
nnul·EiE:}r .Capellas na Igreja,. ,e.hrum 
Hospital junto á mesma Igrejai; qu.e-
dotáraõ com muitos. bens nas Villas 
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de Vianna., dg Além-Téjo, e Alver-
ca; os quaes .saõ achninistradcis por 
hum_ Provedor, 
· Affonso. O Senhor Rei n. Affoh'"" 

so V. foi filb.o do Senhor Rei .D. · 
Duarte, e de sua mulher a Senhora 
Rainha D. Le0nor , filha de D, Fer-' 
l'lando I. de · Axag;aô. N ·asceo em 
Cititra a 15 de JÇ!,neiro de 14311P.>,, e 
ahi .. mesmo falece.o a · 928 de Agosto 
de 1480 com 43 annos de reinado. 
J..az sepultado, no. Convento da Bata"" 
lha. Foi o prim~iro em Portugal que 
desde ·o nascimeiato se chamou Prin-• 
cipe ;· porqu~ d' antes todos .os filhos 
dos ' R .eis se cJJ.amav.aõ Infantes. · No '. 
tempo em que gov.ernava o Reino o 
Infante . D • . Pe:dro . na me1ioridade 
tio _dito _,Senhori .Rei; se ptlbliooi;i. o 

· Codigo Affoi;isino .com o titul:o de 
Ordena..ções <lo. Senhor Rei D. Af• 
fonso V. Confirmou. no anno de 1447 

. a Le.i da amontisaçaõ. Fez hu.ma in"' 
terpretaçaõ á .Lei mental ;·, e .cel6!"" 
brou Côrtes ém Coimbra no anmo de 
1433. Naq contava mais fl.e 6 .anno.s 

1
qaar;ido subio ao.Throno a 9 de.Set~m .... 
bro 'de 1438 , sendo acclamad0. a lO(do 
dito· mez . . Ficando deqaixo. da ,:futel-
la -de_ sua mãi 1l1e, ;.fo~ ,_tirado.....0 gove:r-. 
no em·.Côrtes ~ e ent11egue ao Infanf' 
te D. Pedro .,seu Tio, '. a . quem: mal 
aconselhado perseguia vindo 'd <mes: ... 
m'o h1fa.h te -a acabar . ·a vida· .na ' infe-
liz Batalha de Alfar-robeira. P.oi·~ Car,
ta de 10 de Deze1n.hro de i1449 , de-
clarou proscri ptos: todos os que · 'SB 
achárll:Õ naquell,a batalha " ·mas . de"" ; 
pois ; a revogou pQr -0.u tt-a , Carta · ,de 1 
~o de Julho. de , il4ú5~. Institu:i:o a. Or ... ' 
dem da Torre.,> e Espad<;i. 1 .de · que 
tomou .pDr Pro;t·eGtor. 0 · .ÃJp,ostol&' Sa~ 
Thiqgo: R0i . oiprim.~ii.•o .que- se üil.tita~ 
lou Re.i de P9rü1g.al.,. ~ ~os A ligfti.n 
V€S , , darq~l'em.' ~ ·· · e -'"-dalém ~ ma!r ~_em 
A ·fri.ca.. fez J);oaçaõ:_. á , Ordem ,Qie 
Christ.o• a .7> :de . ..Junho de '145'9 tle 
todas ·Q.s ·ten:as ; adquü~ida~ no :Qltra--
mar ·; e das qrn~ para. •0 futuro ' Se ;.id-

AFO 
Gusmaõ; Duque de lVíedina Si<lonia. 
Nasceo em Lisboa a gz 1 de · A gosto 
de 1G43. Morl'~o no Paço de Cin~ 

-tra, aonde hav ia nascido e1n l ft de 
Setembro de 1 6 83 , e foi dali trasla-
dado ·para o lVfosteiro de Belé m. Na 
sua menoridade governon o Reino 
em seu· ·ncH11e,..·, sua m ài a Se nhora 
Rainha D~ Lui,z.a a't..é o a ano de 166~ . 
No ., s13U~ i:einado. , se. prnm ulgára0 as 
Leis ·de 11 de Abril -d.~ l6til, e de 
~\2 de JHnho de 166.'Z,, e o Decreto 
de 30 de .. Janei:to d~ .1664 . . Nomeou 
Escrivaõ-. da· Puridade o Conde de 
Cast:e1lo-:Melhor,'; e lhe '. deo Regi-
mento .a l\2 de .. Mai·c0- d.e 1663 • No 
tempo do seü ,lieinado " se consegui-
raõ as .. famosas Yioto1~ias . das batalhas 
dars Li,nh~s de .Elva:s, A.meiial, e 
M(l:mtes-.Claros• · · . · , . 
- · . Affronta quet dizet eín · estillo 
for~nse. :n0ticia,, ou av:i.zo por . Ofücial 
de J,usticia , , e em especial se diz fa-
zer . ·affronta . . em , hu,m . leilaõ o dar 
parte .. ao. que lançou sobre os bens 
que .àDdaõ em-almoeda do la!]ço de 
out:lm.·. 1 

' • r' ' . 

, · A.ficar palavrà antiga que quer 
dizer . pe1·suadir . .com. muita força, 
apertar com razõ.es. "/- e t argumen-
tos. , • - · 

Ajora,rrieniO se. .. difine o Ç0ntrato., 
pelo ,quaLhuma .. das .Pattes -contra-: 
tantes cede, e transfere pai:a a ou_, 
tl'a o dominio util de hum predio, 
para / o possuir , , e . d.esfru tar como 
propr.iq' . deb,ai~o r da. condiçaõ de lhe 
pagar . ce.rta pensaõ ( annual em 1·e-' 
co-nhecii':nento do ·seu ·dorniniO di--
recto. . · , ..., ! .) 
- . D .este Conti:tato 1 se,,fal.a ,. na Ord. 
·L.iv .. i. . .<'; ht .. . mi\,,, §§. 4l>; e 46 .1 
Liv. 3. 0

, . tit.: ._f)9, ,§. · 13 , 1 tit. · 93"; 
§ .. 3. Liv .. 4.º,. tit·. l .5, tit..,37,, tit •. 
38~ ·tit. . 40' tit. 6,ü' ~.1 \23- ·; tit. 96' 
§§ •. ~S ; · € ~4. . , . . , _. i . 

q uiris·sena. . .'., .J . ,,. 

Affon:.so ... . o, Senlio1~ ~Rei D. Affpn.-. 
so V III. foi filho . do · Senho1~ R~i D. 
Joàõ -IV., e da_, Senhora Rain~a D. 
La\z,a .. filha .. . de -- D ... J.oaõ- Ee~€s <ile 

. - ~ 1 • .. 

Como se dev.e:in fa.Qiet ·018 Afora• 
merítos · âos.· bens 'do Concelho, ve.-. 
jaõ-se., <i).S . Leis' de ~ 6 ... de. Dez.embro 
de Mi03 ,: de 17 . de ,Maio de 161'2, 

: §. i. ,. de 10 de Fevereiro de 1654, 
. de ~6 de Outubro de 1745 , , de \'Z3 
de ;J u1ho de 1 7 &6 ., de 9 dtt J: ulho 

, . del7-67. ,de 17 de Julho de 1769~ 
B4 
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de 15 de Julho de J 779, de ~7 de Igrejas em memoria da ultima ceia 
Novembrn de 1804·, e de 11 de Abril que Jezus Christo fez com os seus 
de 1815. Provizões de 14 de Junho Apostolos. O abuso que nesses fes-
de 17 46, ~ de 15 de Setembro de tins se introuuzio, fez que os Bis-
1767. Dos bens R.e;.1es, vejaõ-se o pos julgassem conveniente o- prohi-
R í4g-imento de 17 de Outubro de . bi-los. A inda se achaõ vestígios des-
lb 16, cap. l~, e Alvará de 17 de 

1 
. ta prática que se observa em algu- . 

J nlho de 1769. Dos bens que estaõ 1 mas IgTejas no dia de quinta feira 
nos proprios da Corôa, Alvai"á de 1 de endoenças. 
de Outubro de 1586, c.ap .. 16, e de 

1

1 Agapetq,s dava-se este nome na 
~3 de l\1aio de 177b, §. 1: Dos bens 

11 

primitiva Igreja ás Virgens que se 
da Univer~idade, Estatutos antig·os consagravaõ, sem que tizessem vo-
Liv. ~.º, tit. 1, §. 1. Do~ bens de\ tos, ao serviço· <la Igreja. 
Reguengo, Provizaõ de 18 de J u- Agarenios. Christãos que no mea-
.nho ·de 1300. Os Aforamentos de do do Seculo setimo renunciáraõ ao 
bens das Commendas de A viz fa- 1 Evangelho para abraçar a Lei de 
..zem-se em tres vidas, e naõ perpe- Mafoma . . Deriv.áraõ esse nome de 
tuos, Estatutos, tit. fJ, Defin. 18. Agar rnãi de Ismael, de quem os 
Os Aforamentos de cazas, ou quin- , povos Mahometanos dependem. Hu-
tas já feitas'· e terras frutiferas por ufa prova <la sua estupidez he que 
mais de nove annos, saõ meras . co- elles allegavaõ como hu.m forte argu-
lonias perpetuas, Lei de 4 de Julho 11íentc contra a ·Tri ndade, que Deos 
de 1776, §. 1. Os Aforamentos de naõ tinha mulher, e por cousequen-
cazas por dez, ou mais annos; foraõ eia naõ podia ter filho. . 
p1:ohibidos nos Arruamentos, Provi- , . · Agasalhado he o lugar aonde se 
zaõ de ~o de Junho ) de 17 ~2'9. Os 1 recolhe nos ·navios gente, ou fazen~ 
Aforamentos das propriedades des, 1 da pertencente ao Capitaõ, ou Pilo-
truidas pelo terremoto do anno. de to, ou aos mais Officiaes. Pertence 
17 bb, e incendio successivo, ficáraõ Çto Vice-Rei prover os agasalhados 
dissolutos, Alvará de ~l de Janeiro d0s navios da India, e naõ aos Vé-

. de 1766.~ Os Aforamentos de bens dor,es da Fazenda. Alvará de 5 de 
da Corôa, e Ordens feitos pelos Do- Março de 1616 , e de ~7 de Janeiro 
natarios , e Commendadores , , saõ de 1618. 
nullos naõ tendo Confirmacaõ Re- Agente he aquelle ·que trata d~ 
gia, Alvará de 11 de Ag~sto de negocios de outrem. Dá-se o nom_.e 
il.802. Sobre os Aforamentos dos de Agente assim a hum Ministrn 
bens de lVIorgados, Capellas, e dos encarregado dos negocios de algum 
bens da Corôa, e Ordens, vejaõ-se Soberano, corno a qualquer pessoa 
os Alvarás de o/Z7 de Novembro de munida de poderes para tratar de 
1804, e de 11 de Abl'il de 1815. neg·ocio.s de Particulares . . Aquelle 

A J urisdicçaõ s0bre os . Afora- que em algum paiz estrangeiro üa-
rnentos 'de terrenos baldios, he ela ta dos n.egocios de algum N egocian-
çompetencia dos Tribunaes declara- te, he considerado como seu Agen-
dos nos Alvarás de \23 de Junho de te, ou Consiguatafio, 
i766,ede 9l7deNovembrodel804., - ·Ag,gravanle se diz aquelle que 
§. 14, e Decreto de ~ de Julho de · interpõe o Recurso de Aggravo <;Ia 
1779. Veja-se Foro. Sentença contra elle proferida . 

.Aforar quer dizer dar <le afora- A_qgravar sigf!ificava -antigarnen-
mento. Ord. Manoel. Li v. 1. º., tit. 46. · te. pedir, procurar. Hoje quer dizer 
Tamhem se entende por tornar de o mesmo que reoorrer ·da Sentença, 
foro algum predio rustico, ou urba- ou Despacho de bum Juiz gra<Juado 
no. Ord. Manoel. Li v. 4. 0 , ti t. 3 8. · para outro su µerior . 

.A_r;a:pas. Festins pios que os pri- Aqgrm;o he o. recurso que se in-
me1ros Christ ITos faziaõ de; n.oi te nas ter põe de hum Magistrado graduado 

., 

\ 



AGI 
éohtra a Sentença, ou Despach6 por 
cclle proferida, em que se recebe gra..: 
vame. Dá-'se este Recurso assim das 
Sentenças interlocutorias, como das 
definitivas daquellesJuizes; de quem 
pela sua 'graduaçaõ se naõ appella. 
Os J uizes de quem pela sua gradua..: 
çaõ naõ se p6de appellar; se referem 
na Ord. Liv. Lº, tit. 6. Entraõ nes..: 
ta classe os J uizes Conseii.·vadores 
das Nações, Ingleza 9 Hespanhola -, 
e Franceza. Alvará de 31 de Mar-
ço de 1790, e de lf> de Setembro 
de 180~. O Aggravo da Sentença 
interlocutoria divide-se ·em Aggravo 
de Petiçaõ, de Instrumento, e n,o 
acto do Processo. O Aggravo da 
Sentença definitiva chama-se Ag-
gra v~ ordjnario. Sobre o Recurso do 
A,ggrà.__vo, veja-se a Ord .. Liv, l •º; 
ti t. t2 ' §. 11 ' ti t. 6 ' ti t. 7 ' §. ' 16 ; 

' tit. s, ·§. 9, tit. 9, §. 14, tit. 18; 
§. 66, tit. 58, §§. 25, e ~7., titJ 6~, 
§. 7.8, tit. 6f>, §. ~3, tit. 68, §. ~; 
tit. 7 4, tit. a.o.,. §§. 9, e 11, tit. 90, 
§. · L L,i V,. 3 • 0 , ti t. ;B O , §§. 3 3 , 40 , 
~ 46 ,, . .tit. :'Zf>, §§ . . 1, e t2 ; tit. 45, , 
§ . 1 ' 1 ti t. 4 8 ' . § . 192 ' . ti t.. 5 4 ; § . 1 ~ ' 
tit. ·69 ~ §. 7' tit. 70' tit. ·74; § .. ~' 
t.it. 7 8, tit. 84, til. m;z, tit. 96., e 
as Leis de ~8 de _Agosto ,de . 1750., 
de 16 de Dezembro de 1774, §. 3, 
de 4 de Dezembro · de- 1775, §. 11, 
de ~7 de Novembro de 1797, de f> 
de ,D(;(z~m br9 der 1801 , d.e 15 de ,Se-
teml,)~o de, 180~ , ,e 9s Assentos de ~3 
de Maio de I,758 ', :· d~ 10 de ,Junho 
de 1,777, de 18 de Julho de 1778 1 / de ~o de Dezembro de 1783, de 31 
de. 1'-!fa,rço de 1790, de ~7 de No~ 
v~mbro d.e 1,797; de 5 d~ Dezembro 
de l.801, ede 15 de Setembrnde 180~. 
, Ag9r,e9ados. , Veja-se Officiaes ag-
gregado~. _ . · 

Aggressaó he a - acçaõ, pela qu~l 
a~guem se constitue.- aggressor. 

Aggr~ssor he a.quelle que come,.. 
ça huma rixa. 

Agionitas. Seita de Debochados 
· que apparecêraõ no setimo Secu-
lo da , Igreja. Diziaõ, , que o caza~ 
mentq, .e a castidade eraõ huma 
~uggestaõ do máo principio. Con-
seq1:1~1].ternet1te se entregavaõ a io"" 

ToMo I. 

AGO 
da a sorte de infamias, e abomí-
nações. . 
. Agi.otageni da palavra Italiana 
Agio; significa a differença que ha 
em qualquer Praça entre o dinhei-
ro, ou moeda metalica corrente, e 
os Bilhetes/ de Banco. Tambem qt.Jer 
dizer o negocio de especulaçaõ que 
se faz em · Letras; A polices, e Bi-
lhetes de Cambio, &c. dando por el-" 
las dinh~iro mediante certo pre-
mio, ou rebate. . 

Agnaçaó; termo de Direito_ Ro-
mano; he o vinculo de patentesco, 
ou de . consanguinidade que se dá 
entre os descendentes por varões de 

· hum mesmo tronco. Chamaõ-se as-
sim em contraposiçaÕ a Cognados, 
termo mais generico, que cpmpre-
hende tambem descendencia. 

Agnoi'tas; ou .Agrioetes da pala-
iav1'a Grega agnoetos que . significa 
ignorante. Foraõ hereges do quarto 
Seculo discípulos d~ Theofronio de 
Capadocia .: Sustentavaõ que Deos 
naõ c.onhecia tudo; mas que adqui...; 
ria novoi;; conhedinentos. Mudáraõ 
a fórma do Baptismo, e baptizavaõ 
naõ em nome da Santíssima Trinda-
de, mas (=lÓ em no.me de .J ezus ChrÍs..:. 
to. Tomáraõ tamb.em este nome cer.., 
tos hereges . do sexto . Seculo que ti-
veraõ por Author a Themistio Dia-
cono de Alexandria. Eraõ hum ramo 
da sei ta dos Eutychianos ,. e dos 
N estorianqs., O seu erro particuJar 
consestia ~m affirmar que J ezus 
Christo em quanto homem . tinha 
i_gnorado · algumas cousa~ , e prmci-
palmen te o ~ia de J uizo. . 
. Agnus-:Dei pequenos pães de ce-
ra, os quaes tem impressa a figura 
de hum Cordeiro que .o Papa aben...j 
çoa no Domingo in albis depois ,da 
Consag.raçaõ. ·Renova-se esta cere-· 

' mania . todos os sete annos no mes-
mo dia.. . , 

. . Agonia. paiavra derivada , do 'G-re-
go agon he o ultimo combate . da na-
tureza coµt.rá a morte, e ultimo es-
forço c;le hum moribundo. As leis re-
gei taõ" quasi todos os actos feitos pe-
los Agon.izantés. · · . . 

Agostinhos. 01·dem de Religiosos e . 



Éremitas instr~id~ :, Santo Agos-1 
tinho .. Esta Ordem entrou em Lis~ 
boa no anno de 1147 , e se es~abele
éeo no Erernitorio de S. Gens. Fun-
dáraõ depois estes Religiosos outro 
Eremitorio em Pina-Firme , termo 
de Torres-Vedras. O Papa Alexan-
dre 1 V. na sua Bulla Licet de 9 de 
Abril de 1 §!.),b6 lhe deo nú m / Geral 
com faculdade de se di vidír a Or-

/ dem em Províncias. Fizeraõ neste 
Rei no Província á parte no arrno 

i de 1477. O Senhor Rei D. Joaõ III. 
no anno de ló3b promoveo a .refór- . 
ma desta Ordem. Consta. ella neste 
Reino de 18 Conventos, e Collegios 
de Religiosos, e 4 Mosteitos de Re-1 
hgiosas. A refórma de Agostinhos 
descalços principiou em ?2 de Abril 
de 1663. Teve origem na religiosa 
piedade da Senhora Rainha D. Lui-
z.a mulher do Senhor Rei D. J oaõ IV. 
Foi confirmada esta reforma pelo Pa-
pa Clemente X. no anno de 1675. 
Cbnsla de 11 Conventos de Religio-
sos , de o Hospicios , e de hum Mos-
teiro de Religiosas no V alle de Xa-
breg'as. 
· Agraria. Os Romanos chamavaõ 
Leis ãgrarias as que tinhaõ por ob-
jecto a partilha, e distribuiçaõ das 
terras. Tiveraõ origem em hnma Lei 
de Caio Licinio Stolon, que sendo 
eleito Tribuno do povo no anno de 
Ro1ná 37·7, obrigou po1· ella os Pa-
trícios a cederem ' ao povo -todas as 
terras que elles tivessem. 

Agricultura he a arte de cul-
tivar as ter·ras para tirar · del1á as 
suas diversas produções. Os Senho-
res Reis deste Reino tem feito mui-
tas 8abias Leis a beneficio da Agri-
cultura~ Aqui pertencem a Lei das 
Se'S1nal'iars, Otcl. ·Liv. 4.º, tit. 43 . 
A d s Afora.111en tos <las te>rras ma-
ninhf1s , Alvará -de ~3 de Julho . de 
1766. A das Adjudicações dos ter-
renos encravados, ou contiguos, Al-
v!l.r:i ele 9 de J uiho declat·ado pelo 
de 14 de Ou:tubrc <le 19713. A tlos 
ehcan-àment'Os ~:as aguas, Alvará de 
~7 de Novembro de 1804~ A este 
respeito vejaõ-se os Alvarás de 4 .de 
3wlho de 17r>8 , de '~6 deOat.-ubru 

AGU 
de 176f>, de ~3 de Julho de I7r'), 
e de 18 de Janeiro de 1773 , a ..we1 
de 4 de Fevereiro de 1773 , e Alva-
rá de ~o de Junho de 1774·, a Pro-
vizaõ de ~~ de A brü de 17 46. 

Agua be o nome de huma sus-
. tancia bq uida que fórma o mar·, os 
rios, os ribeiros, &c. O domínio da 
agua que nasce em ,predio particular 
pertence ao Senhor deste, que de-
pois de usar della naõ póde desvia-
lu do seu curso natural, em prejuí-
zo dos predios inferiores, Resoluçaõ 
Je 17 d.e Agosto de 177 b. Sobre a 
conduçaõ das aguas p'Or levadas , ou 

1 canaes, veja-seoAlvaráde~7 de No-
, vembro de 1804. Tomar agua públi-
1 ca dos canos de Lisboa , he caso de 

devassa que tira hum Vereador do 
Senado, e se pune sem A ppellaçaõ, 
ou Aggravo, Alvará de ~ ~e Abril 
de 16~4. Agua empregada em lavar 
os pannos das Fabricas, naõ se pó-
.de tolher, Regimento de 7 de J a-
neiro de 16.90, cap. 7·12. Agu.as para. 
as lavras das minas como se manda-
vaõ repartir, veja-se a Provizaõ de 
~4 de Junho de 17~0. Sobre o uso 
das aguas de· r:ega, se deraõ pro·vi-
deiacias pela Resohiçaõ de ?25 de 
Outubro de 17 87. Sobre a agua da 
Casa elas ' Necessidades de Lisboa., 
tambem se deraõ providencias pelo 
Decreto de 19 de Abril de 17 5~. 

Agua de Inglaterra he huma pre-
paraçaõ liquida da' · quina de ·que se 
usa principalmente para curativo de 
febres intermitentes. Foi perrnittido 
o livre uso della por Decreto de 9l4 
de Setembro de 1805. Porém man-
dou-se que privativamente tivesse 
este nome a da Fabrica de Castro 
pelo Decreto de ~ de Outubro de 
1811,, e Provizaõ de ~o de A ·bril 
de 18Hl. . 

Ag·uas livres; aquedu.ctos, ou ca-
nos que conduzem ag1;1a para Lisboa. 
Derivaõ o nome de huarn ribeira que 
oor1>e pela Fregm~zia de BeJlas. A-
p1r6ntáraõ-se esties aqueductos em 
A gosto de 1 7 :rn. HaviaÕ:lSB dado 
P:i.·-0v!<lencias sehre o seu estabeJe-
ciment.o pelos Decretos de ~o ·de 
Julho de 17 ~9 , ·e de ~'º de S~tem-

\ 



bro do mesmo ~n~o.UO novo impos- 1 nho pela prime~ra~i~íllaçaõ. Ocom-
io dellas he deduzido -do terco dos mercio da aguardente está sugei-
direüos da aguardente, Alvar:i de lf> to a muitas formalidàdes, e direitos 
de Julho de 17o7, §. 3. A JunLa consideraveis. As suas qual}dades, 
das Obras das aguas liv1·ós foi ex~ e preços foraõ regulados pelos Alva-
tincta creando-se em lugar della a ' rás de 16 de Dezembro de 1760, de 
de todas as Fabricas do Reino , e ~6 de Setembro de 1770, e de 17 

. aguas livres extinguindo-se tambem de Outubro de 1799. Os direitos que 
o lugar .de Superintendente das della se devem pagar foraõ <leclara-
Obras , e creando-se o de Inspec- dos no Alvará de 1 f> de Julho d e 
tor, A !vará de 18 de Julho de 1777. J 17 67. J rnpôz-se á aguardente o novo 
I->rescreveraõ-se os dias, e modos das i 1 tributo ~e ~o-o réis por almude para 
Conferencias da dita Junta pela Lei as despezas da Guarda Real da Po-
de 5 de Junho de 1738 . Deraõ-se , , licia, e Illuminaçaõ da Cidade de 
providencias para se evitar a ruina Lisboa pelo Decreto de 14 de A hril 
dos aq ueductos pelo Edital de 9 de de 1804. Deraõ-se providencias so-
Outubro de 1811, de <:21 de Julho bre este objecto nos Alvàrás de ~4 
de 1810, e de 16 de J ane!ro de de Novembro de 1695, de 10 de Se-
1Sl6. tembro de 1756, de l7 de Ag·osto 

Aguas Ünmnndas como se deve de 17 5&, de 17 de Fevereiro de 176~, 
Jazer o desp~jo dellas, vejaõ-se os de lf> de Julho de 1767, de 10 de 
Editaes do Senado de ';27 de Maio, Abril de 1770, Résoluçaõ de ~5 de 
e de ~7 de Junho de 1803 , _de 14 Setembro de 1770, Alvarás de 16 de 
de Outubro de 1809, e de 1 de Abril Novembro de 1771, de 10 de No-
<le 181 8 . vembro de 177~, de 10 de Abril, e 

Aguadáro, antigamente açacal, de 16 de Dezeir1bro de 1773, de 6 
he aquelle que conduz agua ás ca.,. de Agosto de 1776, de 17 de Outu-
zas ', ou · a vende pelas ruas. Em bro de 1779, Edital de 5 de Março 
Lisboa os Aguadeiros .matriculaõ-se de 1,78~, Ordetn de ~9 de Outubro 
pe>r Companhias, e estaõ sugeitos a de 17 8b, Alvará de 7 de Julho ·dé 
hum Inspector. Saõ obrigados a acu- 1 17 87 , Edit~l de 18 de Agosto de 
dfr aos incendios. Os Aguadeiros saõ ! 17 88, Provizaõ de \'1Ç2 de Deze:tubro 
izentos do Recrutamento,' A vizo da 1 de 1791 , A.lvará de 3 de Agosto 
Secretaria de Guerra de f> de Março 

1

1 de 17 99 , A vizo de ~, e Provizaõ 
de 1811. Sobre o serviço dos Agua- de f> de Março de 1801 , e Decreto 
deiros se providenciou pelos Editaes de ~9 de Junho de 1 803 . 
do Senda~o de ~6 de Novembro dde [! Aguazil, dou AlvJaz~l. Adn~ig·c.'t_men- . 
17 ü7 , e 13 de Agosto de 1794, e te coirespon ia a mz or mano, . e 
l'i de Setembro de 130<2 _, e de 18' Vereador. Ord. Affons. Liv. 5. 0 , 

de Marco de 1807 .· Por Portaria do tit. 4;8, e tit. 5ô, §. 1. Tainbem 
Senado de ~3 de Agosto de 1790 se assim foi chamado o Prezidente, ou 
providenciou a respeito dos Agua- Governador de hum a Prov]ncia. 
deiros, a fim de se €lvitarem as des- Agueda. Villa na Província dà 
ordep,s succedidas ,nos chafarizes des- Beira. Foi esta Villa incorporada nà 
ta Cidade. CEJ-rÔa pelo Alvará de 7· de J aueiro 
. A_quapé bebida feita da água·, e de 179 ~ . · 

do succ.o que rest~ ao pé da uva que .!f.guefro, ou Àtlguei'ro. Regô aun~ 
já se ex.pr~meo. · He prohibido vendét- de se ajuntaõ a:s aguas da estrada 
s.e pr@:r: miudo em Lü;boa; p6dem po- do Çoncelho dóndé se derivaõ pa.ra 
rém• ,os rLavradores dci.-Ja aos jorná- a:s fé!_zendas, abrindo-se os tapigos ', 
leiros., -~.AJvnrá .de ~6 de Outubro de ou tapumes. Os agueiros foraõ ma!l-
l76f> . . :,;, '. dados conservar ab-ettos por Provi-

A,guardente. Dá-se este nome á zaõ de ~9 de Junho 'de 1709. 
parte. ·espirituosa que se tira do vi- Aguilar ( J oaõ Leite de) natural · e 2 



AJU ' 
de Lisboa. Doutorou-se em Canones 
ua Universidade de Coimbra. Foi 
Collegial do Collegio de S. Pedro 
da rnes ma Universidade, e foi Len-
te, e depois Desembargador da Re-
laçaõ do Porto, e da Caza da Sup-
plicaçaõ, e Depu tc:ido ·da r,tJ:eza da 
Consciencia. Faleceo em Lisbqa a 
16 de Novembro de 16fl7. Dictou 
varias Postillas a alg·uns Titulos, e 
Capítulos das Decretaes. . 

Ajuda quer_ dizer auxilio, soccor-
ro. Ajuda de Braço secular he, o au-
xilió que as Justiças do Rei daõ aos 
J uizes ecclesiasticos para .a execu-
çaõ das suas Sentenças, e para por · 
meio de coacçaõ fazer observar o de-
cidido nellas nas Cauzas da sua com-
petencia. Ord. Liv. Lº, tit. 6, §.19. 
Liv .. ~.º, Lit. 8. Ajµda de custo he 
o dinheiro que se dá fóra do orde-
nado, em razaõ de algum gasto ex, 
traordinario. 

' Ajudador diz-se o que ajuda, au •. 
xi lia. Aj udador da Justiça he aq uel-
le que na falta, ou pelo lançamento 
da Parte promove a Accusaçaõ, au-
xiliando os Officiaes públicos para a 

. "' d I o d L. (!) pumçao os ,reos. r . l v. l. , 
tit. lf>,, .e tit. ~6. Liv. 5. 0

, Lit. 117, 
§. 1 9 ' ti t. 1 ~ 4 ' §. 1 5 . 

Ajudante nome de officio, digni-
dade, cargo. Ajudante Major he o 
Official militar que ajuda o .Major 
em todas as aC<(Ões do serviço do 
Regimento. Ajudante de Campo he 
o Offi.cial que recebe as ordens dos 
Generaes, e as distribue aos mais 
Olliciaes. Pelo Deci:eto de ~ de Se-
tembro de 1807 se mandou que naõ 
pudessem ser propostos para Aj u-
dan tes de Ordens , Officiaes que te-· 
nhaõ menos graduaçaõ que a de Ca-
pitaõ. Os Ajudantes supra que ha-
viaõ nos 'J;'erços Auxiliares das Co-
marcas ficáraõ extinctos pelo Decre-
to de 6 de Agosto. de 17Gl; mas de-
pois foraõ mandados. prover no Rei-
no do Algarve, estando vagos pelo 
Decreto de l 3 de Abril de 176~. 
Veja.õ-se a este respeito o Alvará 
de 18 de Outubro de 17.09; o A vizo 
de ~ de Maio de 17 4:2 , º ' Decreto 
de l·O de Janeiro de 1 7 L.L9 , o A vizo 
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de 1 ~ de Março de 17 9 ~2 , a Portaría 
de 9 de Janeiro de 181 ~2 , o Regula-
mento de ~o de Dezembro de 1808, 
e a Port aria de .4 de Fevereiro de 
'1814. Ajudante do Procurador da Fa-
zenda foi · nomeado por Decreto de l 8 
de Novembro de 1690. Ajudante do 
Procurador da Corôa ser ve n os seus 
impedimentos, e desp_acha por si .só 
nos papeis, e au tos que o P r opne-
tario lhe remette~ Decreto de l -".2 de 
Março de 180,.L. Ajudànte do Escri-
vaõ da Meza do Erario , foi creado 
este Lugar po~· Decre_to de . 1 \12 de 
Abril de 180~. , A.iudttnte do Inten-
dén te Geral da Poiicia, foi cryado 
com o pre<licamento de Correiçaõ or-
dinaria pelo Decreto de 10 de Julho 
de 1765, e os seus emolumentos fo- · 
raõ determinados pe1ó Decreto de 31 
de Julho do mesmo an no. 

Al. abre~iatura de aliud (palavra 
usada nas nossas Leis ) quer <lizer 
rnais, ou tudo o mai·s, ou alguma 
cousa , ou outra cousq. Veja-se a 
Ord. Liv. Lº, tit. 88, §. 10. 

Ala, ou Aza. Ordem Militar i,ns-
tituida pelo Senhor Rei D. Affonso 
Henriques na Era de ll4•7. . 

Alardo he o mesmo que mostra, 
ou resenha de gente de guerra. Or7 
denaçaõ Affonsina, Liv. I.º, tit. 71', 
cap. 14. Que pessoas sejaõ exemplas 
dos alardos, veja-se a Resoluçaõ de 
~4.· de Março de I 7ó3. · 
. Alarico. Veja-se Codigo de Ala-

rico. 
Albergar quer dizer hospedar, 

dar pouzada. 
Albergaria. Caza, ou hospicio em 

que se recolhem os pobres miz.erá- . 
veis peregrinos , estrópeados , e en-
fermos que fazem jornada pai·a ahi 
serem assistidos do ,necessario. V e-
ja-se a Ord. Liv. Lº, t it . . 6~, §. 39. 

Albigenses. Hereg·es que appare-
cêraõ no fim do decimo-segundo Se-
culo asshn chamados, por que se es-
palháraõ pela Dioceze ·de Al bi e ' . pelo Languedoc, mais que _por .algu-
ma outra Provincia. Eraõ ac_cusado.s 
de reconhecer dois princi pios , . hum 
bom, e outro máo; o primeiro Crea-
dor cias co~sas invisíveis, :e esp'il'i;: 

1 
1 
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tuaes ; e o segundo Creador dos cor-
pos, e Author do antigo Testamen-
to, e <le admiLtir tarnbem dois Chris-
tos, hum m áo que foi o que appa-
receo na terra, e outro bom que naõ 
foi vjsto neste mundo; de negar a 
ressurrejçaõ da carne, ·de crer que 

1as almas saõ dernonios precipitadas 
nos corpos em castigo dos seus pec-
cados, "de negar os Sacrarnen-tos da 
Igreja, zombar do Purgatorio, das 
Orações pelos mortos, das J magens, 
das Cruzes, e das outras _ cere monias 
da Igreja. Formáraõ em pouco tem-
po hum partido formida vel. Os Reis 
de França, e de Inglaterra, os Bis-
pos, os Papas, e seus Legados, se 
uníraõ inutilmente per~o 'de dois Se-
cuJos para os destruir. Armou-se no 

· decimo-terceiro Seculo hurna Cruza-
da contra elles. Em fim hurna Inqui-
siçaõ estabelecida contra el!es no de-
cimo-q uarto Seculo acabou de des-: 
trui-los. No fim do decimo-qua,rto Se-
culo esta heresia se extinguio de to-
do. 
. Albvfeira he huma lag·oa fqrrna-

da pelas aguas do mar que o imp.eto 
das ondas, ou dos ventos lança fóra 
dos li mites ordinarios ' · e vaõ cuprir 
algum espaço de terra secca .. 
. Albuquerque (Duarte Pacheco de) 
nasceo na sua ~uinta de Es porões, 
Bispado de Viseu no anno de 1606. 
Foi filho seL!:undo . de A lváro Pitche-
co de Alb{Lq4ergue , A lcaide..:Mór 
de Ormuz, e de O. Joanna de Se-

~ queira. Formou-se 'na Univer~idad~ 
de Coimbra em Düeito Canonico. 
Foi Provizor, e Vigario geral .do di-
to Bispado. Faleceo.em 1669. Com-
pôz hum P-ecul,io de Direito por or-
dern alf abetica , e hum Epitom-e das 
Obras de, Febo, · Cabedo, Reinoso, e ()'1,(,-
tros Jurisconsultos.J?ortuguezes. · M. S. 

Alcaçofa e ra o mesmo que presi-
dío_ ' rorta!eza' .ou castello. . 1 ' ") 

Alcaidaria ofücio .de Alcaide. 
Tambem significa as rendas, e -pe-
nas app1icad~s para os A lcaides. · Al-
caidaria-Mór h.e a dignidade do Al-
caide-Mór , Governa_dor · d~ huma 
P raça, ou Castello. 

Alcm:de. He esta hurna dicçaõ 

ALC 
Arabica derivada do verbo cade que 
quer dizer capi tanear. Alcaide-Mór 
he o Official militar encarregado do 
governo, e defeza de alguma P'ra-
ça, ou Castello. He oflicio antigo 
neste Reino introduzido nelle desde 
o ,tempo em que elle se foi libertan-
do dos Moiros. Contém-se o seu Re-
gimento- na Ord . . Liv. Lº, i.it. • 74. 
Dos Capitães dos Lugares de Afri-
ca , e Governadores Ultramarinos, 
que exercem o ofiicio de Alcaides-
Mó1"es, se faz mençaõ especial na. 
OrJ. Liv. \2. 0

, tlt. 47 , e delle .tra-
taõ as Leis de ~o de A gosto de 16 lf>, 
e de 3 de Dezembro de 16~1, e o 

li Decreto de 11 de Se teiTI bru de i 7 6 \2. 
, O Alcaide-Mór de Lisboa, as duas 
1 terças partes das condemnações das 
1 barregueiras, cazados, e das man-

cebas dos Clerig·os , e Frades , Al-
vará de ~3 de Janeiro / de 16 Ié>, e 
todas as penas de sangue, Alvará 
de 9 de Dezembro de 16,16. A Al-
caidarj a-Mór de Lisboa foi extincta 
pelo , Alv..ará de 6 'de Novembro de 
1769 •. 

Alcaide simplesmente he. o Offi-
cial de Justiça que us~ de vara,, in-
signia de a uthoridade pública. Exer-
ciLa este O:fficial -o seu cargo nas di-
ligencias eri.1 que for necessario de-
fender a authoridade judicial, e re-
bate r a violenciai, de alguem, como 
nos a:ctos de Penhoras, Embargos,-
Prízões, &e. Acy,i:ca do officio de 
Alcaide, vejaõ-se -" a.s .Ord. Liv. 1. 0 , 

tit. 73., tit. 7b, §.§ ~ 3, :e 9, tit. 65, 
§. 13. Liv. 5. 0

, tit~ 6J ,, §. 1, os Al-
varás Je 9 de Dezewbrp .de 1611·, 
de ~ de IVIarço de Hil 3.; de 12 de 
Maio de 161 Q , de 3,o de J aneiro,_de 
17 b4, de ?20 de lVlar~.o· de 17 bo, de 
~o de Outubro de 17'63, Vejaõ-se os 
Alvan\s 1 de 31 d~ ,lVlarço de 174~, 
§. 1 \2 , e de 29 de Dezembro de 17b3, 
cap. ~P: , .§. ~, e cap. 4,4, §. 8, e o 
Decreto de 19 de Janeiro de 1701. 

Alcaide da Côrle he o Official 
que ..;-erve nas varas. <los Corregedo-
res do crime da Côrte ·, executa / as 
diligencias de Justiça que elles lh~ 
encqrreg·aõ·. 

Alcaides das sàcas eraõ os Ot;ij-
C 3 
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ciaes que estavaõ po:-tos nos Luga- . 
res extremos do Reino para impedir 
a passagem dos gados , e outras cou-
sas d efezas para fóra delle . Estes Of-
ficiaes com os seus guanlas foraõ· ex-
tincto3 pelo Alvarú de i:l de Agosto 
de 1767. 

A lc aide dos donzeis era o Fidal-
go que üoha a seu cargo os nrnnce-
b0s nobres que no Pa!acio se cria-
v·a.õ. 

' Alcaide das prezas era o g ue es-
tava• ·encarregado dellas, e <la .sua 
repartiçaõ. 

A'lcaldar era manifestar na Al-
fandega a fim de pagar certo tribu-
to phra o Alaaide, 'Ou Senhor da 
Terra, e mesmo para a Corôa. 

Alca:vala tributo, ou dire ito que 
os vnssa!los pagavaõ ao Patrinionio 
R.eal das fazendas , ou gados que 
poss tli aõ. · 

Alça quer . dizer Recurso , A p-
pellaçaõ, ou Aggravu. · 

Ak(aS <lízern-se os -gas tos contin-
gentes, e ü1ce1•tos; mas que siaõ in-
dispensave is , perdas , e damnos que 
or~inari amel'lte · se experimentaõ; e 
iamb_em se diz a gra:tífica(ça3 que s.e 
dá ao maior Licitan'te que féz subir 
o preço do Oon,tvat:ol.- V ejéi!...se o Re-
gimento de 17 de O~tubto de lól6 ~ 
cap: 163. · · · 

Alçada he ·a ebmmissaõ dada pa-
ra ir devassar de -hum , oui mais dec.. 
lictos a certo, ou certos lVIagistra.-
dos, e sobre iss0 fazer justiça. Tan~
b e m signlfi~a o lemi te da J urisdic-
çaõ. As AJçadas foraõ reguladas pe-
la Lei de '\26 de J unbo de 1696; e 
ultimamente pe l0 Alvará. 'de 13 de 
Maio dé IS li.I ~, -declarado pelo de 
fü; de Se tem b1·ó •:<ile 181.4•. Sobre as 
A Jçadas dos q~fferén tes Magistra-
dos, veja-se quanto aos Alrnotacés 
a Ord. Liv. Lº,·tit. 68, §. ~; quan-
to ás Camaras a Ord. Li v. 1. 0 , tit. 
65, §. ~:J ; qua nto a os J uizes das si-
zas os Regimentos de 17 de Outu-
bro de 1 5 16, cap. ~3, e de 1 de 
Outubro de 1586, cap . "2~, e P23; 
eiuanto ao Provedor da A lfandega o 
Foral desta de ló de Outubro de 
lb87, cap. 101, e 10~; quânLÓ aos 
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Mi-nislros da Relacaõ do B razi1 os · 
Regimentos de 7 de Março de 1 609, 
de 1\2 de S e tembro de 16b~ , e de li> 
de Ou túbro de l 7 f>l ; quanto ao Juiz 
do Tombo de Santarem o Regimen-
to de 1 de Outubro de lb86, cap. 

. :Z3 , e ~3 ; quanto ao Reitor da Uni-
versidade os Estatutos antigos Li v. 
~-º, tit. ~o,§; 14; quanto ao C on-
servador os mesmos Estatutos Li v. 
~ -º, tit. Q7, §. ~. Liv . . 3. 0

, tit. 3, 
§. 8 ; quanto aos Superintendentes 
db Tabaco o Regimento de ~;; de 
Junho de J678, §§. 10, e 36, e AI-. 
vará de '26 de Junho de 1696; quan-
to aos Ouvidores , e Minis tros da 
America os Alvarás de 10 de Outu~ 
ht·o, e de <2':2 de Novembro de 1754·; 
quanto aoS' lVIi r'.lis tros Inspectores dos 
Bairros de Lisboa o Alvará de ló de 
Junho de 17 59, §. 9; quanto ao 'In-
-tenJente Geral das Ferrarias o Al-
vará de 30 de J nneird de l 80Q; q uan'-
to ao Juiz do Tombo dos Pinhaes da 
Azambuja, e Médos o Alvará de 31 
de Janeiro de 1798; quanto ao Juiz 
d'os Feitos da Mizericordia de Lis-
boa o Alvará 'de l~ de Fevereiro 
de 178'3; quanto ao CÓ?,servador da 
Companhia das Pescarias do Algar-
ve o AlVará de l f> de J ane-i:ro de 

1 

l '77 3; qtrnnto aos Superintendentes 
geraes das Alfandegas os Alvarás de 
~b de Fevereiro de 1771, de 16 de 
Dezembro de 1774 ~e de ~6 de Maio 
de ·17 7'6. ; quanto ao Juiz Conserva-
dor <,ias . Fabricas da Guarda , Cas-· 
teJlb-Branco, e Pinhel o Alvará .de 
~6 de Nlaio de 1766 ; ·quanto ao Con- . 
servador da C0mpanhía do Doiro os 
Alvads de 4 de ,Agosto de 1756, e 
de 10 de Setembro do rnes·mo anno; 
quanto ao Ju1z Ex.ecutor das dividas 
das Alfandegas de Lisboa, e Junta 
do Tabaco o .Alvará d'e ·~o de ' Màr-
ço de· l 7b6; quanto ao Provedor d9s 
defuntos, e allzentes ·o Regimento 
cl'e rode Dezembro de 1613. 

Alcorar3 pálfí: vra Arabjca que quer 
dizer collecçaõ, ou livro. He a B 1blià 
dos J\1usulm'áp.os que se attribue a 
Mafoma. · Cofítém as suas pertendi·· 
das revel açõ~s. · EHe · as deixou em 
folhas avulsas, ' que depois sen: So-
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gro, e _Sucéess01' Aboubek11e fez re-
duzir a ordem . Abouhekre foi o fun-
dador · de hurna df.\S principa.es ~eitas 
do Mahometismo que se chama Sun.:. 
rli, e he abra(tada pel.os Turcos. Ali 
primo-, e genro de Mafoma foí ó 
fundador da oULl'à seita chamada 
ChúJ, , . que h~ seguida pelos Per-'-
sas. 

. Álcouce. · Caza de alcoüce se <ll.z 
aquelia em q-ue se daõ commodos 
Pª1:'3: ~ommercios illicitos. 
. Alcoviteiro be aquelle que com.;. 

- mette o crime de alcoviteria: 
Alcoviteria ; ou Lenocin:io he a 

pública prosLi tuiçaõ da alheia ho..:. 
nestidade feita para o' fim do lucro, 
ou oommodo, 

Alcoutim V illa do Reino do Al-
garve. situada em huma. serta que 
desce para o Guadiana. Foi-lhe da ... 
do Juiz de Fóra pelo Alvará de 18 
de Janeiro de 177 3. · 

,Áldeg h-e humç.. povoaçaõ pequena 
. çle poucos vizinhos que naõ _tem ju-' 
r'is~isçaõ; mas depende da Villa ,, ou 
Cidade vizinha. Deo-se Re.gime;lto 
~os J uizes- das Aldêas; e J ulgad.os 
no anno de 1639. Corno s~ .1•egu_, 

, laõ as Al-dêas , ~o§ Judios do Braúl 
' dQmestiçados qu.y descem dos ser..;. 
t<}es.; vejaõ-,se as Leis de 10 de .Se..:. 
tembro de l6H ,, e .de 6 de Juriho 
de IJ _óf>. . ~ , . , 

. Alec;,,ldarnentr;). he o manifesto que 
se faz dos effeitos impol·tados ,_ -e .. ex"" 
pµ_rta dos , Reg-im~nto de , ló\ de De-
.ze1nbro de J47?Z., Tambem significa 
é). d,~claraçaõ jur.ada que / se foz na 
Alfaçidega, e· Cazq.s de Despacho~ 
de çomo os effeito~, QP- mercador1i~s 
qµe algum desp~cha s.aõ para g,astos 
dy _suq,, çaza, e familiiit. , 

Aleçil<Jar , ou . Lealda:r he com pa-
1·ar por meio do alealdamento ajm ... 
p.ortaçaõ , e ex_poi;~agaõ do Nego-
cian te. He tambem ma.pifesta;_i,1 Jila:S 
A·lfand,~g~as, Adnana.s, e Cazias. de 
,entrada _, ~ despacho· com juramento 
os effeitos, 01J merca,dorias precizas 
p,ara .gast0s . da caza de cada. hum. 

Alealorio cousai de aza.l" ,_ ·OU aca-
so. .E~ta pala\:'r.à aj,unta-se sempre 
em Direito á de Contrato. Cb.~u.rnõ-

1 ÁLF 
1 se Cqht,ral:bs aleatorios agu~llesr q-u~ 

encerraõ ,ce rtas çonvenções r~la,t· ' a_s 
a acpntecü1rnnto§ _) pc~~·tos. Os pi;_ir_-
cipaes G_ontrato~ fífé~ t9l:ios saô <;.> $~
guro , -o tisco,- -;.·' . 9~ ;_rendas .V.it.a{-
cias, os jogos , .as ko-t~ri~~, ª~- ª-Pº~ ... 
tas. , - 1•ir!_r , 

Aleivo.zia se dji; ai '. vi çi. ldade ,C QQ.),-
inettida ~:traiçoadamente, .sob1 J}l p~
trança de arniz-ade. -Esta qua.Ji~dp.de 
faz aggravar a pef)a do àelicto. Ve...: 
ja-se .a Ord. Liv~ b. 0

1 tit. 37. , 
Alernães he o ncwnfY. que _se · dá 

aos ~~,raes de ~ Ale1~9-nha. Gozaõ 
entre , nós de fô.r;9 -' privati.vo , Oi;d·. 
Li v. L.?, tiL 4,9, §. 3 ; ·Decretq de 
19 de Dezembro de 1743, Assento 
de ~3 de Março de 1786. Os J.uizes 
Consetvãdores dos Alemã~s saõ os 
.Corregedores do Civel da Cidade ·, 
-dita Ord. Liv. Lº, tit. 49, §. ;3, 
Alvarás de· 6 de Julho de 1 b tl<6 , e 
.de ~ de Ja_neiro_ .de 1589. Mas os 
Vassallos do IiIJp~rador de Alema-
nha; e Hahitanfo.s da$. Cidades An~ 

. seatje,as, tem Juiz . Conservado1• se-
parad_0;!j .. A vizo de Q). de -Janeiro de 
l 77 ª ~ ;dit.igidQ á C('.!.za da Su pplica-
çaõ, " Alvará de 3J~ ·de Março de 
l 7lti ~ Y.ejae:í-s~ a,Çatta. de 7 de. Fe-
verhro . dei 1411 ~ à. AJV;a;rá de 17 de 
Ag·os.to- de 1705, ·e> A vizo . de 4 ·de 
Fev~reiro de tl 77.S , ... e ~o Decreto de 
~o .de Setembro de 117Só ~ .. . 

._AJJa/nde,qa he a çaza púhliêà em 
que- s~ , daõ ao ma~ifesto., e ao re-
gistq as fazeR<las que e,iJ,traõ. , e saem 
dê alguo.1 Portq; e ttonde· se arre-ca-
daõ os dil'eitos de entrada, e sabida 
detenriinados .pelos Eoraes, e Regi-' 
mentas-. 

Alfandega grande de. Lisboa: qual 
seja o seu governo' , veja-se o Forai 
de ló de ,Outubro de 1587 . Os di-

/ reitos das mercadorias que se des-" 
pachaõ nesta: Alfandega se declaraõ 
na . nova Pauta: Confilrmada· por De.i 
ereto. de 14 d~ 'Feve!eÜ-o de l 73!B; 
á ex.cepçaõ de certos generos que 
servem ; ou de primeiras materias , 
ou de CQncomitanies ás Fabricas Na-
cionaes; cujo pagàrnento se deve re-
gulàr pelas avaliações da Pauta an·-
üg.a, eom-o se declarou pelo Decreto _ e 4 -

• 
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'de ·,1:..?'.83. Es.ta ·Alfandega tem· hum 
"'A.dI~inis trador- g-erál (chamado dan-
·-t:es 1Provetl.ol' ) que ju.ntamente he 
·Fei~or-Mór de todas as mais do Rei-
·nb. rNe1la -l1a a Meza grande que he 
ai lVlcl:zia :do ·-~Despacho d a ·abertura 
aonde se abrem as fazendas de sel-
Wi, ·-a Mcza l cla BaÍança aonde se to-
·í11aõ os' pezos da fazenda, a· Caza dos 
·óirioo aonde .'se despachaõ as fazen-
das EJ.tle vein do R eino por terra coh10 
os pannos de lãa, e linho, &e. Fóra da 
Alfandega ha -anne:xas a ella a Caza 
do C6nsulad6 ·da ehtrada ~de ha 
as1 -Mezas da' ;A bertura, e dh Es1.i~ 
va ,. .... a dos Portos seccos , a dp Sal, 
e a dd Paço da Madeira, todas su-

. bor<l inádas ao Administrador gera l 
·da Alfandega' grande. Ha outras Al-
fandegas menores , que saõ a · Alfan-
dega do Porto de Belém, a Alfan-
dega elo Porto-Franco, creado pela 
·Lei de 13 ·de ' Maio de 1796, e · abo-
·bdó pela de 6 -de' Agosto de 1806·,a 
Alfandega das Set~ Cazas , a Caza 
·da India aonde, ha Mez.a gran'de de 
despacho, e Meza do Consulado tda 
·sal:iida, e .. en tí'EH.ia , e a Alfapdega 
<lo.Tabaco que t~in 'Regime~t0s pro-
pnos da t ados» tâ.ê .18 de Outubro de 
170~, e de ·16"-0.e Janei'ro de-:.1ji751. 
Fez-se n9va r...eg;ulaçaõ dos ordena-
dos desta Alfartde·ga: pelo Alvará de 
Ç2~ de Abril d e . l 7 54. A .Alfan'dega 
de Niacáo teni' Regimento ·<fatado 
de Dezembro de 1784. A Alfandega 
da Cidade· do Porto . regula-se pelos 
Alvarás de Pl de Junho de 1703 , de 
10 de Outubro · de 1768, de~~ de 
Novembro de 1774, e Decreto de 
11 de Fevereiro tle 1803. A da Vil-
la d a ·Figueirà pelo Alvará de ~ o de 
Julho de 17 67. As de Vianna, Vil-
]a do Conde , Aveiro , e Espozende 
pelo Alvará de · ~~ de Novembro de 
177 4. , A da Villa de Setubal , pelos 
AlvaTas de 10 .de lVIaio de 1747, e 
ele 5 ·de J anefro de 176~. A de Gôa 
pelo A lvará de ~O de J áneü:o de 
177 ,.L. A de San to Antonio de Arni-
lha pelos Decretos de 1 ~· , e 19 de 
Outubro de 1:77 'J;. A de S. Pau.lo, e 
Assumpçaõ em Angola - pelo De-
ctet.o d.e 17 de Novembro de 1761. 

ALF 
A dos Pc1•tos seccos ' pelo Alvará de 
10 de Setembro de 1668. Vejaõ-se 
s0bre este obj ec to o A lvatá de ~ l 
de Maio de 1608, a Carta Regia 
de 13 de Junho d e 1613, os Alva-
rás de 10 de Setembro de 1668, de 
7 de Novembro de 1686, de . 3 d e 
Abril de 17 ~7, de ~5 de Janeiro 
de 17 4'2 , de 4 de Setembro de 1743 , 

· os Deçretos de 11 de J anefro de 
17ól, e de ~ 9· ele Dezembro .de 17f>3 ; 
o Avizo de~ de lVIarço de 1755; o 
Decreto de 1 o do mesmo mez , e 
anno, o Alvará de 1, e Decreto de 
lo de Abril de 1767, o· Alvará de 
l L.L de Novembro do m esmo .anno, 
os Alvarás de 16 de Janeiro de 1758, 

' e de 17 de Novembro de 1761·, o 
A vizo de 3 de Março .de 176~, os 
Decretos de 16 'de · J upho , e de ~4 
de Outubro de 1766, a Provizaõ de 

· ~7 de l\'Iaio tj.e 1768, O· Decreto de 
9Z3 de Maio de 1"'69, o Alvará· de 4 
de Agosto de 1773, a Resolttçaõ de 
3 de Janeiro de 1774, o Alvará de 
~2 <).e Novembro do mesmo anno, o 
Decreto de 9 , e Alvará de 19 de J u-
lh0 de 17.94, , o ,Alvará de ~7 de Julho 
de 1795, o Decreto de 11 de Feve-
reiro, e Alvará , de l6 de Novembró 
de 18'03, os Decre,tos de 14de _Abril 
de 1807 , a Carta Regia de .~ 8 de J a-
neiro de 1808 , os Deci-etos de 3 , e 7 
de Agosto de 1810, o A lvará çl.e ~6 
de Maio de 181~ .; · e · o Edital 'de ~f> 
de Janeiro de· 1804. 

. · .A.lfaqueque palavra antjga deri-
VU:d.a do Arabicó quer dizer pés.soa 
destinada para: rtisga t<:< de · Cativos~· 
Ord. Affonsina Liv. 5.º, tit. 48. Fe-
lippina Liv. " 5.º,~·tit : 108. Alfa.que-
que differe do Tangomâo, ein · que 
este cornprav<l; 'escravos P?ra ven- ' 
der, e aquelle. ·os resgatava. · ) 

.A.lfaqui. _ Os A1:abes chamavaõ 
Alfaquis aos ·s·eHs Sac.erdotes; ·e Sa:~ 
bi0s da Lei. , - · ··' 
· A.lfeloeiro · era o que fazia dóbe 
de ·qualquer qualidade. Delle fala a 
Ord. Liv. 5.º, tit,. 101. Hoje cha-
ma-se particularmente alfeloa o do-
ce do melasso posto em porrtb"fàrte, 
de rnod9 que .frca alvo depois de ma-· 
nipulado. r ._ '!.• 
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Álfe/res he palavra A1;abÍca deri-

vada do verbo fereze , que vale o 
mesmo que Cavalle1ro. He o O:flicial 
Militar que ·1eva a bandeirá quq,ndo 
a naõ tem os Poí·ta-bandeiras; A l-
feres-Mór · he ofücio antiquissimo 
neste Reino. O Alferes-Mói' levava 
a bandeira Real quando os Senhores 
Reis deste Reino Coinmanda vaõ por 
si o Exerci to. N aõ podia desenrola-
la sem ordem su.a; e estendendo-a 
haviaõ de soltar tambem as suas os 
.À lferes me.nores. O Alferes da Ci...: 
dade, ou Gamara era o que leyava 
a bandeira della a que deviaõ acudir 
as lVIi licias , ou Ordenanças. Nas 
Accbmações dos Reis assiste o AI ... 
feres-Mór com a bandeirà ReaL 

Aijinetes em Direi to se dizem os 
alimentos das Viuvas nobres .- A fór-
ma da sua Cobrança he determina-
d a pelo Alvará de 4 de F~vereiro 
de 1785. Tambem se dizem os pre.: 
zentes de alguma joia; ou somma. de 
dinheiro que o Comprador de bens. 
de raiz dá á mulher do Vendedor 
para ella co~se~tir na venda. . . 

Aifitra. rnbuto -que os Moiros 
toie,rados pagavaõ aos Senhores Reis 
de Portugal. Era o dizimo do gado, 
Ord. Affonsina Liv. \2. 0 , fol. 530. 

Alfonsís eraõ moedas de oiro , 
prata, ou ,cobre, mandadas cunhar 
pelo Senhor Rei D. Affonso IV. Os · 
Alfonsís de cobre valiaõ ' pouco mais 
de hum real , os de prata valiaõ qua-
si hum tostaõ, os de oiro valiaõ pou-
co mais de quinhentos réis. 

Alforria quer dizer dom, ou doa-
ça'õ da liberdade que o Senhor faz 
ao E sera vo , pondo-o fóra do seu po-
der domínico. Os Romanos lhe da-
v ~õ o nome de Manomissaõ. 

Alfoz era algum dia o mesmo que 
Julgado , Concelho , Beetria , J uris-
dicçaõ, ou Castello que se governa-
va por seu particular Foral, e cos-
t'umes. ' 

Alga,rves. Província de Portugal 
com o Titulo de Reino. A palavra 
4.lgarve em lingya Arabica quer di-
ze.r carnpu fertil, e com eff~ito pro-
duz esta Província muitos frutos com 
abundantíssima pesca. O Senhor Rei 

To~~rn L 
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o~ Áfforiso III. foi o priirieir'o que 
se in Ütulou Rei dos Algarves depois 
do seu cazarnento com a Senhora D. 
Beatriz filha de Affonso X : Rei de 
Castella; e o mesmo 'ritulo ficáraõ 
tendo os seus Successores: Veja-se 
a Lei de 4, de Fevereiro de 17 3 3, e 
o Decreto de i'2 de Junho de 1789~ 

A(gcma cei·to instnunento de fei--
ro com que se prende as mãos, oa 
dedos polegares aos que saõ Condu-
zidos pela Justiça ás Cadêas. Vem 
do Arabe allejama que se deriva do· 
vei;ho hajama pôr freio; subjugar. 

. Algo alguma cousa vem do La..: 
tim aliquid~ _Com o Titulo de Algo 
se distinguiaõ em Hespanha os ho-
mens nobres dos plebeos.· Algos se 
diziaõ os que tinhaõ y.lcançado o gráo 
de Cav~Ileiros ; Daqui vem o nome 
de ~idalgo; Tarnbem se toma algd 
por favor, outras vezes por bernfei-
toI;"ia, outras pór donativo, interes.:. 
se , e finalmente por trabalho, afilie-' 
çaõ~ . _ . . . 

Algodaó fruto do Algodoeiro~ Ça.:: 
sulo oval que em secco descobre hu-
ma materia que tem fibras tenuis.:. 
simas, e Ínui alvas que se fia para 
tecidos. , Sobre a Fiaçaõ, e Tecela.:. 
gern do Algodaõ se estabelecêraõ 
Providencias no Alvará de ~7 de 
Abril de 1797. Pelo Alvará de ~~ 
de Março de 1688 se providenciou 
sobre a falsidade dos novellos de aI-· 
godaõ no Mai'anhaà, otdenando que 
os rollos de panno s~jaõ tapados; e 

Jeitqs confoi',me o modello ·que se der 
na Gamara. A favor das novas ma.:. 
nufacturas de algodaõ h~ste Reino· 
na Fa,brica de J oaõ Baptista Loca...: 
telli na Cidade de -Aveiro se dirigia 
a Carta Regia de l O de Junho de 
1771 ao Juiz de Fóra da dita Cida..: 
de. Sobre o . augmento dos direitos 

·do algodaõ, veja-se o Alvará de· 7 
de Mai1ço de 1801, §. 7, e seguin-
tes . Pelo Alvará de ~\'! de Mar_ço de 
1688 se mandou obsei·var o bando 
que o Governador Geral do Mata-· 
nhaõ mandóu lançar sobre a fa]s.ida- · 
de dos movellos de algodaõ ;. provi-
denciando outro sim sobre os ro11os 
de pannoJ Foi concedida a exempçaõ 

- D 
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de dfrei tos por dez annos dos teci-
dos de algodaõ fabricados nos teares 
de Joaõ Baptista Locatelli, sitos na 
Cidade de Lisboa, e de A veÜ'o pe-
lo Alvará de f:i de Janeiro de 1774. 
~1 elo A lv.'.lrá de 5 de Agosto de 1775 
se concedeo licenc~a para o estabele-
cimento de huma Fabrica de algo-
dões em· Azei taõ. 

Algoz se diz o executor da Jus-
tiça criminal. Este emprego entre 
os antigos povos se exercia sem al-
guma vergonha. Nas primeiras Mo-
narq ui.as da Azia era elle confiado 
aos Cozinheiros, cLijo chefe tinha o 
titulo de Graõ Sacrificádor, e pre- -
zidia aos sacrificios das vicbmas, e 
á disposiçaõ dos festins sagrados. Ho-
je por h1.un prejuizo geral da Euro-
pá. o em µrego de algoz tem cahido 
.em vileza, e desprezo. Com tudo a 
pessoa do algoz está debaixo da pro-
iec~aõ- das Leis, e a Justiça deve 
impedir que se lhe faça algum in-
~ulto. Os algozes entre nós saõ reti-
dos em· ferros , e lhes pertence o es-
polio dos que por elles saõ justiça-
dos. Ord. Liv. i.º, tit. 33, §. 8. 

Alheamento. Ord. Liv. ~.º, tit. 
'3 5 , §. ~ 1 , o mesmo que aliena-
çaõ. 

Alj(JJYnas. Congregações·, Sinago-
gas , .Juntas , Assembléas , Syne-
drios , Concilias , ou Convenções. 
Deo-se este nome ás patrulhas dos 
lVIoiros que ficáraõ no Reino sugei-
tos ao ·Monarca, e governados pelo 
s·ell respccti vo Alcaide, Juiz, ou 
Consul. Destas Aljamas se . pagava 
a siza J udeng·a. 

A"f:javas era hum tributo que se 
pagava nos antigos tempos d:a Mo-
na,L'quia para a manutençaõ das aves 
com .que os Senhores Reis do · Rei-
no faziaõ as caçadas. O Senhor Rei 
D. ;Aff.onso Il. abulio este tribulo. 

: Li.lienaçaõ hy em geral o acto, 
pelo qual se transfere de hum a pes-
soa para outra a propriedade de al-
guma cousa. A Alienaçaõ he hurna 
palavra. generica, que cornpre_hende 
;naô só o acto da venda, mas tam-
bel? todos, e quaesquer actos trans-
lat1 vos do doniinio, ou que pódem . 

A L ·1 
gravar a propriedade · fazendo-a me-
nos util como a enfiteuse, o penhor, 

. a hypotheca, a troca, a doaçaõ, a 
senddaõ. 

A lienar he passar para outrem o 
dominio, ou direito que he nosso. 

Alijarnento he ai ac~aõ de lan-
çar carga do navio ao mar para fi-
car- mais leve, boiante, e desimpe-
dido. 

Alimentos. Entende-se por esta 
palavra o sustento, e tudo o mais 
que he necessario para a vida, co-
mo_ a habitaçaõ, e o vestuario. O di-
rei to a respeito dos alimentos foi re-
gulado pelo Assento de 9 de Abril 
de _ 177<?!, , roborado pelo Alvará de 
'29 de Agosto de 1776. Acerca dos 
alimentos, veja-se a Ord. Liv. 4. 0 , 

tit. 7 8, §. 3 , Lei de \2~ de Dezem-
bro de 1761, tit. 14, §. 11, e de 9 
de Junho de 1763, Alv_ará da mes-
ma data, ~- 11, Alvará de 17 de 
Agosto de 1761, Alvará de. 4 Çle 
Fevereiro de 1765, e Lei de )9 de 
Junho de 177 5, §. 4. Sobre os casos 
em que os .A:scendentes , · Descen-
dentes, e. Consanguíneos transver-

. saes se devem alimentar huns aos 
outros , , se tomou Assent0 em ~ de 
Abril de l 77r51,. Alimentos saõ devi-
dos ainda aos filhos espurios. Ord. 
Liv. 4. 0

, tit. 99, §. L Assento de 
9 de Abril de 177\2. Alimentos, ve-
ja-se Apanagias. , 

Alistamento he o mesmo que rol 
de pessoas para recrutas, ou ô.e cou-
sas para serviço do Exercito. V éja-
se a Carta Regia · de ~ 6 de Janeiro 

- de 1639, Decreto de 7 d~ Abril de 
180\}, A vizo de 9 de Janeiro de 13 Il2, 
Alvará de l~ de Dezembro de 1809, 
A vizo de- \26, e Edital de ~7 domes-
mo .niez, ~ ahno. Alistamento geral 
do Reino por Familias ' e Corpora-
ções com especificaçaõ das idades , 
disposiçaõ' ofücios' e privilegíos pa-
ra se conhecei; a po-voaçaõ, e forças 
do Estado depois da invazaõ do ini-
migo, se encarregou por Portaria do ' 
Governo de 16 de N'ôvembro de 1.811 , 
communicada pQr A vizo da Secreta-
ria de Estado de \21 do mesmo _mez 
ao Desembargador Jozé Antonio de 
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Sá. E pelo A vjzo de 9 . de Janeiro 
de 181 \'2 se r ecommendou a maior 
exaccaõ no dilo aiistamcnto. 

Áliturgicos, ou naõ Liturgicos 
saõ na Religiaõ Christà os di as, em 
que se naõ faz algum officio parti-
cular. 

Aljubarrota. Villa antiga da Pro-
víncia da Estremadura na Comarca 
de Leiria, celebre pela batalha que 
em seus campos alcançúraõ cs Por-
tuguezes contra os Castelhanos no 
anno de 1385. Pela Provizaõ do Des-
embargo do Paço de l~ de Junho 
de 1041 se mandou renovar a Pro-
cissaõ annual pela victoria de Alju-
barrota., interrompida no Governo 
de Cas tella. 

A"l;jube carcere 2.ara os prezos do 
J uizo Ecclesiast:jco. O de Evora foi 
manda<lo devassar pela Resoluçaõ de 
l de Junho de 1o~ 5 , declarada pela 
de 5 de Junho de 165~. 

Allegaçaõ he a exposiçaõ dos fac-
tos q ue o defensor annuncia aos J ui-
zes como uteis á decizaõ .da Cauza. 
Toma-se lambem pela Dissertaçaõ 
juridica que contém a applicaçaõ do 
djreito ás provas dos Autos. 

Alleluia palavra Hebraica que si-
gnifica == Louvai o Senhor. := Os 
J udeos usavaõ d_ella nas grandes so-
lemnidades como hum canto de ale-
gria. S. J eronymo foi o primeiro que 
a introduzio nos Officios da Igreja 
Cl1ristã. 

Alliança significa em geral a uniaõ 
de duas, ou mais pessoas. Alliança 
em Direi to ci víl vem a ser synony-
mo de Affinidade. Em Direito das 
Gentes quer dizer a uniaõ que fa-
zem dois Príncipes, ou duas Nações 
pura n'lutua segurança, defensa, e 
v aüt::i12:ens. 

Allodial quer dizer livre de en-
cargos. Terra allodial se diz aquella 
de· quem alguem tem a propriedade 
absoluta, e em razaõ da qual o Pro-
prietario della naõ reconhece algum 
Senhor, úem tem que pagar alguma 
pensaõ. l_ 

A'llogi·s, ou inimigos do ' Verbo. 
Hereges que n egavaõ absolutamen-
te a. existencia ao V ei·bo, e a Di-
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vindade· de J ezus Christo. Theodo-
sio de Byzancio foi ·o Author desta 
Seita. Chamavaõ-se tarribem os seus 
Sectarios Theodosianos. 

Alluviaõ he hum accressimo de 
terreno que· se faz pouco a pouco so-
bre as bordas do mar, rios, e ribei-
ros pelas terras que a agua para ahi 
traz , e que se consolidaõ fazendo 
hum todo com a terra vizinha. He 
huma espccie da Accessaõ; e por 
isso hum dos modos de adquirir do-

. minio. Naõ deve confundir-se a Al-
luviaõ com a innundacaõ repentina 
que separasse alguma ~po1!çaõ consi-
dera vel de terreno de hum , e a unis-
se ao predio de outro. 

Alma he a substancia espiritua~ 
que anda annexa ao corpo durante a , 
vida, e que pensa, e delibera. A al-
ma naõ póde ser insti tu ida herdeira. 
Lei de~ de Setembro de 17 69 , §. ~ 1, 
suspensa pelo Decreto de 17 de J u-
lho de 1778; porém instaurada pelo 
Alvará de QO de Maio de 1796, de-
clarado pelo Assento de ~l de Julho 
de 1797, que se referio aos de ~9 
de Março, ·e de ó de Dezembro de 
1770. 

Almadrava. Armaçaõ de pescar 
atuns. 

Almafega. Panno de lãa grosso 
feito da làa churra. Antigamente se 
trazia por luto. Ord. Liv. 5. 0

, tit. 
11 ~,§.l. 

Almeida. Fr. Fernando.· de Al-
meida da Ordem dos -Prégadores, 
com pôz Tratado dos erros que con-
tem as Glossas . dos Sagrados Cano.:. 
ne.s. Fol. M. 5 

Almeida. Francisco de Almeida 
Cabral foi natural de Lamego, filho 
de Antomo de Almeida, e de D. 
Maria Cabra.J. Aprendeo Direito Ci.:. 
víl na Universidade de Coimbra. Foi 
Corregedor do Crime da Côrte, e 
Desembargador do Paço. Morreo em 
Lisboa aos 14 de Março de 1654·, e 
foi depozit.aclo no Convento de N. Se-
nhora da Graça para ser como foi 
depois transferido · para a Igreja do 

' Convento dos Eremitas de Santo 
Agostinho da Cidade de Lamego, 
de que era Padroeiro. Escreveo a 

p ~ 
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Allegaçáõ de Direito na Cauza do 
Morgado- de Mello , impressa em Lis-
boa no armo de 1643. Fol. 

A lmeida. Fra11cisco de ,Almeida 
JQrda.<?, filho de Ignacio de Almeida 
Jordaõ , e de D . Thereza Ignacia 
de A zevedo. Nasceo em Lisboa a ~ l · 
de Dezembro de 1 71 ~. Formou-se 
em Canones . Traduzio , e addicio-
nou a Arte Le_gal de Francisco 'Ber-
mudes de Pedraça, impressa em Lis-
boa nó anno de 1737. 4 . 0 

A(meida. Francisco Antonio Xa-
vie r de Almqida natural de Coim_. 
bra, filho do Desembargador Pedro 
~{odrig- ues de Ã lmeid<li. Es.tudou, na 
sua Patria J urisprudencia Ch1íl, e.qi 
cuj ;:i. Faculdade foi D6ut.orado, Pu-
blicou Additiones·· ad ÍJecis-iones An-
tonii de So·usa. if,e Macedo . . Coimbra 
de l 734. FoL , 

Almeida . . D . Francisco d e Almei-
da fui elevado' á Dignidade de Prin-
cipal · ela: Santa Igrej~ Patriarcál em 
3 de Outubro de 1733. Faieceo em 
18 de Outubro de 174ó . Cornpqz en.,. 
tre outras obras Dissertaçaõ das Me.,. 
tropole$ ant~gas de Hespanha. 1)1. s 

' Or~qem, e Progressos da Lúurg1."a, 
e Psalmodi0 em Portu,gal. M. 8 Ver-1 
dadeira or~qem da Inquisiçaó- de Coim-
bra. M . s Descripçaõ de todos os Bis- . 
pados da Igr~fa Catholfra. M. 5 Hes- : 
panha independente. M. s Bibbliothe.., 
ca Hispana, e LuS'itana. l\ll. s 

Almei.da. Fr. Francisco de Al-
meida da Ordem 'dos frégri.dores. 
Com pôz Glo('sas sobre os Sagrados 
Canones. M. s , 

A lmirantado. Cham·a-se assim o 
Tribunal que conhece das questões 
sobre ma terias da Marinha, e Com-
mercio do mar. O Conselho do Al-
mirantado · neste. Reino foi creadO' 
por D<:;\creto de S2b de Abril de 1796. 
Foi elevado' a Tribunal Regio pelo 
Alvará de ~o de Junho de 1795. 
Deo-se-lhe nova fórma cdando-se 
hum a Junta de Fazenda da Mari-
nh~ por Alvará de \2 6 de Outubrq 
de 17 96. E por dois Alvar:is da mes-
ma data se deo Regimentos ao Con-
selho do Almirantado, ·e á Junta da 
Fazenda da lVIarinha. A J urisdicçaõ 
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do Conselho do -Almirantado he ~o
d~ .a que competüt ao Capitaõ Ge-
neral · da Armada Real, e parte da 
qu e to.cava ao Insp~ctor Geral da 
Mal"inh;;i.. Pertence-lhe consultar os 
Ofüciçies da Marinha que devem ser 

· promovidos, Alvará de ~ 6 de Outu-
, bro de 179 6. No Conselho do Almi-

rantado }la hum Juiz .Re1q, t~r., e dois 
Adjuntos togados par'-}, julgar .em ul-
tima Instancia os crimes coµunetti-
dos pelos Officiaes, e S9ldados do 
R eál Corpo da J\.1Iarinha, dito Alva-
-rá de ~6· de Outubro de 1796> , §. 8, 
~ Decreto de 13 de Novembro de 
1806. Pertence tambem ao Almiran,.. 
tado j1,1lgar da ' val!dad~ das prezas 
com Ministros togados, como .'.Ad-
juntos .como se pratica no Co.ns~lho 

. de Gµerra, Alvará de 7 de Dezem-

1 
bro de 179ti. Os emolumentos do Se-

1 çret.ario, e Olliciae~· da Secreta.ria .do 
Conselho do Almirantado foraõ re-
gulados, e ampliados pelo Alv~rá de 
~º de OutubrÇ> de 1796, tit. 7, art. 4, , 
e Alvará de 3i de Julho de 1798. 
O lug~r de Juiz Relator do Almi-
ran,tado foi creado por Alvará ' de 7 
de Deze mbro de 1796, e tem o ti-
tulo do Conselho, Alvará d'e 3.1 de 
Janeiro de 1797. O Conselho do Al-
1pirantado tem a inspecçélÕ sobre. a 
nova Escola dos Practicus da Costa 
do Maranhaõ, e Pará creada 'pelo 
Alvará de 4 de Fevereiro de 1803. 

Almirante he nome dêri vado do 
Arabico Amir, ou Emir que si.gnifi-
ca Principe do ~rnr. Aluürante he o 
Official do -mar de maior graduaçaõ 
depois do General da Armada. Foi 
crea'do este officio pelo Senhor Rei 
D. Diniz que lhe deo Reg.imento. 
Sohre o soldo, honras, e pi;erogati-
vas dos Almirantes, veja-se o De-
creto de ~7 de Fevereiro de 11~6. 

.A,lmoçadem quer dizer o qu~ 
guia , ou e.Q.c~minha o Exerci to mar-
cha líJ do na .sua frente. Os Alrnoça-
dens eraõ subordi.nados ao Adail. 
C9rrespondem a Capitães d~ Infan-
taria. - · 

Almocreve se diz o que c.onduz 
bes.tas de carga de hQma para outra 
parte. ~ inguem póde. t.e.r es,te e~er-
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c1c10 na Cjdade ., e seu Termo, ou 
para fóra de:i1a sem licença do Sen.a-
do da Gamara. Edital do Sena.do de 
b de Março de 17.61":>. 

AZ.moeda venda pública de bens · . 
' feita a quem mais lança-, principal-

mente com intervençaõ de authori-
dade judicial. Vem do Arabe alma-

. nada, que se deriva do verbo nada , 
que significa chamar , a.pregoar o ' 
preço de alguma cousa em Praça , 
ou rua -pública. Or<l~nacaõ NJanoel. 
Liv. Lº, tit. 67. ' 

Al:nogavar SoJ,dado que na an ti-
ga Milícia de Hespanha pertence a 
11Uma Tropa muVdestra, e exerci ta-
da na guerra, a qual se occupava 
em fazer continúas correrias nas ter-
ras dos Moiros, e era cornmandada 
por .Adais. Vem do Arabe almoga-
ver, que quer d.izer hoµiem guerr~i-

. ro, e se deriva do verbo gava , que 
qtier dizer p~lejar. Mihtavaõ ainda 

· estes Soldado~ na guerra de A frica. 
Correspondeln aos modernos Hussa-
res que se vem em muitos Paizes da 
Euro na. 

Álmotaçar quer dizer taxar o prn-
ço dos viveres que se haõ de vender 
ao público. Ord. Mano~!. Li v. l. 0 , 

tit. 49, e 98. · 
. A,lmotaçar·ia he o officio do Al-
lllotapé, ou a caza em que ~lle faz 
audiencia com os seus Escri vães, 
Zeladores, e homens da vara. • Ord. 
Manoel. Liv. 3.º, tit. 4. Tambem 
sig·nifica · a t .a.xa, ou avaliaçaõ a ar-
bi trio do Almota~é, ou dos Verea-
dores, dita Ord. Liv. Lº, tit. 4·6. 

Alr.notacé ofüicial que tem a seu 
cargo cuidar na jgualdade dos pezos, 
e medidas, taxar, e ás vezes <lis tri..,. 
bui:r os. mantimentos, e alguns · ou-
tros ge:neros que se com praõ, e ven-
dem por rniudo. Vem do _Ar<,lbe Al-
mohtacel, que se deriva do v~rbo 
haçaba, contar, cal.cular. Ord. Ma-

J ·T · o • noe. -" ..... 1v. 1., 1.lt. 49. 
Sobre a J urisdicçaõ dos Almota-

cés, veja-se a Ord. Liv. l.~, tit. 18, 
B 'ti L 6 8. Li V. ~.o' ti t. 1 ., §. Q. 

Liv. 3. 0
, tit. f:>, §. \2 . Lei de ~3 de 

Outubro de l (i)04·, Alvarás de 9'!0 de 
Maio de 1 _608, de 18 de Janeiro 
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de 1613, de \27 de Janefro de 1640, 
de 6 d~ Agosto de l64PZ, de 9 de 
Março de H i78, e de ló de Julho 
de 177 4i, Assentos do Senado de ~9 
de Dezembro de Hil'i', e de 18 de 
Maio de 1699.l. Vejaõ-se tarnbem os 
Alvarás de '20 de Agos to de Hill, 
d y 5 .de Abril , ~ de ~ 1 de Agosto 
de 1 6 18, de \24 de Julho de 1670, e 
de ~H de Fevereiro de 17tió, Carla 
Regin dt:: 9 de · Outubro de 1 7 ú4, 
Decretos de ~4 de Julho de 1670, 
e de 1 b <le J tJnho de 17b8 , Provizaõ 
de 10 de Abril de Hi93, -Resoluçaõ 
de 14 de Maio de 1739, Provizões 
de 7 <le Março , e de o/Z7 de Abril 
d~ 1740, Avizos de 17 de Jantliro 
de 17<.J.·ti, e de lf:> de Agosto de 1788, 

.
1 

Assento de 1 de Abril de 1751, Edi-
tal de 920 de Março de l 79B. 

Alrnot.acé da limpeza he o official 
,a quem :incumbe a limpeza, e poli-
cia da Cidade. Entre os Gregos era 
chamado Telearcho~ Eraõ dantes só 
quatro cs Alrn.atacés da limpeza em 
Lisboa. Foraõ creados rnai~ dois por 
Alvará de ~o de Novembro de 1577. 
Pelo .A vizo de o/J~ de Agosto de H'7 f> 
foraõ probibidos estes Alrnotaçés. de 
dar Hcença para se fazerem obra~ 

·nos predios urban0s. Ella he só da 
cornpetencia da Inspeeçaõ da Cidade. 

Alrn.otacé-Mór he o official da 
Caza Real, a quem perlence a po-
licia, e economia da .Côrte. ElJe pó-
de nome.ar Regatões , e passar-lhes 
Cartas de privilegias. Ord. Liv. i.º, 
t'it. 18. O oflicio de Alrnotacé-Mór 
da Cidade do Porto, a que respei- . 
tava o Assento de ~©l de Janeiro 
de 16~§2 foi: extincto pelo Alvará de 
~o de l\!Iarço de 16~6. Do Alrnota-
cé-Mór só ha Recurso irnmed.iato ao 
Soberano. Ord. Liv. Lº, tit. 18, §. 66. 

Almoxarifado se diz o oflicio de 
Almoxarife. Tambem se iama pelo 
districto da sua j:Urisdicçaõ, ou in-
tendencia. Sobre os Almoxarifados 
da Imposiçaõ dos v.inhos de Lfaboa, 
e seu Termo, e da siza do pescaiio , 
porlagem , e herdaàes ; sizá ela fru-
ta, d.as carnes, e das ires Cazas, 
Yeja-se o Regimeni? de ~9 d.e De-
.zembro de 17 õ3. 
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Almoxarife nome derivado do 

Arabico signíca homem eminente, 
e constituí do em dignidade. He o 
Offic-ial deputado parn a cobrança 
dos direitos Reaes. Delles trata a 
Ord. Liv. ~.º, tit. 51. Algum dia 
chama vaõ-se Mordomos , e Presta-
me1ros os que fo:ziaõ as funções dos 
Almoxarifes. Os Almoxarifes eraõ 
dantes J uize dos direitos Reaes , e 
E,xecutores das suas receitas, de que 
c ompetia Appellaçaõ para ·º Conta-
dor da Cidade. Depois das Leis de 
:2'2 de Dezembro de 17 61 , e de 19 
de Janeiro de 177 6 ficáraõ sendo 
meros Recebedores. Naõ foraõ po- ' 
rém privados das outras funções per-
tencentes ao seu officio, podendo vo-
tar em Junta., e fazer o preparato-
rio dos Processos, que sem se sen-
tenciarem devem remetter ás J usti-
ças competentes 1 posto que só lhes 
foi prohibida a J urisdicçaõ conten-
ciosa. Provizaõ do Concelho da Fa-
zenda de 92b de Maio de 1807. Os 
Alrnoxarifos dos Fornos de Valde-
.Zebro creados pelo Senhor Rei D. 
Joaõ IV., que lhes deo Regimento 
em ~6 de Julho de 1659 ampliado 
pelo Alvará de ~~ de De.zembro de 
17 v3 foraõ extinctos , ficando per-
tencendo á Junta das Munições de 
boca o governo, e commercio da di-
ta Real Fabrica p~lo Alvará de 9 de 
Maio de 1776. A'cerca dos Almo-
xarifes da Fazenda ' Real, veja-se o 
Regimento de 17 de Outubro de 
lf>l(j. Dos Almoxarifes das Leziras 
o Regimento de ~ de Novembro de 
1576, e Alvarás de 3 de Dezembro 
de Hi03 , e de 13 de Julho de 1605. 
Vejaõ-se tambem os Alvad.s de 10 
de Setembro de 1607, de 16, e de 
so <le Marco de 16~3 , de ~ó de 
Agosto de i639, de ~o de Setem-
bro de 1640, de 7 de Fevereiro de 
1640, de ~8 de Janeiro de 1641, de 
4 de Junho de 1646, de 17 de Fe-
vereiro de 1655, de ~ de Maio de 
1647, de 6 de Abril de 1691, de ~9 
de Outubro de l 7á4, de 10 de J u--
nho de 1710, A vizos de ~7 de Ou-
tubro, e de 11 de Dezembro <le 1809. 
Os A-lmoxarifes ·da Caza de Braga.a-
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ça que tinhaõ Regimento pelo Al-
vará de l 9 de Julho de 16 87 ficáraõ 
sendo meros Recebedores , como os 
da Corôa pelo _ Al vai·á de ~ de J a-
neiro de 1765. Os Almoxarifes Exe-
cutores das Comarcas foraõ extinc-
tos pelo 'Regimento de 5 de Junho 
de 17ó<Z. Os elos l\1antimentos ma-
teriaes, e Ribeira pelos Decretos de 
ao de Agosto de 1754, de <?Z3 de Ju-
nho, e de <1• de Julho de 17 b9 . Os 
das Fortalezas pelo Alvará- de 9 de 
Abril de 176:2. Os da g·ente de Tan-
gere, Mazagaõ_, e outras Praças pe-
lo Alvará de !:'ló de Agosto de 1770. 
A J uris~icçaõ con Lenciosa· dos Al-
moxarifes de Lisboa passou para o 
Juiz <le Inclia, e l'\'1ina, Decreto de 
16 de Janeiro de l 7 6\B , e dos Almo-
xarifes das Ilhas r para os J uizes de 
Fórn, Al'vará de :'25 de Setembro ·de 
17 6-9 • . 

Alojamento se diz em geral a ca-
za em que alguen~ se apozenta. Res-
trictamGnte se entende ser o lugar 
que o Exe1·cito . occ'upa acabada a 
marcha. Os alojamentos dos O:ffi-
ciaes alliàdos nas cazas dos morado-
res da Capital foraõ regulados pelo 
Edital da Policia de ~I- de\ Junho 
de 181 l. Sobre os alojamentos nas 
Províncias, veja-se o Alvará de ~l 
de Outubro de 17 63 , e o Regimen-
to de l de Junho de 1678. Veja-se 
tambem a Carta Regia de 14 de 
Maio de 1639. . , · 

"Alpendre. Portico sobre -pilares, 
ou columnas diante da porta de· al-
gum edificio. A respeito dos alpen-
dres em Lisboa houve a Resoluçaõ 
de 17 de Fevereiro, e Edital de 18 
de Março de 1803. 

,Alrolar he o mesmo que escar~ 
n ecer de alguem. Ord. A.ffonsina, 
Li V. l. o' ti t. 8 l ' §. 9. 

Alta traiçaó, o~ Leza Magesta-
de he o crime dos que attentaõ con-
tra a soberania. do Estado. 

Altamirano. J oaõ Altamirano e 
Velasq.ues, Jurisconsulto Theoreti-
co Po1~tuguez. Ignora-se a sua Péi-
tria , e q uàes fossem seus Pais. Sa, 
be-se ·que foi Portuguez, ~ que de 
Portugal se transferiu para Salaman- . 
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ca nó anno de 16~9; aonde reg'eo a 
Cadeira de Prima na Faculdade de 
L e is . Escreveo Commentari·as a Q. 
Cervidio Screvola imitando a Cujacio 
no seu Tratado ad Ajricanum. 

A ltar lugar elevado para sacrifr-
c·ar á Divindade. He; ou estavel, 
ou porlatiL Para poder servir para 
o sacrificio he necessario que seja 
sagrado pelo Bispo ., -ou pelo seu J}e-
lega do. Charna--se Altar pri vilegjado 
aquelle a que . estaõ annexas alg·u-
rnas indulgencias. Pé de altar se diz 
a administraçaõ düs Sacramentos , as 
lWissas, e os outros Officios, porque 
se dá e smola. aos Curas. 

A ltare-iro se diz o que pensa ; 
limp!t' , provê , e adorna os Alta- ' 
'res. 

Alternati'.va he a opposiçaõ entre 
duas cousas. Ella tem lugar nas obri-
g ações, nas substituições, nos lega .. 
dos. Chama-se obrigaçaõ alternativa 

,..., aq uella, pela qual alg·uem se obriga 
a fazer, ou-dar algum.as cousas com 
a condiçaõ , de que , o pag·amen to de 
huma .,desobriga da prestaçaõ das ou,.. 
tras. Nas obrigações alternativas a 
escolha he sempre do·devedor, quan-
do pelo mesmo ac to ella naõ he con-
cedida ao C1;édor. 

Alternativa em Direito Canoni-
co he de duas especies a respeito· da 
cóllacaõ dos beneficios-. Huma he a 
que 'pertence ao Papa-, e aos Bis-
pos; outra he a que compete a dois 
Collatores para a.presentar hurna vez 
hum, e outra vez outro, Naõ he hu-
lTla . aJ~ernativa de tempo, mas de 
c ollaçaõ. A alternativa entre o Pa-
pa, e os Bispos vigora: pela regra de 
mensibus inventada pelo Papa Mar-
ti.E1ho V. para fazer cessar a quei-
xa . dos Bispos , estabelecida depois 
do Pontificado de Leaõ X ... , e ac-
cres-centad-a por Innocencio VIII. 
Hoje em virtu.qe da dita alternati-
va que forma a outava :i:egra da 
ChÇtnee,llarja Romana , debaixo do 
titulo de mensihus et alternativa , os 
Bispos residentes nas suas .Diocezes 
tem o direito d.e conff?rir os Benefi -
cios :vag'es nos_ rnezes de Fevei·eiro, 
Abril, Junho; .Agosto, Outubro, e 
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Dezembro. Esta áliernativa só se 
entende ás vacancias por morte, e 
naõ se entende as resjgnações pu""' 
ras, e sirnpleces, ou por causa . de 
petmutaçaõ, que . pódem ser admit.-
ticlas contado o tempo pelos Bispos. 
Alternativa foi 'estabelecida entre os 
Escrivães do J uizo Ecclesiast ico, e 
Secular para o cumprimento dos Tes-
tamentos. Carta Regia de l{) de J U-' 

lho de 1609; e Lei de 3 de Novem-
bro de 16 ~~. ' 

Alternat'ivo se diz aquelle que 
succede a outro que tambem á sua 
vez _lhe succede por giro, ou turno. 
Assim se diz alternativo hum Ofli-
cio, que he servido por muitos suc-
cessivamente, e hum dia por hum, 
outro d::ia por outro. 

Alteza he hum titulo de ho'nra 
que se dá aos Princi pes , e lnfan tes 
teconhecidos por taes. He o mais 

1 
1 qualificado de todos depois do de 
1 Magestade. Pelo Alvará de ~t> de 
1 Janeiro. de 17 63 se mandou; que ao 

Conde Reinante Guilherme Schaum .. 
bourg Lippe, Marechal General dÔs 
Exer,ei tos de Sua Magestade Fide-
lissirn a, se desse o tratamento de 
Alteza , asshn de palavra , como pol" 
escrito . 

. Alugar he dar alguma cous ... a de 
aluguer. 

Alitguer he o preço que se dá a 
quem concede o uso de alguma cou-
sa ... Vej a-se Renda. 

Aha tuníca de linho que desce 
até aos pés, e que o B isµo, o Sa-
cerdote , e os lVlinistros do Altar 
vesteq:t na Celebraçaõ da Missa, e 
dos Mjsterios da Religiaõ. 

Alvará especie de Lei geral ; 
que tem por objecto modificações , 
e declarações sobre cousas já. esta-
belecidas , e nisto <liffere da Carta 
de Lei, que tem pdr objecto novas 
creações , e estabelecimentos. Diffe-
rem tambem em que as Cartas de 
Lei saõ de sua natureza perpetuas, 
e os Alvarás só duraõ por hum anno 
se outra cqusa nelles naõ he expres-
so. Oi:d. Li V. \2. o' tit. 4 0. Nos Al-

i varás até ' o tempo do Senhor Rei 
D .. Joaõ III. se usava ·da expressaõ 
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Nós El-Rei, o que o dilo Senhor 
Rei mandou alterar por Ordem sua 
de 16 de Junho de 15~4. T am bem 
se dá o nome de Alvarás a Escritu-
ras authenticas, que contém quita-
ções; ou ordens . Pela Carta Regia 
de 16 de Ab ril de 1806 se mandou, 
que os . Al vatás , Ordens , Edi taes, 
e mais Diplomas que se expedem da 
Côrte para as mais Terras do Rei-
no, se r emettessem impressos. A l-
vará de Fiança he a G raça concedi-
da no nome do Soberano ao Réo 
prezo para se li vrar solto debaixo de 
certa cauçaõ. Concede-se Alvará de 
Fiança pelo crime do uso de armas 
defezas , naõ sendo com ellas .os Réos 
A preheudidos no acto da prizaõ. Re-
soluçaõ Regia de 18 de Agosto de 
1791, em Cons ulta da Meza do Des-
embargo do Paço. N aõ se concede o 
Alvará de Fiança sem se offerecer per-
daõ da Parte, excepto em ,casos le-
ves. Regimento do Paço, §. !24, nem 
aos que estaõ :;ioltos, salvo parecendo 
assim a dois .Ministros do Tribunal, 
dito §. ~4, vers. E porém. N aõ se 
concede nos casos dos §§. ~5; e ~6 
do dito Regimento. Alvará de Lem-
hra~ça he a promessa Real escrita 
para o Soberano se lembrar de fazer 
Mercê ao diante. Alvará de correr 
he o titulo que se passa aos Arre-
matantes de algumas rendas para 
sua legi timaçaõ. V ejaõ-se a este res-
peito o Regimento de 17 de Outu-
bro de lf>lü, cap. 64, e 70, e cap. 
~41, o Alvará de 14 de Fevereiro 
de 1609, a Lei de 6 de Dezembro 
de 161~, §. 15, o Alvará de ~3 de 
Agosto de 169l3, a Carta Regia de \2 
de Novembro de 1634, os Alvarás de 
18 de Novembro de 164~, de 4 de Fe-
vereiro, e de 1 ~ de Agosto de 1645 , 
Provizaõ de 925 de Maio de 1646 , 
A l varás de 4 de Outubro de 1649 , 
de 1 de Julho, e de 1 de Agosto 
de l 6t>~, de 11 de Maio de 1655, 
Decreto de !25 de Janeiro de 1679, 
Alvarás de 1 de Abril de 1680; de 
~4 de Julho de 1713 , de ~9 de Mar-
ço de l 719 , de \24 de Maio de .l 7 4,9 , , 
cap. 9!8, de 19 de Julho de 1768, 
de 9, e de 16 de Agosto de 1 77~, 
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de ~ de Junho de 177 4·, de 3 de J u-
nho de 1776 , Resoluçaõ de 18 de 
Agosto de 1791, ' Provizaõ de 3 de 
J ulho de 1788, Assento de 14 de 
Novembro de 1 631- A lvará de Li-
cença; veja-se Cazamento. 

Alvazil Juiz ordinario que deci~ 
dia. as Cauzas na primeira Instan-
cía, admittindo Appellaçaõ, e Ag-

1 gravo nos ca~os em que a Lei o per-
m ittia. T ambem se dava este nome 
aos Vereadores das Camaras. Os Al-
vaz1s foraõ os primeiros Magistrados 
que houve neste Reino tirados d'en-
tre os Ílaturaes do lugar, e eleitos 
pelo povo. Dos Alrnotacés se appel-
lava· para os Alvazis, e Vereadores, 
e naõ para os sobre J uizes , e .. nes-
ta conformidade se mandou proce-
der por Carta Regia de \2 3 de_ Fe-
vereii"o de l 35f>, que corresponde á. 
Era de Cezar 1393. Veja-se Almo-
tacés. 

Alveo madre, ou leito do rioº 
O antigo al veo do Mondeg·o foi mau-
.dado incorporar na Corôa com os ca-
malhões., e insuas, ou rnouchões pe-
la Provizaõ de \2~ de Dezembro de 
1791. E se deraõ Providencias sobre 
a sua repartiçaõ pelos A vizos de 3 o 
de Janeiro de 1793, de ~6 de Mar ... 
ço de 1794, e ' de 10 de Maio de 
1795. 

Alviçara he o premio que se dá 
ao portador de boas novas. 

Alvidrador o mesmo que avalia-
dor , es timador , louvado. Veja-se , 
Arbitrador. 

Alvidrio, ou Alvedrio e mesmo 
que 4rbitrio. 

Alvidro. Ord. Manoel.- Liv. ã. 0
, 

tiL 17. Veja-se Arbitro. 
Alvor. Fr. Zozin0 de Alvor , 

Monge Cisterciense. Tomou o ap•· 
pellido da Vil1a de Alvor, sita no· 
Reino do Algarve aonde nasceo. 
Escreveo de Benejiciú Eeclesiasti-
cis. M. 5

• 

Alvor, que era ViHa passou a 
ser Lug·ar pertencente á V illa-N ova 
de Portimaõ no Algarve. Lei de IS. 
de Fevereiro de 1773.· · 

Ama . ~e diz a mulher que dá de 
mamar. As amas dos expostos. foraõ- . 



concedidos pri vilegios pela Lei de 31 
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de Maio de l b9~ ; e foraõ-lhes eon:.. 
firmados pelos Alvarás de S29 de A :.... 
gosto de 1654, de 'flfl de Dezembro 
de 1693, de ~~ de Dezembi·o de 
169b, de ~o de Março de 1696, de 
~6 de Outubro de 1701, Decreto de 
31 de Març~ de 1787 1 e Alvará de 
18 de Outubro de 180(\ , §; io . _ 

Amadústas. Congregaçaõ de Re ... 
ligiosos Franciscanos do decimo-
q uinto · Seculo ássim chamados de 
Amadeo seu Fundado1:. Foraõ sup-
primidos pelo Papa Pio V. 

Amadigo lugar; povoaçaõ; quin..:1 
ta, cazal, herdade que lograva os 
privilegias de Honra; por se haver 
nelle ·criado de leite o filho legitimo 
de aJgum Rico homem , ou Fidal-
go honr~d<:>. . ·' 
· A1nalrico. Herege condenado pe"' 
lo Papa Innocencio III. no anno dé 
HW6. Foi Professo1· de Theologia na 
Universidade de París; mas em 1~04 
entrou a ensinar erros. Estes ei"ros 
foraõ tambem condenados no Conci:. 
lio Lateranense 4. 0 ceh;!brado no an~ 
no de l~lõ, , 

Ambiguidade lie huma escuricia.:. 
de de palavras a que se pódem at-
tribuir differentes s.entidos .. Naõ se 
deve confundir com a e.scuridade. 
Esta naõ recebe alg-umà interpreta-
çaõ, e aquella só faz incerto o se_n ... 
tido da disposiçaõ. Ellf geral . a arn.;. 
biguidade deve ser -interpretada a 
favor do devedor. 

Âmbito he o suborno, ou com-
pra de votos feita por meio de di-
nheiro, ou por illicitos artificias pa-
ra conseguir algum em prego públi-
co. 

Ambrosianos , ou Pneumaticos. 
Alguns Anabaptistas do decimo-sex-
to 8eculo tomaraõ este nome de hum 
certo Ambrosio, que fingia ser ins-
-pirado. Desprezando altamente á -Sa ... 
grada Escritura, e queria que os 
seus disci pulos cressem nas suas per-
tendidas revelacões .. 

Ambulatorid se diz das J urisdio-
ções que naõ tem Tribunal fixo, mas 
que se e:x;ercem ora n 'hum lugat, 
ora n'outro. Hoje entJ;e nós os Tri-

Tol.VIO 1. 
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bunaés saõ sedentarios, e n aõ ani..:. 
bulatorios : Tomando-se este termo 
em sentid0 figurado se diz em Di-
reito, que a vontade do homem he 
deambulatoria até á ruorte ; para 
significar que até esse tempo elle 
póde revogar as suas disposições tes...:. 
tam e n ta rias. 

A meaça s1nal; gesto 5 ou paiavra 
co.tp que se dá a entender o animo 
de faz!3r mal para pôr medo ~quelle 
a quem o sina), @u gesto se faz, ou 
a palavra se diz. Tambem se toma...:. 
va esta palavra pela vontade, e ten~ 
çaõ manifestada por obras , ou pala- \ 

1 vras de passar o vassallo, ou colo..:. 
no .ª outro Senhor deixando o pri-
rne1ro : 

. Ameixial. Lugar no Termo da 
VjUa de_ Estremoz , Comarca de 
Evora .. Fez-se celeb1·e pela victoria 
alcançada nesse districto entre os 
montes de Rui,vinos, e da Granja 
no Campo, e na Serra chamada Mu~ 
r_ada · a B de Junho de 1663., pelas 
';f1·0.pas Portuguezas contra as da 
Hespanha eommandadas por D. Joaõ 
de A 4sfria, . 

_ Ámen! Paiavra Hebra1ca de ql"ie 
os J udeos se serviaõ quando queriaõ 
dar, pezo; ou authoridade ao que di-
ziaõ. Quer dizer == assim seja =::J 

.fiat. Ajt.mta-se esta palavra no fim 
das preces 1 porque eneerra o dezejo 
do cumpriment0 das cousas que se 
pedem. · , , . 

America · he huínà das ~ quatro 
grandes partes .em ql!-e se divide a 
Terra ~ Tam bem se lhe chama ás ve-· 
zes o novo Continente, ou o .1).ovo 
Mundo. Foi descttbeita por Chris-' 
tovaõ Colombo, Genovez;, que ahi 
aportou em 14·9~. Recebeo porém o 
nome de . Americo Vespucio , Flo-
rentino que partindo em huma Fro-
ta no anno de 149~ .na qualidade de 
Mercador; ou de simp~es Passageira 
a pezar de naõ tei~ visto m ais _qu,e 
o paiz em qµe estivera antes delle 
Christovaõ Colombo; publicou rela-
çõ-es de ter descuberto a terra :fir-
me; e roubou-lhe assim a gloria de 
lhe dar o nome. Tambem se lhe e.ha-
ma , posto que irn propriamente , ln.-

E 

.. 



AMO 
dias Occidentaes ·para a distingui1: 
das Indias Orientaes que .estaõ ao 
Oriente da Europa. Fez-se hum Tra...l 
tado de Limites na A1nerica entre 
P ortugal, e Hespanha, rooorado por 
Carla de 13 de Janeiro de 17óO. 
Para a regulaçaõ destes Limites se 
deraõ Providencias po~ Decreto de 
16 de ·setembro de 17 b l. Veja-se . o 
E<lital de b de :J"ulho de 1776, o De-
creto, de•'lb de •Fevereiro de 1783, e 
Provizaõ de ·\28 d'e1 Abril de '1753. 
Pelo Decreto de b de Julho Cle ·'ri.776 
se prohib10 a entrada nos ' pod.os do 
Reino· aos navios vindos da· Ameri-
ca lngleza. P.or Alvará de' 10 de Ou..: 
tubro de 17 b4 se deo Reg:linento de 
sararios' assinaturas' e mais .emo-
lumentos •dos Ouvidores, Juizes, e 
màis Officiaes nos dominios das AJJ ]e!.. 
l'ícas, · na:s Comarcas de Beíra-Mâr, 
e Cértaõ, excepto o das M~nàs'.! Pro-
hibirao-se na Amedéa por Carta Ré-
gia d'e '19 de Julho de 1761 bestas 

· :tnu'â.tes. A Provizaõ de \28 'de' Abril 
<JE:Y 1753 declarbu· , ·que eis divjdas 
éé'.nfessadas em Tes-famentó ·pel0~ 'fa-
lecido~ na . America (quando caibaõ 
fi~ Terça) se pódem págar serh se-
rem ouvidos os Herdeirds. ·J -. te 

Arnnistiµ, he o p'erdaõ g·eral que 
o Principe concede aos seus vassal- · 
los por hum Tratado, ou por hum 
Edicto; em que declara, que elle es-
quece o passado , e o tem por naõ a-
contecido promettendo que por elle 
s~ naõ obrará nlg·um procedimento. 
Está palavra he derivada do Grego, 
e era o nome de huma Lei feita por 
T~·asybulo depois da expulsaõ dos 
trinta tyrannos de A thenas. Tam-
bem se estende este termo ao per-
daõ q'ue o Soberano concede aos de-
ser tores , debaixo· ~a condiçaõ de se 
resLituirem 1ás suas· bandeiras. Alva-
tá de 6 de Setembro de 176b. 

. Amoreira, arvore fructifera, de 
'CUJ à folha se nu trem os bichos da 
sei:la. ·A cultura das' amoreiras foi 
promovida entre nós pela Carta Re-
gia de ;31 de 01:1tubro de 1636, Re-
soluçaõ de 6 de Setembro de 1676 ' Decreto de ~~ de Janeiro , e Provi-
zaõ .de 6 de Outubro de 1673, Al-

' 
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varás de 14 .de ãunbo de Í679, de 
~o de Feverei,ro de 17Mi·, .e de 6 de 
Janeiro de 180'2, Ordem . de 30 de 
Janeiro, Editál de. lb de Fevereiró, 
e A viio de ~ 1 de Agosto dei 'mesmo 
anno . .Sobre a plantaça-õ de A morei-
ras em Onrem, veja-se o Decreto de 
8 de Fevenüro. de 1803. · · 

Amortisacaõ significa. a. extinc-
çaõ, o resgatg de alg·um.a divida-, ou 
de .algum direito. Tambem significa· 
a concessaõ d0 Soberano feita aos 
corpos de rnaõ inorta para possuirem 
bens de raiz., • sem, serem ob1~'igados 
a- ab1rir maõ deJl~s.- Em P0rtug.al a 
Lei da A mortisaça.õ · he taõ antiga 
como a Monar_quia. O Senhor , Rei 
D. Affonso ·I. dispensou ao Abbade 
de Lorvaõ para que pudesse adqui-
rir bens de· raiz. J gual dispensa con-
ceoleo ·0 Senhor Rei D.· Sancho L ao 
l\tlosteiro de Alcobaça. He certo pois 
qme .nesses tempos -havia Lei .geral 

1 que prohibia isto. O Senhor Rei D. 

l Affonso nas .Côrtes·•.de Coimbra .em 
-i:~ 11 pr0hibio a todas as pessoas, e 

! eo.rporações Ecclesiasticas' a ·c.o.rlirjrâ l de bens de raiz. O Senhor Rei D. 

l' -Biniz ·nas Côi;tes .de Coimbra d.e I 'P29 l 
prohibío-lhes t0das as outras: aquisi-
ções,_ dos ditos bens. Renovou essa 
prohibiçáõ cortando ·as fraudes •que 
se .Jhe faziaõ, o .Senhor Rgí D ,. Fer-
nando nas Côrtes de Lisboa em 1.371. 
O Senhor Rei D. Affonso V. em 1449 
suscitou essas antigas Leis. O Senhor 
Rei D. Manoel as inferio na sua Or-
denaçaõ. donde· pas~ou para a Filip-
pina. Liv. \2.e1, tit. 18. D. Filippe III. 
promulgou sobre este objecto tres 
Leis , das quaes a principal h_e a de 
30 de Julho de 1611. Ultimamente 
se repetio essa prohibiçaõ pelas Leis 
de 4 de Julho de· 1768, e d~ l~ de 
Maio de 1769. Vej.a-se a Lei de 9 
de Setembro de 176.9, §. I, Decre-
to de ~ de Janeiro de 164.1 ,. e As-
sento 1. 0 de ~9 de Março de 1770. 
· ,Amortisar quer dizer extinguir , 
aniquilar , fazer cessa:t· algum di-
rei to. 

Arnovivel. Termo de Direito Ec-
clesiastico. Diz-se de hum officio, 
ou beneficio que naõ he perpetuo, e 



( . 

ANA 
cuj-o Titular póde ser destituido, de-
sapossado, ou privado a arbítrio do 
Superior. · · 

.. Ampli'.açaó . he a acçaõ de arn-
·pfüir. .Breve de am pliaçaõ se diz o 
que accrescenta -_alguma· cousa ás 
concessõe~, e privileg-ios conteúdos 
nos Indultos, e .Srev:es anteriores. 

· Ampliar q úer · dizer fazer . mais, 
amplo, aug·mentar. 'fambem sig·ni-
fica dilaL~r, djfferir, . dar maior · ter-
1110. , _,. r • 

Amputaçaõ .em Jurispr.tildencfa 
eTiininal he o cortamento de algum 
men1bro .. _Esta pena . tem~se reputado 
cruel, : e tem por isso cabido em . de-
suzo. -

Arnsdorfianos. Protestantes do de-
cim o-sexto S~oulo, que tiveraõ por 
chefe a A rnsdorf ~isci pulo de · Lu- i 
thero. Susten.tavaõ que as boas obras- · 
eraõ i-n u te is , e. até . perniciosas á sal,. 
vacaõ. 

'., Anabaptistas. Seita de Protestan-
tes dti Seculo decirno-sexto. Chan1aõ-
se assim porqu.e affirmavaõ ser neces-
sar1o rebapti;?;a,x '.os meninos quan<lo 
chegassem ao uso de razaõ. Esta Sei-
ta, fez .. grandes. progressos ,IJ.'a .Alema-
nha. . . . ~ 

Anacoreta, ou Eremita quer di-
zer r'e:tfrado. Este · nome foi · dado na 
Re]igiaõ Christã aos prirneü:os Mon-
jes. ~Portugal abundou ao pl"i-nc.ipio 
destes; ,so1itaóos. . . · .. 

A~.'adel-M<Jr: era o Capitaõ dos 
Besteiros,. ·ou So.Jdados de Cavallaria 
que usav.aõ de arcffbuzes, e settas. 1 
Delles fala a · Oird. Liv. ·Lº, t.it. ~, .

1

. 
§. \?J , e ~o., e Liv . .. s.º, tit. 5, pr_, 
Ao Anadel-Mór " dos Besteiros do 
Monte foi dado Regimento pelo Se'-
nhor Rei D. Jo.aõ J. aos 8 de No-
v:ernbro de l ,_oo, o qual foi emen-
dado ,. e accrescen tado no Reinado 
do . Senhor Rei D .. Affonso V. pelo 
de ·18 . de Setembro de. 1468. O Se-
nhor Rei D. Joaõ II. por .Carta d<( 
~4 de Janeiro de-J.'4·84. conce.deo pri-
vilegias aos Béstei.ros do Conto, e 
,s~us Anadejs-Móres , e O.(Bcjaes, 
declarando, · e refonnando .os antigos 
qµe lhes foraõ dados pelp Senhor Rei 
p, Peqro I, -Nas Côrtes·. que fez· o 
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Senhor ReL D. Manoel em Lisboà 
no anno de 1498, extinguio os Acon~ 
tiados ;. e Besteiros , tanto do Con-

. to, como da Camara, e todos os .Of- _ 
ficiaes rnóres, e pequenos que del-

- Jes tinhaõ cargo , deixando só os 
Besteiros do Monte em alguns 1u-

. gares da Beira-Alta, Além-Téjo, e 
Algarve com htnl). Anade1-Mór. 

. Anagocico .quer dizer o _sentido 
misterioso., em ' que se exphcaõ al-
guns lugares da Sagrada Escritu-
ra. 

Arzalyse he o modo de examinar 
alguma cousa, reduzindo-a aos seus 
princ~rüos . 

. : -Anardâ(t he a .desordem de h_um 
Estado consistente em njnguem ter 
au1horidade para governar, e fazer 
respeitar as · Leis , conduzindo-se o 
povo. como · elle ·quer, se,m subordi-
naçaõ, e sem policia. T0das c.1s for-
mas de governo pódem degenerar em 
.Anarchia, porém aDernocTaciamais 
faoilment e , porque ella mesma · he 
hum a . A narchia modificada. 

Anathema significa e:xcommu"" 
nhaõ .maior, que separa inteiramen-
te· hum Christaõ do seio da Igre-
e ' (t -

Jª· . 
Anatoci'smo. Dá-se este nome a 

hum con trato usurario, pelo qual os 
juros saõ corvertidos em capiü1l, pa- l_ 

ra formarem hum novo ., capital com r 

vencirn.ento de juros . He o que vu1-
gàrmente se chama usuras de usu-
ra:s, ou interesse composto. 

- Ancianidade na Ordem' de Malta 
he o· requisito essencial para gozar, 
quanto de justiça se póc;le- pertender 
para as precedencias , tanto nos lu-
·gares de mais auLhoridade, como nos 
outros. 

Ancora. Instrumento de naveg~
çaõ·, (Jue sendo lançado no mar pela 

. p©nta· ,de hum cabo, se }Jrecipita ao 
fundo pelo seu pezo , e serve pa-
ra · 1·eter hum navio no mesmo lu-, 
gar . . : . · . - 1 • . . 

: Ancoradouro he o lugar· aonde os 
na vi os es taõ surtos , ol!I. amarrad"os. 
Estabeleceo-se·hurn Regulamento .pa-
ra o ancoradouro dos navios m.erca.n-
tes, naciona.es, e estrangeiros, no . E~ 
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Porto de Lisboa pela Portaria do Go-
verno de 7 d e Junh9 ' de 1811. 

Andrade. Alvaro de Andrade na-
tural d e Li8boa, foi Lente de Cano-
nes na U ni versidade de Coimbra, em 
157~\ ·. Compôz Alle,gaçaõ de Dir_eito 
a f a ver da Senhora D. · Catharifl·ia·, 
Duqueza de Bra.r;a'nça. M. s 

Andrade. Diogo de Andrade· na:.. 
iural da ViHa de· Celorieo, tres le-
goas di staflte da Cidade da. Guardw. 
Estudou na UnÍversida:de d~ Caim- • 
bra Direito Civil, e Canonico. Foi 
Vig·ario Ge.ral do .Bispéldo da Guar-
da, e Prior da Igreja de · N, s~nho
ra dos Açores do mesmo Bispaq©. 
Com pôz Gomrnentaríos. ri' Ordenaçaó 
rlo Reino. M. s_ • 

Andrade. Lucas de Andrade na-
tural de Lisboa, filho de Luiz Alva-
res de Andrade, e de Brites Cabral. 
Foi Ben·eficiado na Igr~jã de .S. Ni-1. 
colúo ~ e Capellaõ da CapeUa Real! 
. l:i ale:ce-0 em Lis~oa aos 1 o de A gos..,. 
to de nrno. Comp0z €nlre outras obras 
Manual de Ceremonías da Missa So .. 
l-emné. Lisboa i.<50 ~2 . 8. 0 ·Manual de 

, Ceremorvüts do Offioio da Semana Sah-
ta. Lisboa 1653. 8. 0 JN,ustraçoes aos 
ditos Manuaes. Lisboa 1660. 4. 0 Dis"7 
curso Euchcuristico. Lisboa 1 6'6'Ó. 4 . 0 

Eucharisterion, ou ·de Alleluia. Lis-
boa 16 64. 4• . 0 Theos.ebia, o•u Culto 
que se deve a Deos. Li.sboa 1670. 4·-º 
:A.cs;tfes Episco.paes. Lisboa 1671 '. 4,9 
-Vi"sita geral que 1deve1azer hwrn Pre-:-
lado no seu Bispado,. Lisboa 161'3'! 
4·.º 

Andronicianos. · H-ereges que en-
1 re ou tras extravaganrci:as pertentliaõ 
que à ,parte isuperiOll." · da mmlherJ 'e1"a 
obra de Deos, e a' iparl-e inferior eira 
obra do diabo. 

Anglicanos. Ohamaô-se assim os 
que professaõ a Rel'igi;t.õ A ng·hc.ana 
Esta Rehgiaõ 1he a pertendicla ;rerfhr.::. 
ma feita por Henri'que• VIU. Réi.rdé 
ln.glaterra. Os Anglicanos tem eon.::. 
trah ido scisma com a Igreja Roma-"' 
na. E'lin Inglaterra; : lll!ld0 a·q1mllté _que 
naõ he Anglicano he ap1Dellic1ado naõ 
coillformista. No Reina.elo de Eduar"" 
do VI., filho de Henrique VJlI. os 

nglicainos accreseen.táraõ aos s eus 

.A :N l 
erros os- dos Lutheranos , e Zuin-
glios. . . . . 

Angola. Cidade, e Remo de Afn-
ca no Congo , entre os rios de Dan-
de? e -Coanza, sug·eito a Portugal. 
Por Al vará de .9 de Outubro de 1716 
se : declarou, qué ó .serviço M.íl:i tar 
de Angola deve ser por seis annos, 
nos que pará Já · forem voluntarias, 
e •lá flaÕ cazarem . . Ao Governador do 
Rei no ' de Angola se 'deo Regimento · 
aos ~3 de Junho de 1651. . 

Angra. · Ao Bispo ele Angra por 
Alvará de \l'.5 de· Janeiro de 1778 ·se 
concedeo o poder elle nomear as Di-
g·nidades , Gonezias, Vigarradas; e 
mais Beneficias , e Cargos Eccle- , 
siasticos vagos da dita Sé; guarda-
da a fórma do Alvará de <Pl9 de Agos-
to de 1766, excepto a Dignidade de 
Deaõ, cuja nomeaçaõ ficou reserva-
da a'. Sua Mag·e~tade, como Gover-:-
nadora da Ordem de Christo ., para 
se passar aos providos em a dit.a-r~o- . 
meaçaõ a respectiva Carta de Apre-
zentaçaõ pelo Ttibunal da Meza da 
C0nsciencia, e Ordens. 

1 
, 

Anil. Arvore de cujas folhas pi-
zadas se tira a massa azul , que tem 
o mesmo nome, e serve para a Tin-
tura1·ia. o anil foi temporariamen-
te izento dos direi tos de entrada, e 
sahida pelo AI vará de 9 de Julho 
de 1764. · 

. Animal em sentido generico he 
o ente virvente, e sensivel composto 
de ·corpo orga.nico , · e alma espiri-
tual' ou· sensü,i va. Em senti.do res-
tricto · entenderii.os por ar1imaes os 
eutes viventes irracion:aes, _so~·e ·os 
quaes b .homem tem ünperio. Os a-ni-
maes que estaõ na sua .naiu·ral liber.:. 
dade, se julgaõ faz-er parte do lugar 
em que delrla goz•aõ. O fruto .d0 ami-
ma! pei•tence ao dono deste por ·ef-
feit© da Accessaõ .. AqueUe que apa-
nha no .seu .predio o animal alh'eio .só 
t.em 0> direito de o reter até seu do-
no o indemniza.r do prejuizo. O an.i-
maJ, ·fei.·~ao na <ea:~a -p'ettence ao C~-. 
<;ad:~ GJ.Ue o fere .,. se· V"ai no seu pro-
seqm~·ento_. H~. Pos~1;1ras que pro'hi-· 
hem• :aos ~1dadaos crrn.r dent'ro das 
cazas porcos, pomb0s, e outros ani· 
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maes que jnfectaõ o ar. Outras obri-
gaõ s donos dos anirnaes mortos · de 
doença. a enterra-los em fossos p:rn-
fundo:;; .. , Sobre:; os an~maes mortos nas 
ruas , o.u estradas de Lisboa se <le-
raõ Providenci'as pt11o A v1zo, de .7 d.e 
Dezen,1bro 'çle l,vQ~. · . '.\. 

Animadv.ersaõ sig~\1ifica çorrecçaõ, . · 
reprehensaõ. · ; . · 
.. Anjos nome derivado do Grego, 
que significa enviaâ,os, ou mensa-
geiros. Os _Ch.r:istàoi? c:rem gue €11€§ 
foraõ ·cread()s ante~ do homem parª'. 
serem Ministros da Divindade. Ad-
mitte-se differentes classes, qu g;t(:;-
rarchip,s des.tei? ente~ espü·i. tlJáe,~. 
A 1. ª h~ a dos Serafins, Che:rul;Jins, 
e Thrcnos: ./!- ~.ª he a das Domina-
ções , Virtudes , e Potestades.: A 3. ª 
he a dos Principados , Archanjos , ~ 
Anjos. tlumq. pa_rte desl~s espiritq~ 
çeleste~ pela s,l)a ~Qi;>erba 9.ecqhiraõ 
do est(;ld9 da perfeiç~õ em que foraõ 
c~·eadas , e fo1:àõ pr~çi pitados no ~n.
f er.po. A e;stei;; se , tj.;i, o nmjl.e pe Pia- . 
bos , e .. çlár/3€ o ,nem.e çlq $até'\z;iás 2i.9 
.que Stf suppõe s~~; o .c.hefe dell,e~r , , 

.(Í.nnal s~ diz o que na<) durp,. ipp,i.s 
qu~ hµ171 anpo. · . 

Annata h~ a r_ençla çle' hµ·l}1 P,D:-
no .. Diz-se tambem a t~xa .e1:;n qu~ 
se fixo\l a . re.nda .d,~ hujlll ~nno do~ 
benefic.io!? c9nsistoríaBs providos _pe-
lo Papa /) que s,~ _pq,:gaõ ·á. Cé!ima.n1 
,A po~t.oH.c.4 qu.andp se tir#Õ as ~ul
~a,s. O Pa-p,a )oq.õ , ;KXIIr foi q!le.gi 
i:otrod,y zi~ a~. :~nnat<:i.s. De,pofa B.on:i-
facio YU I_. 9.~ foz ge;qie_s_. Ent.e:pde-
t')e .tambe{Il por (:!.nna ta o ·ençlimen-
.1.o, : ou :produto .ii1I;J11U!ll de qtwlq_uer 
,e~prego civil. Sobr,e ;;i~ i;neia~, a,r111a.-
Jas, ,, v.ej.('!Õ-..se :as. 1Cp rl!l§l Re,gia.~ 1de 
~o ~e ,J,unho ~<;}e )~j)fl_9 ... , de .S 1 êf_e 
l\1µio..., "ele ~~' 1 t<J1~ ·_ Jl}.ph9, de· ,9, ~e 1 

A_gosto,,, · ~ · :de ·11 p i d~ .Set,e~n.l?i!:o de 
J ,6p·l ., de 30 de .4,1go{3_1.0 _éte ·19-ª 3 ., Jde 
.~~ 3 de ~g.os.1.o , de 16 BA· , ,d_e ,3 ~dft 
..A b r.i) de 1,G_3~ , J )eyl{etos de : ~?3 ;d,e 
.Mai.o .7d~ · il6:30, .e de 14< de D Z;€Wl-
bro de .I6*0 ., _Alvarás de U2 çle Se- ' 
•tem.b..r.o. Jle J6J3J ... , il~ _:i.9 ~e N_ovem-
bro~, : e de ,~ ~ "e J(7 ~de DezembrQ. qe 
1631, de 14, e ~\"-" de lar.1eiro ., . \'te 

J.J:3 .i de . Fe.~er.~lro .• , .iie 16 1, e j.9 de . . 
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fylarço, de 6, e Q~ de Junh , de 
Ç2b de Ag st.q, e_ 3 de J\o,t:lllbro 
de 1 63~, de l~ de Janeio, e 18 de. 
Agüslo de 1633 , ~~ l~ <le Abril 
de 163 4. , de ~3 qe ~c,ivt:mbro de 
~ 63 9 , l:{esoluçap ~e ~~ c;Ie Agosto 
de, 163f:> , Regirn e ntp d~ ~8 de Abril 
de 164·6 pr., e tiL. 4, §. ~7. F uraõ 
s.uspensas as meia~ annata~ por Pro-
"'izaõ de ~\2 de Fevereiro de 1646. 
Como se arrecadaõ as meias a~n.a
tas que. paga~ os Comrnendapores 
das Orqens, veja-se Estatutos da 
Qrderu de Chri~to pag. 4, t~t. !2, 
da Orqem çle A vj~ tit. b, defin. 13, 
e de fi?: . 'fbiago, . cap. ~5. Veja-se 
t~n~be111 o Ah_ar~ d~ ~;;> de A.gosto 

1 de 1770, §. 4•. ~<?r peçr~to, de l~ 
1·de Dezembro de l '-*º se mandou 
1 c~ntinuar . ó dire~1.Ó 4as me:i'ãs a:.Ü-

natas. , 
Arqiel pequeno corpo circular que 

se met.te no deqo. <)s antigos faziaõ 
lJ~O de ires casta~ de anneis. O de 
oir<;>_ pert~-11ci,é~ aos ~-enadores, . e de-
pois foi o disbnctivo dos Cavalletro~ 
:Jlpmapos. O po~o tra~ja entaõ ~nnel 
4~ .. pr~ia , e 9s escrav<;Js de ferro . 

. :t=·e,ppjs da queda da Répub1ica o an-
,n,el. era- bµrn fraco sinal de qistrnc-
Ç~· Q q~e .s~ ccnCf:'Q~q. aqs mesmos Li-
bertps .. ~ segunda casta de &;Qneis 
servia de sellar a..s c;irtas, os co.Qtra,-
1.o.s, , os .c;li pJcrnas. A 1.erceüq. casta 
d.e n,J]ne.J.~ . <;r,a desUnrdq. . para •as ce-
1·<r.rn,(J.1nias .Iilupcia'1'S. /; .. imi.taçaõ djsto 
.os ,,Bispos co.nindündq hurna ~.s.pecie 
q,e .c .. azaJTJen1.o e~pjri,t.ual corp. , a sua 

! Igreja, recebem o :éln_nel IlQ ac.to da 
-~:ua sagTaçaõ. Çhama-se anne1 do 
Pe~cad_(.r o sel)o de que se servem 
~m Rc~I;I.19. para se11ar os Breves, e 
:.as Biu!llas; e deri,ya e~te nol)le d~1 fi-
g'l:u,a ,cle S .. . Pe,(j}jl;o ,' qt,\e e,stá grav::'.!,-

. da ,ne1Sie· sello , pesc.an40 ero ~uma 
barGa• , , · 

14.nrr;i.e:r;aça.õ he · a .a~çaõ <l~ anne-
.xar. ,Qu.ain.Glo Ae_Qhfl 11ugar a f.l1l)I~X&
-Cé'IÕ de ,vjnctllo.s _, e ,cQmo ~ó se r.epu-
t-aõ .Y<ilidas a.s am;1,exaçõe,s qe .pret~
.rito na -palite ~Ul que ,tíves.sé)Il ,sidp 
execl,ltadas f :veja-,Se a Lei de,;~ d~ 
AgQ&to de 1770,; , '3 J,\_ss-epto ,d.e . ~o 

-de Dez.eu1bro do ,m&s.r:no 9nnp. , . E s 



A ~ N 
Anne:i:ado se diz da cousa m·enos , 

con.sideravel, jun ta:, e unida a outra 
maior. 

Annexa, ou Fi'Z-ial se chama hu-
ma Igreja que depende de outra, ou 
que depois de haver sido desannexa~ 
da de huma Igreja maior , lhe fica 
unida, e de pendente della. 

Annexo se diz o accessorió , de-
pendencia, ou pertenç·a, seja de bu-
rna fazenda , ou de hum _ beneficio 
em conseq uencia da uniaõ que se 
lhe fez. Annexo se diz tambem d~ 
hnmà cousa menos consideravel , 
junta, e unida a outra maibr.' 

Anniversario he huma ceremonia 
da Igreja, ou húma fesla que se ce-
lebra to'dos o~ annos ·em certo dia, 
e que he a ·mesma que a do anno 
precedente. Em accepçaõ mais com-
mum se toma esta pala.vra pe lo suf- . 
fragro que se faz ·pela alma de hum 

· defunto, ~ no dia em que se cumpre 
o a nno dó seu fal--ec_irn'ento, e co'ns-
·ta commu'mmente de Oflicio , ie Mis-
sa. . 

Anno he o tempo que o Sol 'gas-
tá em correr ·os signos do zodiaco , 
e que se compõe de doze mezes. 
Dizem que ·os Egypcios forrrõ os 
pri meitos que fizeraõ esta ·di vizaõ. 
Thales inst ituio semelhantemente o 
anno -na Grecia. O anno dos Roma-
nos varion em differentes tempos. 
No Reinado -de Rornulo era de 304 
dias. Numa Pompilio o r egulou se-
g undo o curso da ;Lua. Servio Tul-
1io , .. ou os Decemviros lhe fizeraõ 
outras mudanças. Em fim quando 
J ulio Cesar se fez senhor da Ré-
publica, r egulou o anno seg undo o 
curso do Sol. O anno estabelecido 
por J ulio Cesar foi seguido entre as 
Nações Oh1:istãs até á Correccaõ 
Gregoriana, pela qual se creml o 
anno bisexto que he aquelle em que 

_ · de qua~ro , e m quatro a nnos se inge-
re hum día para o fazer de 366 dias. 
Ainda o anno Gregoriano naõ he per-
feito; porque em quatro seculos o 
anno Juliano se adianta 3 dias , 1 

·hora, e ~12 minutos ; e como no Qa-
lendario Gregoriano só se contaõ 3 
dias, desprezada a fracçaõ de 1 ho-

AN N 
ra, e ~~ minulos , este erro n o fim 
de 7~ seculos produzirá hum dia de 
mais. Em R oma se distinguem duas 
sortes d.e annos ; hum começa da 
N at.i vida d~ de J ezu:s Cl1ris Lo., e he 
o que seguem·· os Notarios; outro 
comeca a ~ f> de Marco dia da En-
Garn:a;~aõ, e este· serv~ para datar as 
Bullas. O anno . Ecclesiastico come-
ça lio primeiro Domi_ngo ~o Adven-
to. Este anno he úrnforme em toda 
a Christandade. Chama~se anno do 
Mu·ndo quándo1 se ·contaõ os annos 
do m omento. da Ct'eaçaõ, e anno 
·da- Graça quando se contaõ do ~as
cimento de Christo. Entre .uós" se 
usava da Era d e Cesar até o Reina-
do do · Senhor · Rei D. Joaõ J., que 
por Lei de ~o/l de Agosto de l ,1:!122 1 

abulio a Era de Cesar, e introduzio 
' a do Nascimento de Christo. O an-
no do' Nascimento de ChT.istO' faz a 
differença de 3·3 annos da Era de 
Cesar. Para se saber o an i:lo que 
corresponde á 'Era de_ Cesar , de~ve 
accrescen tat-se-lfie 3 s annos. -- A n110 
do Noviciado 'Se diz o anno da pro-
va , 1 durante ·o qual se experimenta 
se os qúe pertendem ser Religiosos 
poder'áõ sustentar a austeridade da 
regra. Anno· de Luto, ou de Viuvei 
se chama aquelle que se passa · de..;. 
pois da dissoluçaõ do matrimonio pe-
la morte. Annó util se diz aquelle; 
em que se naõ compre hen;dem' . os ' 
dias feriados. Anno Lectivo se diz 
o tempo erri que ·duraõ as Lições, 
e em que se n'aõ contaõ os rnezes· de 
fe rias. A nno ·de morto se diz hum 
anno de rendimento do beneficio des-
de 'a· sua v.aeátura. Foi concedido º' 
anno de rnortO para as urg~ncias do 
Estado pelo Breve Hunc esse i:n ist'is 

1 Regnis de ~l de Abril de 1801, de-
clarado , e am pli cárilo pe lo outro lJ'i-
lecte · Fili Noster de ~ l de Fevereir'o 

.de l306 , a ·que se' concedeo o Re~l 
Benep~acito por Alvará de ' 3 de J u-
lho .de 1806. A respeito deste anno 
de morto , veja-se a Carta ·Regia de 
9 de Março _de l 801 , e os ·2\. vizos de 
5 de Agosto de 180-5, e de ?48 de 
Abrilde1809' • . 

Anno, e dia. Fórmula, adoptáda 



A o 
pa-ra expremir o tempo que determi-
na o direito de huma pessoa em mui-
tos casos, , ou que opera a pre~crip
-caõ. O dia accrescenta-se ao anno 
1;ara brar a dúvida de se compre-
'hendeT, ou naõ no termo~ o dia do 
·ter mo. H~ ~ mui tas Acções annaes 
que se naõ pódem propôr senaõ den-
ti·o de hum anno. ' 

Annotaçaõ he o mesmo que apon-
tamento por escrito. Annotaçaõ de 
bens ;he o sequestro provisorio que 
se faz dos bens do auzente accuza-
do como contumaz. Ord. Liv. 5.º, 
tit. 1 \9J8, Regimen.to de 17 de Ou~ 
tubró de 1[)16, tit. ~37, §. 15. 

Annual quer dizer cousa de to-
dos os annos; significa tambem hum 
direi to que pagaõ · os. Mercad0res ·de 
;vinho por .grosso, e miudo. 

Annuidade he o rendimento de 
hurn por cento em cada anno. Fói , 
estabelecida a favor dos, Proprieta-
1 ios das Apollces do novo empresfr-
md. pelo Decreto de ~9 . de Outubr.© 
de 1796. Ficou cessando reduzindu .. 
sé o juro a seis por cento, livres de 
de~íma pelo AJvará ,de 1.3 de MarÇ@ 
de 1797, ampliado a favor das Apo-
lices •pequenas pelo -AI vauá .de i 3 de 
ãu.lho de 1797, §.~' •3 1. Finalmente pe-
lo AI vará de ~ de A'bril de J. 805 , 
§. 1 ~ · e:s:tinguio-se a respeito das 
A policeS' peq uerias , consérvando-se 
-com tudo a respeito das grandes. _ 

Annullaçaõ he o mesmo que cas-
saçao· , aniq uilaçaõ, i:escizaõ. • · 

Yinriullar quer dfaer cassar , re-
yogar, rescindir, tornar de nenhum 
effeito algum acto, estatuto., regu-
iameato' ou sentença declarando a 
nullidade delle. 

·Ánnunciaçaõ misterio , e festa 
da noss~ Religiaõ. No primeiro sen-
tido he a mensagem do Anjo Ga-
hr·iel a Maria Santissima, . para lhe 
annunciar que conceberia. o filho de 
Deos por obra do Espírito Santo . . No 
segundo he o dia, e1u que a Igre-
ja faz memoria desta divina mensa-
gem. 

A1wmalo sigpifica irregular. Di-
zem-se Excepções anomalas as que ' 
participaõ da Excepçaõ dilatoria, e 

ANT 
d-a petem ptoria. Ord. Affons. Li v. 
3 • o' ti t. 5 6 • 

Anomeos. Assim etaõ chamados 
os Arianos no S ,cu lo quarto, por-
que naõ só negavaõ a consubstan-
cialidade do V erbo , mas tamben~ 
sustentavaõ que a sua natureza e:i;a 
diversa da do Pai. 

Anonymo quer dizer sem nome, 
ou que _,naõ o declarou. Sociedade 
anonyma se diz aquella, em que ca-
da lium dos Socios trabalha separa-
damente no seu nome particular, e 
todos -daõ conta huns aos outros dos 
lucros , ou perdÇLs que tiveraõ nas 
suas neg·ociações. 

Anovear quer dizer pagar , nove 
vezes outro tanto. 
' Ansiaticas. Chamaõ-se assim mui-
.tas Cidades da Europa situadas nas 
.'bar.das do mar , que tenhaõ formado 
entre si associações para fazerem hum 
.commercio reciproco., e defenderem-
se m.u uarnente. das emprezas dos ·po-
derosàs. Esta Sooiedade formou-se no 
.decimo-quinto Seculo, e tomou o no-
me~dfi} Hansa, Teutonica, ·porque co:-
meçcrn em AJem.anha aonde a maior 
.parte .til.as Cidades associâdas eraõ si-
.tas • .Conta vaõ-se até 7\2 Cidades que 
.g,ozavaõ das fr.anquezas de Cidades 
Anseatioa:s. Neste Reino se lhes con-
.c_ede.i·~ · 'l11uitos privilegias, e entre 
elles ·:0 .de tere~n Juiz privativo. Ord. 
LiY~ Lº, tit. 49, §. 3. Avizo de 31 de 
Janeiro de 177 8, dirigido ao Rege-
dor da ·caza da 8upplicaçaõ. 
. Anspessada era n'outro tempo o 

nome ,que se ,dava a hum Soldado de 
CavallaTia ligeira, que em .hum com-
bate havia honrosamente quebrado a 
sua lança, e fiÇando desmontado se 
rneitia .ha Infantaria com a paga de 
Soldado de Cá. vallo , em quanto naõ 
era despaeha:do. A Infantarja se hon,.. 
:rava de ter destes , Anspessadas . Os 
Anspessadas ensinaõ o exercício das 
Armas aos Soldados novos. 

Antecedente se diz geralmente tu:-
do o qae precede n6rdem dos tem-
pos, ou na da Escritura. 

Antecessor se diz o que precedeo 
no tempo , ou na administraçaõ de 
algum officio. 
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ANT 
·Ànticipaçaó he a acçaõ de p1'e"'" 

venir alguma pessoa, ou algum ne-
gocio , ou de fazer alguma cousa an-
tes de Lempo. Aniicipar hum paga .... 
menLo he .faze-lo antes do tempo do 
seu vencimento. 

Antedata he huma data falsa an-
terior á verd:Ldeira data de hum es-
crito, bum aclo, ou outra cousa se-
melhante. A antedata he huma es .... 
l?ecie de falsidade , e tem a pena 
deste crime. · 

Antedatar he datar alguma cousa 
anteriormente . · Toda a antedata he 
huma falsidade. L. 28. D. ad Leg. 
Corn. de fals : 

Anterior se toma algumas vezes 
pelo mais antigo. Assim se diz de 
hum acto que he anterior em data a 
outro acto; e de Crédor que _he an-
terior em hypotheca a outro Cré-
dor. 

·Anth1:asistas. Hereges que . passa~ 
vaõ a ' suà vida a dormir , e que fr. 
nhaõ o trabalho por hum crime. 

Ant·icre'si -he a convençaõ em que 
o devedor cede os frutos das suas 
'fazendas',i ·ou predios em lugar . dos 
juros do dinheiro empi·estado. Esta 
convençaõ era licita entre os Roma-
nos, ainda que entre elles a usura 
fosse prohibida. Elia só póde ser li-
cita entre nós, se os frutos naõ exce-
dem á taxa, dos juros : o excesso im-
pu La-se na sorte principal. Ord. Liv. 
4. o' ti t. 6 7 ' § . 4. 

Anti-Cliristo quer dizer inimigo 
de Christo. He o nome que na Re-
ligiaõ Christã se dá ao falso Mes-
sias que se crê que ha de vir no fim 
dos Seculos para perseguiçaõ dos 
Fieis. 

Antidicomarianitas, ou Adversa-
rios de Maria Santíssima. Perten-
diaõ que ella naõ ficára virgem, e 
que depois do Nascimento de Chris-
to tivera outros filhos de S. J ozé. 

Antidoral quer dizer remunera-
çaõ de donativo. 

Antiiloto. Na ~greja G).·ega esta 
palava significa · paõ bento, que se 
dá áquelles, que por motivos parti-
culares estaõ impedic\os de receber 
a Sagrada Eucharistia. 

ANT 
Antijona he tudo o ,que se can-

tava nas Igrejas a dois Coros , que 
se correspondiaõ alternativamente. 

Antidicomarianitas. Sei ta de he-
reges que affirmavaõ, que a Santis-
sima V ir gem ti vera mui tos filhos de 
S. J ?zé , e que e11a naõ permanecê-
ra vJrgem. 

Antigui<lade he huma prerogati-
va que se contempla para dar apre-
cedencia, ou graduar alguem no con-
curso com outros que· saõ mais rno-
dern0s no titulo, ou no cargo. Sobre 
as antiguidades . dos Ministros nas 
Relações, vejaõ~se os Assentos de 3 
de Abril de 1610; de ~8 éle Abril 
de 1616, de 6 de Junho de 1619 0 
de 3 de Novembro ~de 165b, de ~3 
de Novembro de 1666, de ó de Maio 
de 1674, de \?Z6 de Janeiro de 1675; 
de 6 de Julho de 1680, de ~4 de 
Abril de 1657, de \525 de Junho, de 
ó de Julho, de \?Z4 de Setembro, ~ 
de \?Z9 de Novembro de 1710, de - ~3 
de Dezembro de l 7ló, de 4 .de Fe-
vereiro de 1716, de. 18 de. Janeiro 
de 1718, de 14 de Dezembro de 17~4, 

-~e 1 ~ de Maio de 17?25 , de ~ _ de 
Março de 17~6 , de ?2~ de ..AJJril 
de 17~8, de l~ de J aneirõ de 1730, 
de 14 de Junho de 1740, de ~5 de 
Fevereiro de 17 45 , de 1 O de Junho, 
e de ~ 9 de Julho de 1747 , de 6 de 
Agosto de 1748, de 30 dé Janeiro 
de l 74n, de \52\2, e ~9 de Outubro 
de 177 8 , Resoluçaõ de 1 ó de Feve-
reiro de 1709, Decretos de .~. 5_ de 
Abril de 17 5.8 , de 6 de Abril de . 
l 76b, e de '4 de Fevereiro de 1789 7 
Portaria do Governo de 9 de De-
zembro de 1817. A dos Desembar-
gadores do Paço., e Conselheiros do 
Santo Officio, regula-se pelas Cartas 
do Conselho. Carta Regia de ~ 9 de 
Novembro de 16926. Sobre a dos Mi-
litares, veja-se o Decreto de 30 de 
Abril de 1735, Resoluçôes de ao de 
Janeiro, e 14 de Fevereiro de 17 54, 
A vizo de \ílO de Maio de 1754 , De-
creto de ~ó de Agosto de 176~, Re-
soluções de 16 de Fevereiro 'de 1781, 
e de ,,,& de Fevereiro de 1798, Alva-
rás de ~~ de .Abril, e de ló de De-
zembro de 1791, de ~o de Outubro 
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de 1796, Decretos de 18 de Feve-
reiro de 1779 , e de f> de Feverei-
ro de 1805, e Alvará de 18 de Fe-
vereiro do mesmo anno <le 180f>. 

Anti-Lutheranos, ou Sacramenta-
rias saõ aquelles hereges que depois 
de se haverem separado da Igreja 
com Luthero o abandonáraõ, ~· fi-

"/ zeraõ Seitas differentes. Taes saõ os 
Zuinglios, os Calvinistas, os Angli-
canos. . ' 

Antinomia termo derivado do G1•e-
go, que quer dizer contradicçaõ real, 
ou apparente, que se acha entre duas 
Leis, e que faz a sua interpTetaçaõ 
difficil. . ~ 

Anti-Papa quer dizer Papa ' ille-
giiimamente e1ei to; ou que he- op-
poslo ao · verdadeiro Papa. A h1sto.:. 
ria Ecclesiasbca faz mençaõ de ·hum 
grande núlhero de A1;1ti-Papas .. Cbn ... 
taõ-se até trinta e tres. 

A.ntiquar he o mesmo que ·.pôr 
em desuso leis antigas. 

Anti-Trinitarios. Hereges que 
:n.egavaõ a Santississima Trindade, 
e criaõ naõ haver tres pessoas· em 
Deos. 

Antropomor:fitas. Antigos Here ... 
ges que seguiaõ que Deos tinha hu-
ma figura humana, sobre a qual f~ 
ra creado o homem. Elles celebra-
vaõ a Pascoa com as ceremonias dos 
Judeos. 

Apanagio. Entende-se por esta 
palavra huma constituiçaõ de ali-
mentos semelhante áquella que os 
Romanos chamavaõ panes civiles, e 
daqui traz a etimologia. Neste sen-
tido geral os dotes , e as arrhas saõ 
synonymos de apanagio. Porém no 
sentido das nos.sas Leis Apanagio 
he o fundo, ou porçaõ de bens que 
se estabeleceo para sustentaçaõ , e 
a limerttos das Viuvas nobres. Esta 
porçaõ alimentária consiste na de-
cima parte dos rendimentos annuaes 
de seus defuntos espozos , compre-
hendidos ainda os bens de lVIorga-
do, e Prazos vitalícios pela hypo-
theca leg·al que lhes fica inherente. 
Alvarás de 1 7 de A gosto de 17 61 , e 
de 4 de Fevereiro de 1765, De~reto 
de 17 de Julho de 1778. 

TOMO L 

APO 
Apaniguado se diz aquelle, que 

como domestico da caza recebe to-
dos os annos alguma cousa para seu 
sustento. Chama-se assim , porque 
algum dia a raçaõ do Apaniguado 
era consistente em paõ, e agua. Os 
Apaniguados dos Fidalgos, e Des-
ern bargadores gozaõ de pri vileg·ios. 
Ord. Liv. t2. 0

, tit. 59. §. 3. 
. · Aparelhos do Navio saõ os ins-
trumentos , e aprestas necessarios 
para a sua navegaçaõ, como as ve-
las, enxarcia, cabos, ancoras. 

Apenar antigamente significava 
condemnar, pôr penas. Ord. Affons. 
Liv. 1. 0

, tit. 55, §. 6. Hoje signifi-
ca embargar, notificar çom comina-
çaõ de pena. 

Apenhamento quer dizer obriga-
çaõ rig·orosa de satisfazer alguma di ... 
vida. 

Aphorismo em Direito saõ certas 
~axünas, cuja verdade he fundada 
na experiencia, e na refiexaõ, e que 
em poucas palavras comprehende 
grande sentido. • 

Apocalypse. Palavra derivada do 
Grego , he o ultimo Livro do novo 
Testafnento . .que S. Joaõ Evangelis:. 
ta escreveo no tempo em que este-
ve relegado na Ilha de Patmos por 
ordem de Domiciano. Este Livro 
contém em vinte e dois Capítulos, 
huma Profecia tocante ao estado da 
Igreja desde a Ascençaõ até o dia 
do J uizo • 

.A.pocreos. Chama-se assim na 
Igreja Grega a semana , qne nós 
chamamos da septuagessima. A pa-
lavra Apocreos significa privaçaõ de 
carne , porque depois do Domingo 
que se segue a esta semana , se ces-
sa de comer carne. 
· .A.pocryfo. Palavra que no Grego 

significa desconhecido,, o culto faf .... 
so; e se applica quando ·se fala de 
Livros~ cujos Authores saõ desco .... 
nhecidos, ou que saõ falsamente at-
tribuidos a certas pessoas. 

· Apocrisianos. Cham aõ-se assim 
os Diaconos deputados pelos Patrié:l.r-
cas da Igreja Grega, para sustentar 
os interesses das suas sedes. Este 
nome se c;l.ava tambem aos Nuncios, 
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APô 
que os Papas envia vaõ á · C8rle do 
Imperador, e que eraõ sempre Dia-
conos. Tambem se deo este nome 
nos lv.Iosteiros áq uelle que tinha a 
guarda do ihesou1·0. 

.Apólices diz-se o in~trumento de 
ccmtrato, que regula as convenções 
aj.usta las entre o Segurad0r, e 0 S_e-
gurado. T a rnbem se dá este nome 
ao Insitrumen to , ql!l.e ·con'.Lem hum 
creilito pú:blico. Pelo Decrelb ~e Q9 
d:re O w tu•bro <l~ 1 7'9 6 se ab1i'.G no Real 
Erario ib:urn ~mprest:Ítllil<1> cl:e dez .mi-
l:bães de cru~àdGs a J aro d-e 'Ci Q.eo. por 
ce:n to em · cada arnmo , d.ando~se .aos 
P1'.(!)priet.ari os dos cap>ilaes rn'utuadGs 
T. · f>Oll~c:es .de oem mi·} l!éli<S caaa: 1h.n,~ 
ma, e desta quantia para ci.n:a oom 
+1y.1i<D !Jeca . 1<1as oon igntL<rô>es nelle 
cliecla.ra.das Com. ~ a!Olfl!Qii1da<ile de 11111 n 
por cento por tempo de quinzo an-
n0s~ :Ftli a(1l0p.liado., e cl~claT.::i..cl.o es-
tet Th· Gteoo pel:o· de ·7 de N·c;rveunhro 
cl.e 1 ~· 9-0. O A'lv.ai:á·. de 13 d:e Marco 

- de J 7~7 ~siend~o esúe emp'.tes1lim© .. ~ 
doze milhões, e estabeleceo o juro 
d.e seiis por c:en1lo '.é~t.i·nguinfilo a an-
m~ri1da<!lfé.. Este AJvai·.á cleo áiS ditas 
A~ll0l~~es a naiüur.eza de PaJt.<Des de 
juro Real, e miandou , .qu-e.. 'Se Tece ... 
bessem em pagamento·inas Es-tações 
do Cons·lílado, ·til.a Cua dia l.1!1.dia ·, da 
Ca.za da S'.i.za das Herdades , na 
GhaJJllc;elJar·ia, ~ ID-os ·OGrres ·lila Deci-

a secudar, 'I'er-ças dos Conc<eilhos , 
e Sizas encabeçacb.s. Consig9ou pa-
r. o p-agamenito destas A po.IJces a 
Decin1a Eccl.esiastica, a das Com..:. 
meneias, .e o quinto dos beFls da Co-
rôa. Para a cobrança dos seus redi-
tos naõ he neo~ssaria a ap'resentaçaõ 
dos pi•oprios Titulas. D ·ecreto de ~3 
de Janeiro de 1801, que deirog·.o:u o 
d·e 129 de Outubro de l '79~. F.icou 
fechado ó emprestimo por meio das 
ditas Ap01ices grandel:l pelo Alva!á-
de ~4 de JaneiTo de 18-03, que es-
tabe1~eo os B~lh.eles -Ole Credito; 
mas pelo Decreto de ~ 1 . de Abril 
c!r ~ l 804 e det.erm~n911 b giro das 
n~esmãs A polices-.· Vejiaõ-sé Gs De- . 

retos de ~'8 de A 'b.til de 1'8'01 , e d·e 
~27 de Abril de l 8'04· , as Porltatias 
de 11 de (}Lltubro de 1810, de 17 . 

APO 
de Março; e 7 de Abril de 1811, 
d.e ~3 de Março de 181~, os Avizos 
d.e 7, e ~8 de Abril de . un~ , e a 
P ortaria de 14 de Maio de 1816. 

A polices pequenas, is Lo he, me-
nores de cincoenta mil réis fotaõ esr.. 
tabelecidas, e maFJ.dadas lavra-r a.tê 
-a quantia de tres milhões de cruza-
cl 0s dentro dos doze milhões de em-
prest img pelo AlvM·á de 1-3 de Ju-
lho de 1797 . O Alvará de ::11 deMai0 
de 18:00 houve pór finda à .ernissaõ 
destas A polices , e regul<0u -a fórm a 
da arnwrbsaçaõ de.lias. Pódem redu-
zir-s€ a A polices 1gr'étiI'ldes. Dec:retG 
de ~3 de Janeiro de 1801. O hum 
pori cel!.ltO da annuidrade destas Ap~
hces ficou sendo pelo Alvará de ~ 
de A bri-1 de l 801í>. Declaron~se pelo 
mesmo À ·lvará • que a-s Apolic-es de 
m il duzentos, e dois mil e quatro 
centos destinadas para giro, e troca 
<Je pagam~utos 'miudos naõ tem- ven-
cimento de jGro algum . Ficavaõ pD-'-
il.~e.11m pelo mesmo· A lvará as ApGhces 
grandes conser ando o hum por ·cen-
tG> d~.v annuidade , -e ·Õ prá:vilegio d«~ 
naõ _pagar Decima .. Pelo Al var-á d.e 
~5 de .Fe·verefro -d.e l 801 se prohihio 
-regeitar-se em qualquer pagamento 
ame'tade da quantia em. papel moe-
-da, ou Apolices pequenas. O Avizo 
tle 7 de J .unho de lSOb dirigido á 
Junta dos Juros regulou o paga .. 
tnento d.os juros do papel moeda. Pe-
lo Decreto ~4 de Janeiro de 1300 se 
!havia estabe1ecido huma Caixa de 
desconto para estas A polices. A es 
Falsificadores das A polices, Escri-
>tos da Alfandega , Letras do Real 
E rario, e Cautellas, ou Bilhetes d o 
mesmo Tribunal , e ·da: J unia dos 
Juros, he imposta a peirn do crime 
de moeda fal sa. A1varás de 13 de J u-
lho de .J 797, e de o/l_ de Abril de 180~. 

.Apollincvris·ta.s. H ereges do quar-
to Seciu.Jo, cujo chefe foi A pollrna-
no, Presbítero da Igreja de Laodi-
cern. Ensinavaõ que Christo naõ ti-
nha alma, e que o Verbo Deos ani-
ma.··.:a o seu Corpo, que do Verbo, 
e do Corpo se fizera huma substan-
cia, que a carne de Jezus ChristO' 
naõ fôra formada do Corpo de lVIaria 
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.A ]> ô 
Santissima, Irias viera do Ooo·," qúe 
o Espjrito Santo era menor que o 
Filh('); e o' Filho menor que · o Pai. 
Estes erros foraõ condemnad0s .. nos 
Concílios de A•le:xandria, de Roma 5 
e Antioquia, e1 finalmente í10 segun"" 
do . Con?ilio $eral que he o primeiro 
de 1 Co nstan tuwplai . 1 .,\ • " • 

_,- .çípose.ntadm~ ·he·1 0. ófficial 1qqe t~in 
a seu cargo b_!lsc r' e ·a sinar A po-
serítos , e Alojamentos ás .' pessoas 
<'Iue tem dineit<F á ·Aposentadoria. 
Sabre a jurisdicçaõ,. e obrigações do 
Aposentador da l..In1iversidi3.de, ve• 
jafü-se os Estatutos antigos·; Liv·. ~. 91 
tit: .. ~o . , §. 6; ·e tít. 31, §. s. 
. A posentadór-Mór he o fidalg·o ·a 
cujo, ofücio . pertence quando can~i ... , 
nha El-Rei, pa):tir adiante ·a preve-'' 
nir , e preparar pousada "pârn EI..: 
Rei, e sua Cfü-te, e gente da sua 
comitiva. Pertence-lhe tambem de.: 
cidir , . e resolver as dúvidas que se 
offerecerenr sobre a- Aposentadoria. 
Deo-se-lhe Regimento em 7 de· Se-
tembro de lb90. ·. Ruy J.V(endes Cer-
veira, Alcaide-Mór de Arronches foi 
A posen tador-JVIór do Senhor Rei D. 
Affonso V. pelos annos de 1440. Hou .... 
ve tambem o oilicio de Provedor, e Su,-
perior da A posentador~a, que foi ex-
tincto pelo Senhor Rei D. Sebastiaõ, 
dando o dito Senhor Rei em recompen-
sa trezentos mil réis de renda em cada 
anno a Lourenço de Sousa, que o ser- , 
via erri sua vida, e por sua morte a seu 
filho Manoel de Sousa na mesma fórma. 

Aposentadoria he o acto de apo-
sentar, ou aposentar-se. Diz-se tam-: 
bem o direito que alguem tem de 
tomar a outrem a pousada para si," 
_ou <le conservar a que tem contra 
as pertenções de outrem. A J uris-
dicçaõ de dar Aposentadoria foi ~cõn
ferida pelo Decreto de 19 de Julho 
de 1 800 aos Corregedores do Ci vel 
dà Oôrte, e da e .idade, subrogados 
no lugar de Aposentador_-Mór. Com-
pete a Aposentadoria activa a todos 
os l\/Iercadores da cinco classes, e 
esse conhecimento pertence ao A po-
sentadbr-Mór ,. ou. quem suas vezes 
fizer. Lei de 7 de Setembro de lb90, 
Portaria de ~6 de Janeiro del819. 

APO 
Apósta he a convençaõ sobre aÍz 

g-uma cousa duvidosa; e 'incerta, em 
r azaõ da qual hum do Çontrahentes 
prómette dar algumà sotm:ria, ou de...: 
pee na maõ de hum terceiro penho....: 
res para sereih 1 entregues a quem 
gàn~1ar ' a . aposta. Este ' cbntrato era 

Õnh>ec ~do · entre os ' Romanos ; _ que 
~h!à:ma va:õ âs ap'Ostas s pons'iones, ·por...: 
que eHas se faziaõ 01:dinariamente 
p0r •huma promessa reti proca de 'ám·- ' 
bàs ·as partes per stipu/ationem et res-
tipulationem; quando n_os outros con-
tTq.tos' se estipulava de huma' parte, 
e :sé proinettia ·da outra. '. 
· • Apostasia he •o abandono da ver-

da:deirâ Rehg·iaõ o'u de alo·uma Or-
. ' b ' dem ·Religiosa, em que se p:rof~ssá..; 

:ta • . A · apostasia hé· punida pefa 'Ürd~ 
Liv.· 5.iº, tit. 1 ~-·§'. 4. Oconh-ecimen-
t0 deste crime he presentemente da 
.coinpetencia do Santo Officia, em 
quanto Tribunal Regio, e qbe par-
ticipa ' da J urisdicçaõ secular; pela 
l1ei de · l~ de ·Junho de 1769, por 
quanto a· questctõ delle he meramen-
te de facto, dita · 01:d. Llv. ó. 0 , tit" 
1 ' §.· 4. . 

Apostata se •diz aquelle. que ten-
do abniçado a Fé Catholica:, depoi~ 
a abandona voluntariamente, e setor-
na seu inimigo declarado. Estende-se 
a significaçaõ desta palavra ao Reli-
gioso, ou Religiosa , que renuncia: 
os seus votos. 

}i_postilla quer dizer nota que se 
faz á margem de algum papel públi-' 
co , para lhe accrescentar algm;na 
cousa que falta no texto, para o il-' 
lustrar, e interpretar. As ApostiHas 
devem lavrar-se nas Cartas origi naes . 
dos ünmediatos antecessores de mer-' 
cês de bens da CÓrôa , como nos Pa-
drões de Tenças. Alvará de 14 de 
Outubro de 1766. 

Apestolado do Gre·go apostello f 
mandar, enviar. He ·o Apostolado o 
Ministerio de Apostolo. Antigamen-
te o Episcopado em geral era cha-
mado Apostolado. 

Apostolica. Titulo consagrado á 
Sé de Roma, . e a tudo o que della 
dimana. O Concilio ele Rhei-ms ce-
lebrado . em l 049 declarou , que a 
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APP 
Ponfifice Romano . era o uni-co Pri-
maz Apostohco da Igreja Univer-
sal. Daqui vem as expressões ta~ 
fre.qusntes de Sé Apostoliea-1 Nun-
cio A postolico, Brev ~ Apost0ljc9~ .. 

Aposto-los, ou .E nviado~ .saõ , os 
~qze P€s.ça<,lores pob.res que·, J.13.~us 
Christo esçolheo entre o P0v9 d~ 
J udé{l ·' ~ q.ue elle on1viou a . prégarr 1 

~ .s11a):;>o_1;1 lnna pelo Muudo. ·o,s ~eus : 
~91~es,gaõosse,~11iot~s.: Pedr? >·Joa?r 1 

· Th~ago,. Anr!te~ -F.il.i.ppe, fh0rne, 
~an.1wJ~m€i,i '.JVl~th~11s :, ;rhiago_füho !I 

d€ .A.)pheu, , $n:fia~., ,J udais T l)adeo ; e 
~ udas · rscario~e ; • o , qu~~ foi taQ, io,fe- f 
h~, qllle '. ~t~'fW'ti4>D.U , o~·$.el!1.·. l'tles.t_tre, e I 
ft.tl . .SUbstltmc\o. ,p~.li ;M:athias. A-Jgre·., 1 
Jék ·JJ1q~u;~ _tainbem çom~ Apostolo a 1 
S. J~a.qjl..9., a q11e1Jt Chnsto c..ha:mou ; 
para p ~$.~ A.pos.to.Làqa, quq.·ndo_elJe l 
p,~rs~g·u1a _ a sua 1.gl.'C?,Jª nascente. Os 1 
.fli§p~&~ 1 ~~. õ hoje os Succ;essore,s dos I 
-A-_p~stql?s• , , . l . _, t p9~ tqlos, el)Q _ "Ullà t.en~ da .A~ pel ~ 
la~ao 1~<i> , ForQ Eç~le~l<!Stico e.1a.o alo!. 
g;.u~- ~ljia ª~- de,l:\ll~©:·ias · qu~ p~dia Q 
.{'\.pp.el.11;\n,t.~ ao. ·J,u}z J_a~o, 1pata• ce:r-
tificàr ao Juiz adqu.ern ' de . . que e a ' 
A:P1pej_\,~tjaõ es,tava Ü!iterp<DSta. De- ; 
v.ia.~ ·).p~dir-se , dem trQ de dez . dias-. 1 

D~~ ~t~s c_, .Li~tr~~ se fola no .. Canon:. I 
PasL ({l>]í>!f)~Zlatwn€;m. 4:. 9_'111. ~. . 

Apoli!teose de-r~va-se do verbo Gre"-
g0 ap.©<tfíleuein ~ que vrale G . 111€smo 
que fazer diVino, ou pôr no mfuEmel!o 

, <los D~o~es., Por esta JPalavra:. sigoifi-
cnv,q1; al _ geia tilâ1<dade toda a pom pàt 
vâ,a das supePsticiosas ~:erernonias ,. 
C\'.Hlil1 ~u@ os homens illustr-g-s €ffiÕ· 
c.<t>llocakk:>s entre as sua:s falsas di-v>in-
'1ades, ·Os Gregos naõ coS..tumilJava,@ 
pôr algum heroe no :número dos 
•Deoses, s~m, o OracuJo g baveir ele--. 
alá..rG!.do digno disso. Entte os Ro-
manos 'era precis.o hum: ,Dee:reto 
e!© · Sen;i.d-o para &lll1thoris-ar a .Apo-
ti.he<0s.!3. Depo~s , da . A pothe.:>se oSJ 
hlilpe;JT.adores ei<aÕ· · ~ha111ad©S'. Divir 

lVfagisl:rados. Cot·responde ao que 
cha.m-amo.s Alcaide. . , , 

Appello;çaõ be .a ptovocaçaõ legi-' 
timamerüe inie1:.p.osj:a pela Parte '?~-n
ci<la do Jui,zo i'nfo.ri0.r para o snpe-
riG~ ~ ·para se annullar., ou refgrrn_ar1 
o Julgado. ' ' ! r _ 

Apellar he pro.v.oear1 do Juiz fo-. 
forior.Jp~ra o su-perio!· ·, .. para ~ste. pro-
ver -:tio .gmvam.e p0.r : -aquelle UTo.g·ado. 
na $ua.. Se.ntenca , ~, >' • 

Appellido a'n tii'gamerute era,_,o cha-
marn ebto, ou oon1vocac;aõ ger.a l '(que; 
se faziá d@ pov0 para .acudir á defe-. 
za . da t~rra.· atacada 1 t1~lo ini mi go; ~ . 
nesse seo tido h'e s j .nG>nyn10 d,e rebh.-. 
te. ''Fambern .sigAificava ·a pafavra, 
pela :_qual conve ncionalrnente brada'-i vaõ QS1 de cb.u_n1 fJartido ·contra tmtro, 
como· Portugal ; S. Thiago , S. J or-
ge; &e . . Outras vezes era inclicativü 
das vozes ; por€:p:11e . sé i m plO'ra va ·o 
auxilio da part~ do, Slftpe:rior dà Trer.:. . 
ra, 1cumo '.;:;;::. aê1u"i! .do Mestre~ aqtü" 
do Conde. Depo]$. foi! defez.o éhamat .. 

, se -ol!ltrni appellid.o .,_ sah€> Aqui d'El-
Rei.. Ü-:fd. Li<v. b ~ 0 ; ti't. 4'..I!; -Enten"" 
d~--se· naõ .me-D0s· \p or a,ePellido @ Y..l '<Y"'. 
ine die hnnra q Elle tQnliaQl as fa31Jl :ii!ii:a:s. 
0.Hcl!. Li.v ~-º, ot. 9?J. 

Âptp€llites~ Nome. de a1g·mi$ h:.elfe--. 
ges q,u~ ápparecêraõ Jll:O Sec1Jlú ~re
g1mnd<V da l gFej1ai, e d:e q_:lil·e foi ~heffe 
hum ~·cr·ut©l Ape-lllies. Ptett~rnfüia0 ique 
Jez us Christo D'êliÕ tii.m:ha só a üppá-
ren.cia <do~ hum: «toopo ~'Gm' v<e:rc;liacl.eÍl-
ra cartu~ ; mas <iJ.·l.lle desce•tl.dü dG> Ceo · 
tin1fo.a tomado hum cm:po celG.Ste , e 
aedo-, e que na s1J.a Aseen.saõ est~ 

,· co]'.po se riesolveo em ébF , e sómente 
o SlAeU es{:)i:ri.to v<IJ.lilára patâi o Ceo. 

Appe'iilis.ar. Termo• de PracúaaFo-
rense •. A ppg-m.S'ar .bm.m Feito a ow.trõ 

1 he a:junt~.r- ao Feito qiue co:rte o:g,tro 
' pmr- lin,ha, tle mafieii:a que fique.m 

separad©'.s. . 
.Appens.f!J se driz o Pàp@'1 1 ().U Fei_, 

l t01 qu.e a:r~:da j.urtto. a Qu_ti·0 p@-1~ li-' 
11-0s'.. . ~ . , , ' n.l:1 a ... 

Apparecer. · Veja·-se Diiai de aip:-. ' 4Ppi0 •. Cla:ud::f0CentetíJil'filiàMó1-rJ"u-
par€eer ' riseo!llsruHo Romano,_ .que :fto-recia pe--

..dppa;JfÍtor. Este n0me de.Siig.JiaV'a l@s. ann@ih de R@ma 449. E:ra bieneto 
entre. os~Romamos lii:JJJm Offici<illt pro,,._ do De:cemviro A ppi0 Clal4dió .... Hlus~ 
ll.OS LG: para e~ ecutair .as Qtdeu ® .s. trou.,,se· p€la 3lr.n'1lÍC'acai> á iDte'rol'etar -

l rr \ !9 .. J. 



APR . ! PR 
·<íaõ das Leis, e pela sua censura '. 1 de Q3 de Abril de 1.777 e declarou, 
.para a construçaõ dos dois monu- · · que os Aprendizes dos Oilicios da 
"'.1'.l'renLos públicos, a via Appiana, e ' 1 Côrte devem ser de i.rez annos de 
a ag1oa Claudiana. , ; idade, a qual foi -am pl" àda até <le-

Ápplau,àir he approvar huma ac- ' zoito àn·nos pelo Avizo <l 14 ele Ju-
~aõ, e fazer comprehender que he .lho de 1778. 'Os A 'prencfizes do bo-
-di.gna de louvor. mens do povo dia Cjdade d iscboa 

A!pprehender quer dizer tomar, saõ izentos do recrutam nto :p r .Al-
1)Y:en<J. r, appossar-se. vará de 29 de Fe e1• irô de l 664i , 

Approvaçaõ be 1a . 'acçaõ de ap- 1 · que foi coníitmado pelo de 1 ~e ' o-
1Jl:oiv · 'r .• Tambem se diz o cont x 'L<!> 1 , veh1br-0 de JJ.17~ ·9. V1ê)jlél-sé o Alvará 
tle palavras cei~ <!J.ue se a·pprov'a a11,_ 1

1
: , d'e ~4 àe ·evéreito d l 7t»4. 'Os 

_g~m actb, assim Obmo 'á Approva- , 1\ Aprendizes das fabrica ~os fiànnds 
~ he .bum Testamento. Veja-· e 1 sáõ e e'& os 'do "Bé'rviç o do mar, e 
'FtstamertPo. '. -ill.'e 'terra. À1v-ará de 4, de ~ etemb'.ro 

Approvar quer dizer haver por 1 . de 17{)9, §.1:3_ Os Offi fo~s, Ap~"'étr-
bom , e legitimo, 11uthdrisar. i - -d.~~s, é Obreiros 'da Reál 1abt'icà 

Appulso-. O cl.Yreito d <; _appulsé>, ; . 1 das sedas naõ pódem ser adi.rJ:it1i'clcis 
ou de beber o gado entre os _H:?'112a .. ! 11 -em ~t.!fas ; e'àll -que se_ -~,~st.r~m 
.nos-, ·era h-O.fi1a das outo set -i<loes 1 i ·d"e~0b:r11g2t<!lc:s cios eus a1ustes por 
\'uMic-a' , 'i_stC? he, d~ u~e 'tios cámL 

1 
-~íUret-es {li' s í"'espec'livo PropJ.·je· a-

pos. Consistia no dire1to de fa.~et 1 nos, §. 1\-2 dos Rstatu,to· da n :eal 
r>a:ssar p-elo predio de outrem o ga- 1 Fabrica das 'Sedas. 'Re oluÇaõ de fJ 
tlo pa'rà 'D conduzir a hum tan<1[·ti <le Outubro ~e 1'78'~. O <jue se es--
commum-. Es1t.a serv-idaõ ~o~rrio todas teBde'o a tod.à'S ~s i~\ais Fa·brica-S por 
as -m·ais ·requet hum tiM.fo -, e na:õ Alvará de ~o d~ ~etembro de l79o. 
bast:à ·a l.9'0SSé, 'Se e}q·à haÕ B-é irnmé- ·::ÂJirlf8ijli1táÇ~- he à acÇaÕ ae ohpre-
ffie'rÍg.'I. :Sebfür. Apresehlàçaê etn Di~eito Da-

A!ife .... <t!Gar quet <i'.izer assig;na'i-, ê.:e... noníeo he o actb dá nomeaçao ~s-
terrnü'lar certo prazo '<le tempo. crlta; que o Patlro•eü-o 'de hum lfo-

Âprazirnento he 0 m'e~m-0 'q_u'e be- né:ffüio faz ao Collât r para cofisé~ 
n:epladto; :ci.~provaÇàõ de a~'g-l!ln"ÍJaJê~fü- gui't a )?róvizaõ, ou c'Ollaçaõ do Apre.:.. 
~"'o.• Orei. Liv. 3. 0

, tit. :g·3, §. '8. sentàd'0. A Aprese~faÇàõ dasDigni-
.Apregoar be annunciar co1b fH:&- tlades ·, é mMs Be·nefi'cios dá:s Cathe-

ga:õ. Tarnbem sig·nifica etmvocar- por draes he da regalia do Príncipe. E 
preg'OeÜOS. Ord. ;\ffons. Li . ~ - 6 , p'Ot AI ará de 1~ de Março de 17:'>0 
tiL !2 3, §. 4'6. As viezes se tom-a sê concedeo áo Arcebispo tle Gôau 
por pubhcar solemnem€bt:e, procla- fazer as Nomeações para essas Dí:-
1riar. gn'idades, excêpto á. de Deaõ. 

Apremado he o meStht? que ''é- ÂjJrt!,Sénta'd:er. O:fficial anti~·o dá. 
:X.àdo, opprimido. Ord. A:ffons. Liv. Casa Real, que apresentava as pes--
~-º, ti . 6b, §. 4. sóas que iftha.Õ á Côrte noin Em-

A.premar quer dizer obrigar, b-áixãda , ou Cómmis 5 ""'s. 
constranger. .Apr·e entrt'llte se <liz aqu~lle que 

Áprendissage ee diz o estado, e ~pteserHá. Assim o A presentante d'é 
funções daquell que aprende aJgu,_ hü111a Letra éaftlbhil he aquellé qi.re 
m·á. arte, \>U o:fficfo. a àpr senta a quem ha de pàga-lf.l, ~ 

Aprendi'!<: he o que aprentlé algu- tl_Ue he Accei'tahle della. Taíbbem 
ma arte, ou o:fficio com alg;um l\iles- se chama Portador. 
t.re da corpor~çaõ, a !=flle es5à arte, .21.pre énlàr em geral quer dizer 
ou fficio pertence. Acerca dos A- pôr diante, offêrecet. Apresentar 
prendi:les que se acceitaõ para o húrh beneficiõ h~ nomear sugeito 
A rs md Real , veja-se o Decreto de hàbH pará servi'°-lo. Apresentar Tés-
ll de Outubro de 1799., Por A viz:o temunhas he traze-las á preseri<;a dó 
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AQU 
Jujz, ou do Inquiridor para serem 
perguntadas. / 

Aprestamo, ou Prestimo o mesmo 
que Prestimonio. 

Aprisoado quer dizer prezo , em 
ferros., na Cadêa: Ord. Affons. Liv. 
I. 0

, tit. 34, §. 3. Ord. Má.noel. Liv. 
5. o' ti t. 3 f>. i : j 

Aprisoar prender, la,nçar .ferros. 
Ord. Affons. Liv. ~.º., fol. 98. ·, . 

Aptidao quer dizer capacidade 
para exercer alg~i:n cargo, ou em-
prego. ' , ; · : 

·Ap.uleianos. As Leis Apuleiauas 
saõ assim chama,<las de ,Luci.o A {'>.U.-
leio Saturnino , ·Tribuno do Povd, 
que p.s promulgou :po aúno de Ro-
ma 6[>3. . . ·,,," • -

1Apuraçaó. Acç(;l.Õ de apurar. Tam-
bem significa escola., como a apura-
çaõ de gente ;para a guerr~. 01:d. 
Affons. Liv. 1. 0 , tit. 68. , 

Apuraclo quer dizer escolhido, 
ou re~rutado. Ord. Affons. Liv. :- ~.1º., · 
tit. 63, §. 3. Oi;d. Filippin. Liv. ~.º, 
tit. 45; §. 33. . 
, Apurador se dizia o _que escolhia 

gepte de guerra., , como os B~ste~ros 
d? Coi:ito, os _acontiados ei.n cavallo, 
be~ta, armas, lança, &c. Ore).. Af-
fons. Liv. 1. 0

, tit. 68 pr. Tambe111 
se chamava assjm o que se occvpa-
va f?ffi alimpar as -pautas, . e e.sco-
lher os mais dignos para algu_m ern-
pr~go. 

Aquadrelarnento he o mesmo que 
enumeraçaõ, ou .alistamento de gen- . 
te. 

Aquadrelar he arrolar , pôr em 
turmas , e quadri~has , ou . vinte-
nas. · 

Aquartelamento he a acçaõ de a-
quartelar. Tambem . significa os quar-
teis, ou alojamento das tropas. So-
hl'e o aqu~rtelamento das trop,ás -nas 
casas dos Ecclesiasti~os por , occasia.õ 
da Campanha , veja-se a Carta Re-
gia de ~8 de Maio de 1801. Os a-
quartelamentos foraõ regulados p.e-
las · Orden~ g·eraes de 14 de -Seten~
bro de 18 l l. Sobre -0 aquartelamen-
to q':1e s~ fez ás tropas na Cidade .do 
Porto, veja-se o Avizo de ~ó de 
lVIarço de 1708~ · 

AR 
Aqueducto he hu.m cano c0·r:is.-

t.ruído para a conduçaõ das .aguas. 
O dü·eito do aqueducto, ou da ~con
duçaõ da agua he· hurna especie de 
servidaõ rusticfl mm to conhecida. 
.Consiste ella , pa , f acuJdade que. tern 
o Proprietario de hµm predib de Jia-
_ze.r .passar a· agua-.peJô predio de ou-
trem a bem d9 s~µ proprio .pQJii '.c.a-
n,ofl de barro,, ouqchurnbo., ·1 0\l por 
alguma regµeira, ou, fosso, ou seja 
.para r-ega:i;- çis . terras , ou sej{l ,para 
esgo,tar a .:jl.gl,l.é\ .supf{rfiµa·, OH para ~ 
d~r. de bebe~~- flQ . gado. A queductos 

· pelas#fazendas alheias cor.no, ~ quan-
do po.ss:fÕ ter · Jug::i.r • . Veja-se o Al-
vará de. ~7; ,de Npyern bro de 1804, 
§. 11,, e: ~eguintes, e o A vizo de ló 
de :J a·ríeiro de , 1806 . . 

Aq,ueme ,quer dizer Governa.~ior. , 
I\#3gente, Nfaior~l~ Era o m~sm<;>; que 
9 ; B;abbj eu,ti:e,J),S .<f·ude0s. . . · j 

Aquiescencia he o consentimento 
que ~e dá -á exeAuçaõ de algu~ ac-
to, 9u, de. alguma sentença_. _ · . 

Aquilia. A i,ei Aquilia dos ,Ro-
manq~ t?ra hun)a Lei . penal que ti-
nha dois objectos. O primeiro era 

l
' .as~e,gurar o castigG., e a reparaçaõ 

do d<,lrnno causado a hum pj:irticular 
pqr ,oµtro. O s~gundo era _punir, e 
fazer reparar o mal q~e oçcasionas.-: 
se a .aJg·um cidadaõ o escravo, ou o 
gado de outrem, Esta : Lei tomou. o 
no.rrie de Lucio Aquilio., 'I'ribuno do 
Povo no anno b7 ~ da Fundacaõ de 
Ron;:i:á ,-• que foi que!ll à propôz ao 
povo de quem obteve a sua sanc-
ç_aõ. Entre nós, como em todos os 
povos civilisadqs , es,ta Lei . que as 
nossas adoJJ>táraõ naõ produz senaõ 
huma Acçaõ civil d,e -perdas , .e· dam-
nos. . . 
. Ar corpo,elementar, fluido, . elas-

tico, e transparente. O ar, e a agua, 
diz ~.ustini<l;IlO nas suas Instituições,_ 
saõ communs a tçdos os -homens por. 
direito natural. O ar naõ está de-
baix~ do pode~ do homem, .. e Ih~ he_ 
impossi vel assentar algum do,minjo 
·sõ9re ~s{e elem~nto, nem dividi-lo 
~m propriedac'e respectiva corno el-
le faz da terra. Com tudo as Leis 
civis · tem estabelecido regras para. 
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determinar o seu uso, e obviar as 
tenta li vas que pessoas mal in tencio-
nadas possaõ fazer para deter a li-
vre circulaçaõ do ar, ou alterar a 
salubridade delle. 

Ara he o altar em que se fazem 
~acrificios. Pedí'a de ara he huma 
pedra b n ta que se põe llDS altares, 
sobre a qual se põe o Calix, e a 
Hosti a .consagrada. 

Árabi. · Titulo dos l\!Iagistrados , 
que entre nós linhaõ os J u<leos, to-
lerados até o tempo do Senhor Rei 
D. Manoel. Ord. Affons. Liv. ~.º , 
iiL 81, foJ. 476 . Havia hum Arabi-
Mór que usava do se llo· das Armas 
do Reino com humas letras que di-
ziaõ Sello do Arabi-Mór de Portu-
gal. Este Arabi-Mór tinha reparti-
das as Comarcas da Monarquia po1· 
outros tantos Ouvidores, ou Arabis 
menores. Ord. Affons. Li v. ~- 0

, ti t. 
81 , foJ. 476. Os Arabis menores 
eraõ como J uizes ordinarios eleitos 
por pelouros pelas Corporações dos 
J udeos chamadas Communas, e con-
firmados pelo Arabi-IVlór. Delles se 
aggravava para os Ouvid .res das Com-
mar~as postos pelo Arabi-Mór, que 
tambem tfüha seu Ouvidor, que an-
dava com elle, e de ambos se ap-
pellava pari:!.. o Corregedor; que era 
o seu Juiz <la Alçada. 

Arabi'ado quer dizer o Officio do 
Arabi. Tambern se chamava assim 
certo t.ribu to , ou fórb que os J udeos 
pagavaõ á Corôa. 

Arado he o instrumento que ser-
ve para lavrar as terras. Os bois de 
arado dos Lavradores naõ pódem ser 
penhorados , nem ainda por dividas 
Reaes, ou públicas. Ord. Li v. 3. 0 , 

tit. 86 ' §. ~4. 
Arame com p siçaõ de metaes ., 

de que resulta hum de côr amarela, 
do qual se fazem bacias, candieiros; 
fios , &c. Sobre os direi tos do ara-
me, veja-se o Edital de 11 de Ja-
neiro de 1803. O preço do arame 
vindo dos Reinos Estrangeiros para 
se deduzirem-os direitos, deve-se re-
gular pelo preço das manufacturas 
nas fabricas do Reino. A vizo de 18 
de Agosto de 1801, Decreto de -4i 
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Julho de 180~, Portaria do Conse-

, lho da Fazenda de 9 de Dezembro 
de 180\2 , Edital do Administrador 
Geral da Alfandega de 11 de J anei-
ro de 1803. 

Aranzel he o mesmo que formu-
lario, directorio ~ regimento. Tam-
bcm significa Tarifa, ou Pauta da 
Alfandega~ · 

Araujo. J eronyrno da Silva de 
Araujo na ceo em Lisboa, e foi fi-
lho de J ozé da Silva de Araujo , e 
de Tbereza Maria Cerveira. For-
mou-se na Um ersitlade de Coim-
bra, e restituido á sua patria, nella 
exerceo a Advocacia. Comroz além 
de outras bbras Perfectus Advocatus. 
Ulyssi pone 17 43. Fol. Venus Juri-
dica. Fol. M. s, e he hum Tratado 
sobre os deJicto::; <la carne. _ 

AravJo. J oaõ' Salgado de Araujo 
natural d~ Villa de Monçaõ. Foi Dou-
tor ein Canonés pela Universidade 
de Coimbra, Ptotonotario Apostoli-
co, e Conser\'ad r da Religiaõ de 
l\llalta. Compôz Lei R egia de Portu-
gal. Lª Parle. IVla<lrid 1 6'27. 4. 0 

Memorial del Patronato de Espafla, 
por el Apostolo S. Tl-1/iago. Salaman-
ca 16~9. FoL De Prfmatu Ecclesire 
Bracharensis. M. s Dircurso Apolo-
getico soere o governo de Portugal 
em materias Ecclcsfr.Lsticas. Foi. M.5 

Posse immemGr"ial dos R eis de Por-
tugGJl na nômeaçaó dos Búpos. em to-
das as Cathedraes. Fol. lVL s Clamo-
res de Portugal, e suas Conquistas 
pela falta de Bispos. M. s 

1 
-, .Arauto. Ministro p{1blico que an-

6gamen e era mand~do :ls P.otencias 
estrangeiras para lhes declarar a g-uer-
ra. Distiugu ·a-se do Rei de armas 
por . trazer o escudo Real no peito 
sem C orôa. Tinha maior graduaçaõ 
que o Passavante, e rtlenor que o 
Rei de armas. 

Arhi'trador he o mesmo que ava-
liador , ou estima<lor. He o perito 
que sómente conhece; e dá o seu 
laudo sobre cousas que consistem 
em facto. 

Arbitramenw be o mesmo que 
a. vahaçaõ, laudo. 

Arbitrar- , he -o mesmo que sen-
~ F 4 
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tenciar como arbitro. Tambem si-
gnifica determinar , assjg·nar certa 
som ma. 

Arb·itrario se diz o que fica no 
livre arbítrio , ou vontade de al-
guem , e que depende della , e naõ 
be determinado por Lei. Assim se 
dizem penas arbitrarias as que se 
<leixaõ á discriçaõ do Magistrado. 

Arb?'trio he o J uizo, ou Senten-
ça do Arbitro. 

Arbitro he o Juiz eleito por con-· 
vençaõ das Partes, a quem daõ po-
der por hum compromisso de julgar 
o seu litígio, segundo a Lei. Ord. 
Li V. 3 • o' ti t.. 1 8 . 

Arca quer dizer Cofre de algu-
ma reparüçaõ, ou corporaçaõ. Ar-
ca, e contrato se dizia o contrato, 
pelo qual El-Rei dava certos caval-
los aos Capitães de Cavallaria, e . · 
certa porçaõ de dinheiro, pelo qual 
eraõ obrigados a ter certo número 
delles cheio, e era especie de con-
tracto aleatorio. Arca dos Orfãos 
foi instituída pelo Senhor ~ei D. 
Joaõ III. em consequencia · d'a re-
presentaçaõ dos Povos em Côrtes. 
Tem hum Depozitario , o qual he 
escolhido pelo Corregedor juµtamen. 
te com os J uizes , Vereadores , e 
Procuradores do Concelho, que lhe 
propõem as pessoas mais capazes. 
Ord. Liv. i.º, tit. 88, §. 31, e ~~
Pelo Al va1·á de 13 de Janeiro de 17 b7 
se extinguíraõ as Thesourarias do 
J uizo dos Orfàos de Lisboa , e seu 
Termo, e se mandou subrogar-lhe o 
Depozito Geral creado pelo Alvará 
de ~ 1 de Maio de 17f>1. Esta Provi-
dencia se estendeo para a Cidade 
do Porto pelo Alvará de ~8 de Agos-
to de 1774. Permittio-se pelo Alvará 
de ~ l de Junho de l 7f>9, que se pu-
desse rnétter dinheiro dos Orfàos nas 
Companhias· de Commerc~o, o que 
se ampliou pelo Alvará de f> de Maio 
de 1771 a favor da edifi.caçaõ da Ci-
dade com a hypotheca do §. 10 do 
Alvará de l~ de Maio de 1758. Fi-
nalmente pelo Alvará de ~ l de J a-
neiro de 177~ se applicáraõ aos di-
nheiros dos Orfãos as mesmas Pro-
videncias dadas aos da lV,Iisericordia 
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de Lisboa no Alvará de ~~ de Ju· 
nho de 1768. Pelo Alvará de 7 de 
Fevereiro de 1636 se mandou, que 
houvesse Arca dos Orfãos no E sta-
do da India, á qual se recolhessem 
qs dinheiros pertencentes aos Orfãos. 

Arca da Alliança, chamava-se as-
sim na. antiga Lei o Cofre sagraclo, 
em que se encerravaõ as duas Ta-
boas de pedra sobre que Deos gra-
vou os seus mandamentos. Este Co-
fre era de páo precioso chamado Se-
thim coberto dentro, e por fóra de 
laminas de oiro. 

Arcabuz arma de fogo que tem a 
arca do cano mais larga que a espin-
garda. He huma arma que .sucedeo 
ao arco dos antigos. , 

Arcabusar b.e matar a tiro de 
arcabuz' ou espingarda: castigo mi-
litar. · 

Arcanjo. Espírito celeste de je-
rarquia superior aos Anjos. 

Arcebispado. Toma-se esta pala-
vra pela extensaõ da Diocese do Ar-
cebispo. Em Portugal, e seus Do-
.müiios ha hum Patriarca,, e cinco 
Arcebispos. _ O Patriarcado de Lis-
boa tem por suffraganeos os Bispa-
dos da Guarda, Portaleg-re, Lefria, 
Lamego, Castello-Branco, Funchal, 
Angra, Pará'· Maranhaõ, e Cabo-
Verde. O Arcebispado Primaz de 
Braga tem por suffraganeos os Bis-
pados do Porto, Coimbra, Pinhel, 
Viseu , Aveiro, Bragança , e Miran-
da. O Arcebispado de Evora tem 
por suffraganeos os. Bispados do Al-
garve, Elvas, e Béja. O Arcebispa-
do de Gôa tem por suffraganeos os 
Bispados de Cochim, Meliapor, Ma-
cáo, Malaca, Timor; Nankim, Pec-
kim, Ctanganor, e a PrelatuTa de 
Moçambique. O Arcebispado da Ba-
hia tem por suffraganeos os Bispados 
de Pernambuco , Rio de Janeiro, 
Angola, S. Thomé, S. Paulo, .N,Ia-
rianna, e as Prelaturas de Goyazes , e ' 
Cuyahá. Pelo Alvará de 8 de De-
zembro do 1439 se mandou, que das 
rendas, e frutos , e novos sequestra-
dos do Arcebispado de Lisboa, que 
estava vacante, ametade se applicasse 
para as dividas, que ficára de'VeQQ.o 

\ 
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o à.efunlo Arcebispo D. Pedro, e. a 
outra arneiade para as despezas das 
cousas, que ao dilo Arcebispado pe1'-
tencém 'aié ser provida a mesma Sé 
vacante. 

Arceb'Íspo. P.relado Metropolita-
no , que tem muitos Bispos· p0r suf-
·fraganeos ~ de ·quem elle he c)J.efe. 
He o pl"imeiro dos Bispos de hufl!a 
·Província Ecclesiastica. Os A posto"" 
los, e seus discipulos 1•ezidindo nas 
Cidades principaes, mandavaõ dali 
Bispos· ás outtas Cidades· inforiores. 
Estes considerav-aõ as primeiras éo .. 
mo suas Mãis. Já entaõ se lhes cha-
maiva_õ l\1etropoles, 1e ·os Bispos ·que 

. nelifas' rezidiaõ se denomina vhõ ·Me.._ 
tropolitanos ; e Arcebispos ·_,. corno 
tendb ·debaixo d::i sua dependeneia os 
Bispos. Por Provizaõ de 9 dé ·Maio 
de 17 50, a favor ·do Arcebispo de 
Gôa s·e mandou , que os ordenados 

. do dito !Arcebispo·, e Ministros !Ec:'" 
clesiasdcos da .sua S-e fossc:im pron..: 
tamente p_ag·os pelo Recebedôr -'das . 
rendas/ de :Bardes ; aonde ·estaõ as• 
sentados. · .: 
· , , Arcediagado he o Officio ~ - ·.e 1 Di...: 
gnidade· de A'rcediag(i)l. Toma.:.:Se tani..:. 
l:>em esta palavra pe1a par.te da Di'b-
cese ,, que he sugeita· á vizita do Ar-
cediàgo, cuja extensaõ he deterrni ... 
nada pelo Bispo. . • 

Arcediago he o nome que se da ... 
va algum dia ao Diacono mais an-
tigo, ou áquelle que o Bispo esco..i 
lhia para prézidir· aos mai·s Dia'oo .. 
nos. Hoje he hum E(cclesiastico pr.o=-
vido em huma Dignidade , que lhe· 
dá cei-ta jurisdicçaõ. · 

Archeiro. Dava-se antigamente 
este nome a Soldádos arma.dos de 
arcos que acompanhavaõ _a· Ca-valla-
ria' ·cuja . arma pl.'Í'l1CÍpal era a lan-
ça. Os Archeiros combatiaõ de lon..:.· 
ge, e serviaã para p&r em desordem 
o exe11cito inimigo J pela multidaõ 
das settas .qu-e desi::mtliaõ, a fim de 
facilitar a chegacla, e combate dà 
Cavallaria. H~)e: da:_:se este nome ás 
Guardas.-. du ,Rei>,- de que ha:. :tres 
Companhias.· Saõ tamber11 dhamados 
Soldados da Guarda Real. 

Archiduque. 'ritulo de Dignida'... 
Tol\rn I. 
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de, e de preeminencia nos Gover ... 
n os politicos , que dá áquelle que 
desse Titulo he revestido a pr.eemi..o 
nencia so·bre os Duques. 
-·· Archima:ndrita palavra derivada 
do Grego, que significa Superior de 
h.un1 lVlosteiro. Designava algum dia 
o que h~je chamamos Geraes de al-
guma Ordem Religiosa. 

'. !Architecto se diz •aqu.elle que dá. 
o plano; e desenho de hum edificío. 
A.rchit.ecto-Mór do Reino foi nomea-
do com Patente; e Soldo de Briga• 
deiro pot Decreto de 14 de Setem• 
bto de 1750~ 

Architectura he à ai•te de cons.-
ti'uir edificios para a necess-idade, 
commodidade; e differentes u os da 

1 vida. Entende>-se tarnbem por Ar-
! chitectura a ordem, e disposiçaõ de 
j hum edificio. He a Archilectura hu-

i
. ma das Artes Liberaes. Divide-se 

em civil, militar, e ~aval. A pri-
; meira comprehende toclos os edifi-
~ cios' que servem para o uso da vida 
1 civil, éoino os t'.femplos; os Pala:.: 
t eias, os Thealros; os Jardins, as 

Pontes, e as Casas dos particulares. 
A segunda respeita á a·rte da forti~
eaça0 ~das Praças. Esta parte da Ar-' 
cl~t:«.tura .he' mais pto_pria do ~ng·e
nh~'l.ro, que do •A.·rch1cteto; mas ' o 
primeiro tem preci-saõ_ ido segundo 

1 para a execuçaõ dos seus planos. 
1 A terceira tem por objecto a cons-

.) trucçaõ dos Portos; dos Diques, e 
i de· todos os genetos · de .Embarcações 

· ~· proprias pai-a a navegàçaõ. · · 

1

1 Archivista he aqlielle que 1.em -a 
. seu cargo a guarda , e direcçaõ dos 
; Archivos. 

' Arthivo se diz o CarlorÍo aonde se 
l'ecqlhem os Tiiulos '; e l\/fonumeuto'is 

, quê ~espeit.aõ aos direit0s de hfuina 
•; Conímunidade; de hHm·Estado, ou de . 

humà ·C~sa particular~ Ha Archivos 
, públicos; e particulares. Os públicos 
saõ os que o Soberano estabelece pa-
1·a nelles se depozi_tarem tod_os os Ac-

' tos que int~ress4Õ o Estado, o So-
. berano '; 'e o Público. · Os particulares 
saõ os que naõ interessaõ senaõ aos 
Particu"Iares, ou a certas Corpora~ 
cões ,, e Communidades. 
~ - . . - G 
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O Archivo · Real foi mn,-p.d_?-do Provincja 1 do Além-T_éjõ. Est_t;idoti np 

traQsferir para o JYiosteiro de S. B~n~ ,Coll~gjo d~ Evora peJ.us é}nnps de 
to ·da Saude por Avizo de, 19 de Jf>.84. Foi muilo instruido· ilSsim em 
Agosto de . 17 fj7. Cre4raõ-se Offi- -'fheologhi, . c.o..n~o em Dirfit~ CépJo-
ciaes de reformacaõ do · Real Arch'i- nico, e Civil. Com pôz ]J.1arrif~sto n.a 
v~, ,~ f<;>raq rpandados continuar em- .AcclCJ;-n;tq,çaó dà $r-: Rei D. ,J_9aó IV. 
pr~gªndo-se em tirar copias para é,l JYI.'.s · Pçir:.ecer q,cerca de varias rnf;ios-, 
Academia Real da Hisitoria Portu- .que. se ojfere.céret.r3 a Fillipe ILI. para 
g: ~e~~ por A vizos de \ZO · da Ou tu-:- p._çr;mittir, que QS Christãos novos as-
br.o de 17~1, . de 11 de De~e:rpbro ..sisússern neste -Reino. M. s Parecer so-
çle l'7 ~t2 · , de ~ - de Outubro. qe 17·~6 , JJn~ ~. Jiforgá.d9 ::da Çasa de Avéiro. 
de . ~9 d~ Outuqro de 17~5, e de 3Q jlYLs :. 1 _ • • :· 

de Outubro Je ~ 7c;J,7. Por· P(cJI!Laria .-..;J•·ArçntJ.ª __ qJJ.á· di~.;.1: fa_lla p{1blica, 
Jg _ l.~~~~Jnbargg ,,dp 1 ~P _aÇo àe . l~ dé ,. .Ql~flÇfqÕ ~ .d,iê!<UfflO. > • ,: 

Julho de 1760 ·se declarou ,, q>ue . ~!:? • Ar:t .. Qpago h~ o nome de ·lrnm . fa-
Pr .rnv~~0,es . para se1 paFJsar~m .. Ç~rti- '.w0~0,, 'I;'rj burial ,d~ · A thenas~; de quf; 
qões · .Glo,. Real Arehi vo, ya)eQ1 par~ , .f.1'~l-çm~ . .toL:P._ F~.n_ciliad.pr .~, ou:_ R~fo·nnP.,: 
01$ q,lrljnados fut~ros., J?or _A vizo .de 8 _ 1 . ç\~1r •. 1 A.<;> ·~PJ.~nc:p1q:. este fnbunçi.l ·:O<\O 
tl~ Aprp de J. 7Q4 s_e mandoµ, que ~ç9Qh€ç.rn. ~~n99 QilS !Qaoz~s c~p1té)es. 
s~ ~!n pregas1?eo1 em · tirar qopjas o~ ,J.le;ppi_s .a ~u.a,Jqrj~çliççaõ se e~tendeo 
Q(Eeiaes d §l Jl~formaqaõ <lo I},~g.l Ar- .a-..tud.o o que poctia iqteres~ar ~ Ré.,. 
~4i-'H~ ,, v~sto m1Q. h..aver ma!s que al- pµbfo~íi , A. 1Pll9 foi )~vado S. J?aul.o, 
fab tar. ;, ~· . , . . ~ :ghi. f~z ·}rn171 dis,c.l!lrSQ e,loqueJ}te so-

. Ar~egiv9 lYJiljt:;ir . foi e,i;eQ.dp por b.re ca . Relig·i~õ., , Ac:t. dos A;~Q.stó.l~ 
P.~qr~~9 9-~ 4t .d@.S.rtf:?,mi)r9 c!.e .~so~, Ç'l:fi>. ' ff'.· ' .. 1 

••• 1. ', 

e §lp . lq~, 11orneQ,':l . ~um . Dilie~tor r ,por . '1; ..dre~to - v~m .d9 ~@;l'QQ Gr~gQ (1/fl{Sf: 
G!!trp Deçre,tq ,çia JTI<;$ma {iat~. ', ~ ,. ,1 co, que quer dizer praz-m~, ag'ra...-

, -4P1·r:hr}'(ite. ~Eit~ ncnne q~_riyg,_§{Q, <)IQ da m~.; Dizen}-~e A.:res.to~· as de.~isões 
Q}-i<;lgo, sign~fiça Çomrnfinqa~!te, fú1}: í\g -Su-p;remo T:vi'bunal cl:;t Justiça so~ · 
c\n~, GoJvtí:rnad;qD Cha~n~Ya1s,e çi,ssim b::i;e algµq.1J po,ntQ controverso . . r . 
e~l! .4 thep.é,J.~ · ~O!;! . pr.imeir9,S J.VJ:agisfr.a .. · / _.4r9qriil. VilJa. na Provi~cia -da 
QOl?·.~dljl. ~ép11bJjca. _Er11õ eII) ~úmero Beiq:i., :Bispado, e Comarca da. Cida., 
de pov~, e tiQ;haP o direi to da viQ.~t ,. de de Coimbra, da qual düüa 7 le-: 
t;: da morte. Tifllhaõ accesso ao Areo.- gaas pava o N.ascento, ·e cujo Bispo 
pago hav.endo d ado boa eopt.fl. da sua he seu .Donatar·io' . . Foi novamente 
~dminist.raçaõ: 1 creado Corregedor çlé Arganil ,. ._p~lo 

Arciprestad9 he o Titulo ~ e tam- .A) ;v JUá d.e 7 de J,~:i.·neiro de ~17 9~ ). 
bem _o districto elo Arcipreste. · , §. ~.4, ·e ,_ se amplieu· o Districto, da 

Arcipreste. Dava-se e~te no1:pe na' q,11tiga . 01,Pádoria,. reduziqa .. a · Cor..,. 
Igreja primiti ya a9 mais antigo, QU , reiçaõ pelo §. ~f> , do· mesmo .Alv~;rá,. · 
Chefe dos Presbíteros. Hoj~ ' dá-se. a Eoi ;creado tambern .Juiz de. Fóxa da 
hum Ecclesia~tico revest~do de hu- <li.ta Villa de Argánil com g·radua-i 
ma Di g nidade, a que estÇtÕ anr.i_exos Çé!Õ 1 de: segunda Intrancia pelo dito 
G81>1.os djreitos. Antigamente 0 Ar.,. A).v.ar,çi de 7 de·.Ja.neiN .de 179~ · , . 
qi pFe~te era a prim_eira Dignidade · ~, 1,o/fi6~ "' ,, .. 
d~pois do Bisp.Q. H:oje o :QÚ.!ii,erio, o·· 1 1 1 . r" ~r_gumento h~ •em ger~} hum ra-

/ lugé\r, ~s· funções , os. dir~itos · dás Q1q,ç~p10, pelp q U$il , ,se tilF.lli ::. eonse-
Arei p1:estes variaõ, segundq -as dif-:: .. , q~eljl.eia , d~ h.JJI:l'Hil.•, -~.u mais_ proposi-
fe.rent~s. DioGeses. ções, _. , 

À'l;eÇLt'ica, ou Etra<J,ig~ · ~re. ~ f&- .4.r.ia,ni.sino. ·· H:~resia. famosa nos 
r;0, ou pensaõ .de frutos, qu~ QS. •Ctr.- . 4nnaes da ~greja,~ de . que .foi . Aui0.t 
lonos. paga~aõ ao Se.nhqr~o çla T~i;a . . ; . . Ar:io, que yjvia n0,principio do quán~ · 

Ared<J,. O · l?·adre Diogo d~ Are- to Seculo. O seu erro principal .con-'. 
da, natural d,q YiU~ çle · An:'!.yQlo~ n.~, ~ s..:i.§ :H~-· ~w - aegax a. . Co.nsubstanc.iali-



1 ' 

A 1t M 
tlade do Verbo. Fobcond.énadc:Leste 1 

erro em mui tos Coneilios , p.til'lci pal-= 
mente tno de Nice·i<a15 , que foirnr•pô.~ 1 

' rneiro dos Concilios ·~ecumenic©s. - .·í 
r •idristocracili: é) Es_iHtcie de Gove1;..-: 

no ' poli tico; adminisnrado po,r -·ihurn 
pequeno número .dei Nobres ._, ·1e Sa-
bios, . Ha ttes sortes de Aristocra-
cia, natural., electiva; e heredita"' 
tià.. A primeira data da ori1gem das 
Socied·ades· politi~as, porque entaõ 
os · chefes das familias as governavaõ 
conjunctamente. ·A segunda he à=-
queila ; '' pela qual os · membros da 
R ·éplll.blic.a escolhem os chefes. co;-
mo em Am.sterdam ; e nos Cantões 
Suissos. A terceira .he aquella, em 
que o . poder soberano está , concen• 
tra<lo , em hum certo número. ' de fa .... 
mil-ias ·, · a ~ que . 's.ó o nascimento dá 
direito, e passa idepois a filhos com 
exclusaõ ·de todas as outras . . Assim 
se observava em Genova; Veneza, e 
Luca. 

Arithmetica em geral he , a arte 
de calcular por alga:rismos.' Arith-' 
me.Lica politiea he aquella , cujas. 
operações te·m por fim . descubert~s 
uteis á: ·arte de g-ov.erna:r os povos; 
como as~ do número dos homens que 
habitaõ hum pai? , da quantidade 
do sustento qué devem consumir, 
do ti-abalho que p6dem fazer , do 
tempo da vida , da fertilidade das 
terras ~ da frequencia d@s naufra- -
gios , · &c. 

A:rma significa o .i,nstrumento de 
offender, ou defender-se hostilmen-
te. As armas saõ· offensivas.; ou de .. 
fensivas. Aquell_as . ·saõ as de que se 
faz uso para atacar, como a espa .. 
da, a baioneta; a espingarda; a pis-<· 
.tola. Estas saõ as que sérvem _para 
cobrir alguem d,os golpes do inimigo. ' 
Os antigos tinhaõ destas armas de ... 
fensivas em grande número. Hoje 

- depois do freGJ_uente • uso. das armas 
de fogo , -se naõ usa· de outras ar-
n'ias defensivas que da couraça. Ar--
mas brancas se, dizem as que naõ 
saõ de fogo. Pertence á boa Poli.=. . 
eia acautelar, que os Cidadãos naõ 
usem de armas, a fim de evitar a 
occa.siaõ de :rixas 'i e m.o:rtes. Sobre 

•• 1. 
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ARM 
es-üi h~ateria fizeraõ muitas Leis os 
Sr.~ Reis D. lVIanoel, D. Joaô III.; 

. e ·f-D. ---~ebustiaõ ; as quaes refere 
Duarte. Nunes de Leaõ; part. 4.:i- ./ 
tit.• ' 2 , .e d ellas foi tiracla a Or.id. 
Lj,vr.' 1 0J», tiL a.o. Vje.raõ dep0is ,as 

: Leis · declaratorias t1e l de Janeiro 
de 1608:, de ~1 de lVIaio d.e .l.610; , 
de fJ de Julho de 1613., de 5 de Jq~ · 
neiTo , de 1 ü\121 ; de· ~ o de J a,neiro 
de 1634, de 11 de Junho de,!16.36; 
dei·,923 de Fevere:i:110 de 1647·, de 4 
de Outubro de· 1660., ide \23 . de Ju..:; 

' lho de li:i7B, de 1~ de .Nove_µibro , 
de , .I 687; de ~9 de .M&rço de ·1719; 
e · de · ~5 de Junho (l:e 174•9. Vejaõ-se 
tambem sobre este· assurn pto o ) A l-
v a:rá 1 de 11?2 ~e Setembro .de 166'9. ; 
a Carta Regia de ~4 de Novembro 
qe 16.7-3·' o~ Regimentos de ~4 de 
Maio · de 1678, e de i de Junho do 
mesmo anno, §. bf>, o Decreto de ~ 
de .Outubro, e a Lei · de ,18 _de No-
v.em.bro de 1687 ~ o Decreto de 30 
de Julho de 1714; o Alyará de 31 
qe Março de l 7 4~ , a Lei de ~4 de 
Janeiro. .de 17 f>6 , os AI varás de 14 
de Fev;ereiro de 177.~; e de 7 de 
Dezembrn de 1796 .; o Avizo . de ~8- . 
de ·Maio, e· o Alvará , ge ~6 de No-' 
vembró •de ·1801, o · Dec1'eto d~ ~6 \ 

· -de J ulhó ,de' l ~o~ ; a Portaria- de Lf, 
de Novembro de 1804, o Decreto 
de 11 de De.zembro de i.sos, o Edi-' 
tal d~ ~6 de Janeiro de 1809 5 e a 
Portaria de \29 de Marco de 1813. 
Pódem usar de a:l'rnas p~r privilegio 
os Officiaes . das Companhias do Pa_, 
rá , . Insti t. § .. 45; A lvará de 7 de 
Junho de 1755. Dos vinhos do Alto 
Douro ; Instit. § .. 43 , Alvará de 10 
de Seternb1'0 de 17 56.- De Pernam-' 
buco, Instit. §. f> 1 , Alvará de _31 
de Agosto de 171'.>9. Das Pescarias 
do Algarve; -Cond, 13, Alvará de 
15 de. Janeiro de 1773. Os Estan-
queiros, Cond, 11 de 31 de Julho 
de 17 6 9. _ Üs Officiaes du tabaco;_ 
P1'ov. d~ 10 de Julho de 177 4 -~- de-
~o,, de. Fevereiro de 1786; de 9 de 
Dez.embro ·de 1791. Pelo crime de 
uso de. armas defezas, quando o, Réo 
naõ he apprehendido com ellas 1 con-

. cede-se Alva1·á de Fiança. :Re~olu
G ~ 
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çaõ <le 18· de .. Agosto .~de . 11.!H .. Ve..: • · 
j a-sé Y.l:rmaria. ·., . ·!· 

Armas saõ tambem sj ngaes de 
honra .,'J de nobrezas e tle dignitlalle, · 
q.~t < e1rvetrr palra distinguir os Esta-
d oo ,<-as· Corpor~ ções ;-'e as Familias. 
P .la Lei <le í3- de -1\faio de 1316 ' se 
d etehnin'ou o· novo Escudo das Ar-
mas p àra o Reü10-U nido de J?ortu-
gl 1, 1Brasil, '8: .A:Jgarv~s, e ~6 pa:rti- · ' 
cular· do' •R ei no du Brasil. 

.lirrnáça@ tie Jtucl:o o qu e serv:-e 
, d e· kdorno, cõmo sahefas, cortinas ·; 

plàhas,. &c. Soore a ' taxa das ahl1'a.: . 
çõe~ <;la'S- lg-réj ti. se" promulgou o Al-
va-rá .. c;t:e ·9 ·de 1Maio de 1603·.• Arma- · 
ça6 de péscaría saõ as redes-.; êani-
9ad:os, e ' o mais .. que se a_rma pa'fa·· 
pescàT. Veja-se Pescarias. 

- Armada. Corpo de Embarcações , 
ou N,ábs de ·guerra. Di_ff ere tla• Es-
q uaélra, porquE? esta he certa •quan-
tidad~ de Em_!?.arcações de guerra, 
que ·fazem ·hun1a parle da Armada. 
Differe ülmhem da Frota, que he 
huma cafila de Navios mercantes, 
comboiados por álg·uma Embarcaçaõ 
de guerra. · Al·gum dia tambem- se · 
chama:va Armada ' o Exercito por 
terra. 'O Corpo dos ' Officiaes da Ar-
mada Real se compõe · do Capitaõ 
General d.a Armada , Almirantes., 
Vice-Almirantes , Tenentes Gene-
raes, C hefes de Esquadra, Chefes 
de Di visaõ, Capitães de mar e g u er-
ra, Capi Lães T e-nentes, Tenentes de 
mar, e Segundos {f enentes. Fixou-
se o n ú mero dos Omciaes da Real 
Armada pelo A vizo de 9 de Outu-
bro de 1796. Deo-se hum Regimen-
te de Fazenda , e creou-se lrnma 
Junta de Fazenda a bordo das Em-
barcações da Armada. Real por Al-
vará de 7 de Janeiro de - 1797. Os 
Postos do Corpo da Marinha da Ar-
rn·ada · Real , e as , suas graduações 
foraõ regulados pelos Decretos de 
16 de Dezembro de 17 89, e de 4 
de ·J aneiro de 1790. O seu uniforme 
foi determinado no Plano de 13 de 
M ·aió de 1807. A r espeito da An11a~ · 
<la de- Guarda-Costa, veja-:je ·a Pro'"' 
vizaõ de 6 de Maio de 1603 , ·e a Cár- . 
ta Reg·ia de 3 ·de Dezembro de I 6?Í4 ... 

A R" 1\1 
iJ. Àr..mado qu · dizer guaf11e-c.ido 

d'e acmas;. · A-rüracl.O' ém ·g-uerra-·se r d-iz. 
de . hum ·~ a~io _mercante, que:; a;lém 
da ~ qui pagem 'neeessaria para o con-
duzi.r. , . leva omciaes1·, e · Soldados, 
armas'? e munik;ões ·prnpriasi:para o 
ataque, e defén~sa. · ' · · ' 
- . ~'tJ:rnador. En1' .Direito maritüno 
appliea-se este 1Hermo igualmente á.., 
quelle qile commanda hum 1Navio 
em corsCD' , e ao N egucian te qué;equi-
pa 'hum Navio i 0u 1seja pat'a"corso.:-,· 

. ou para. commercio. , ·_Os Armadores 
' de Na vi os a: corso :deve m i ·pedir· -pa;ra 

isso liceeça ao Almirantado. Alv,aa:á 
de·i~i.de· Maio de 1797, §. 1, -e Q .... ' 

,'\ Armadura .saõ . as . armas defensi-
vas ., como capacete; e couraça•. P·e-
la:'Porta.ria do Governo de 3 l de J u-' 
lho de.·1810 se prohibio debaixo .de 

. severas penas as éompr'as, e ,. vendas 
cl:o· a]·ma.rnent.o dos Slo!dados :, ·e g·e-
ne1·os p1mprios do E.x;êrcito, fazen-
do-se disso caso de denun cia. 
. · Armamento. Ohama-se o pr.ovi-
men to ·de tudo o .que he necessario 
paí:a a subsistencia, manobra , -e se-
guranÇa de hum N a:vio. Arma1;uento 
militar saõ as arm.as d0 Soldado~ co-
mo• patrona, bandoleiras, espingar-
da, baioneta, &e. Sobre o armamen-
to· do Exercito ein ·gei-aI, veja-se a 
Portaria do Conde de. Lippe de 17 .. 
de Fevereiro de 17 64, o Decreto de-
1-9 de Maie> de 1806, a Portaria de 
11 de N ovembro de 1808, a Porta-

. na de 114 de Novembro de 181 Q , e 

. o ,· D ecreto de 30 de.' Dezembro ·· de 
1806. lVIandou-se fazer· hum arm.a-
mentq geral da Naçaõ por Decreto 

, de . 11 de Dezembro de 1808. Nin-
güem póde conservar ' em sua casa 
por mais · de dez dias~rmamento da 
Tropa; ·sob pena de tres m ezes de 

, cadêa, _e de pagar em dobro o valor 
·dó armamento de hum Soldado, por 
qualque1· ·peça delle , que lhe for a-
chada. Alvará de ~o de Outubro de 
176B. Foi prohibida a sabida des te 
Reino, tanto de armamentos milita-
:rns , como de polvora, por occasiaõ 

· da '. guerra da A merica pe lo Decreto 
de 4 de Julho cf€ 1-776, publicado em 
Editá.l de.. b do me~rnõ mez _, e anno. 



XlR l\f T • JYI 
·. Arinariía. Te:i:me da ·Arte h,eral,.., 

ckie.a. • bama-s.é assím .a· centos .. ·~....\ 
rr-aés de1Jtonra 1 !.•H'mhraoo' ·0 r.digbi·cla,~ 
d.et, > rque se.bvemi> parar. disti11aguir Q .'. 
Es.tados, '-Commn.ruidaHe;s, é ic; Fam1-. 
lias;, ..:: e . seus diffeietltésl· .ranfas: .JSaõ 
Qdm post6s • ' er esn1 al t es.' . ~erre.ô r-es o e · 
de..L figuras deterhlida..s ~1 J que a11em. 
pintar nos escudos' ) nas•, cóta'S.1 ~ar-:.i 
mas , rnás bandeiras ., .·.e estaaroai.-les, 1 

e .de ,que d '.antes.t t'a~bem 1 se. borcla-
v.aõ o estidos~ . Dea-se o nnme ··de 
Arroaría ~ est<ts sinaes de hdnras ,, 
porque:,' ao principioilse. costumiava-0. 
pintar· .:..nas armas ; isto he ,.. nJJ.@s. es_ 

... 1-; r.drm§.n'ios. H· l'e.g- s da 4rmenia 
l ' <:}UE? 1 t at:iaõ a sua,,-01:.igein da . eiLa 
! n 1 

elo~ :}iaCi)pÍtas . .A:Q'if,ll1 ~lV aÕ que . i ~S::; 
r · f Jlriri,t(,l) l S9nto; nagh ilii, edia do .Filho, 
1 

qlJ.er,Pi:lÕ. hav·a peccaçlu orªginal', que 
os. Sacri}.mentos ." i~aõ .sórnente1 ht1n& 
sjn.çi.,es• de;, .Sa.ntiJioaçaõ ,. que or JWa~ 
trimonio naõ era Saçrai;nento, .quQ 
naõ hay:ia Purgatorio , , que as prJ3.Ces 
pelós . defuntos .ei aõ inut~is.~ .,) q u,e, -as 
penas tios condernn(:!dos eraõ te,n1pb:-

cud'os.,. ie . courà_Ças. 1 • ( • 

Ármazem he o _lugar aonde se rê-; 
colhem armas, 'e munições de guer-
1·a, vitualhas, e todo o fornecimfill.'..i 
to · bellico: Ha tamoem Armazens de 
NegoQantes , . 8.J!i1 ··q.ue estes.· recio:t 
1hem as · suas '. mercadorias. Neste 
sentidb o Arrri azem · differe da: Loja ; 
em· que o ArrnMem he o lugiar e1n 

- que se canse1:.vaõ as mercadorias, e 
a L0ja -·he D · lu.g·ar; em cque se Jve.n-
dem1.;; iHJ. Mercád6res . que: ta1ilbem 
venc;iem• nos Arma;;1,ens, naõ_ só-..,..pelo 
gross01~ l )e<U-se· uRegim en to a OS!:; .Ar-
mazens. ! Reo.es em 17• de Mar_ço ;de 
167'4. Vejaõ~se os D .eeret.os de 3© dê 
Agosto de !l-7 64; ·e ·'de 16 ·de ,A!gosrl 
to de 1760, o Atlva.rá de 6 de A.1:>1·il 
de l 773· •''º Decreto de 30 de Set.ern--
bro de 179'1, ó .Alvará· de 6)Ldé .Üu-
tubro do mesmo anno ,. o AlvapLde 3 
de JunhG de. 1!793, o Decre.to · da 
mesma data; os Alvarás :de ~4· .de 
Março de l 764·, e ·de 4 de Agosto 
de 1776 , e a Lei de ~ 6 de .Outu~ 
bro de 1796, t;íL 4 .. Pelo Alvará de 
7 de Dezembro de 180~ se ~ pe:i;mit.-
tio· á Companhia da-AgTicultura das 
·vinhas d<? DoirrQ estabelecer . Arma-
_zens para consummo das iu~einas 
em Lisboa, e em outros lugares. 

: Árme'iro se diz o Official que fa;-
brica armas. A.rmeiro-lVIór em Por-
tagal he a dignidade que occupa o 
Fi.clalgo , que .1. rn . .a seu cargo as 
Armas· do Rei. :&>eo-.s.e-lhe Regimen-
to em data de 6 de J ulho de 150'7 , e 
i:em Aposiillas de 8 de Agosto do 
ditcranno , e de 6 d0 Julho .. dfü ó0.9. 

r·a~ias ·, l' 'qUe todos haviaõ .resuscitar 
rio se:xp ,masculi.D.b), que o fapa naõ 
tinha .iJ 'ur]sdicçaõ .universal, e ·, qüe 
só . ra. E.a.triarca da sua I grej~. 

') ·:.d.rrminianismo. Chama-se assjm, a 
huma seita particular de ··refor111a-
do~ , .i à.' que . Ar.uJi.n]o deo o nome. 
C.a.lvino1, e os seu ' primeiros Secta-
rios tin haõ estabelecido-. dognú1s mui-
to severos sobre o li -v-re arbi,Lrio, a 
pr.<Ulest.inaça.õ, a justi6caçaõ ., a ;per-:-
sev.eranç:a , e a graça. Armimo a~op
tou u ern todos estes pontos ''.,1 senti-
mentos mais moderados. F~ con<le-
nada t ~stà ,seHa em · hum Sinodo que 
s,ci · . .ajuntou em Dordrect. em . .J:t;J.>8', 
e .116.19. i 1 .1 •• 

. Ar..misticio ~jgnifica suspensaõ de 
armas. Esta palavra he formhda· das 
duas Latinas arma, e star.e, que 
juntas em huma querem dizer, que 
as ·armas estaõ em descanço , que 
as· ,expedições rnili tares cesS:afü 

· Arouca. V illa na · Provincia ·da 
Beii:a ,. Bispado, e Comarca da Ci-
dade de Lamego. Ao Mosteiro de 
A1·ouca fez Doacaõ o Senhor Rei 
D. Affonso II. d~s terras, que ahi 
6nha por Provizaõ de ~ o de Outu-
bro de 1189. Era tde Cesar de 192~ 7~ 

Arouca. Antonio Mendes Arou-
' ca nasceo em Tavira, Cidade do AI--

garve no anno de 16~0. Estudou Di~ 
reito Civil na Universidade de Sala-
manca, e depojs . continuou os seus 
estudos na de Coimbra, aonde na 
idade de vinte e quatro annos rece-
beo o gráo de · Bacharel. Passou a 
Lisboa aonde exercitou o O:fficio de 
Ad~ogado. Por morte de sua mulher 
se retirou para a Ilha de S. Miguel, 
aonde se aggregou a huns Eremitas 
mudando o nome no de Antonio da 

G :1 
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Assumpçaõ. Sabendo que etn (Â.N.gta 
.m0rr,i aõ · rntü t:as : péssoas no ! H0spi·tá;l 

• . ,. • 1 
ao desam paí'o, por: se tern e1·.J que _à 
doença fosse cc:mtagiosa , córreo·11a 
assis tfr-lhes; d~·•cu.Ja communicat}tíÕ 
contraMo hun1a grave enfermidade., 
de q ue morreo victima da caridade 
cotn o: pro:xirno no anno de 1630 em 
id~tde ele setenta annos. Compôz A l-
legationes • Juri"s Ulyssip .' l 6 9 o. ~.:F':ok 
-:Adnotaúones Practicce ad Librum 
fe;.e ,prim'um Pandectarurn Juris -Ci=-
vilis pars príma &l:yssip. l 7_ 0 I. Fok 
Pars altera Ulyssip. · 1702 .. Fol. 

Arqueaçaó de Navios he- a · me-
diçaõ da• sua · da.pacidade, e -pbrte: 
como ella se r eg·ula, veja-se o R~gi
rnento de 1 de 10utubro de lb67 ,, o 
Regim e nto de 18 de Março d~ 1684, 
a Lei, de 1 de Julho de 1730, o ·Al-
vará de 8 de Maio de 174,3 , a Car-
ta Regia de 11 de Junho do mesmo 
aprio, ·e os Alvarás de ~~ de J anei-
ro de 1810, e de ~4 de Novembro 
de 18131• • 

. Arra·bidos. Ordem penitente, e 
observante da regra de S. Fra:m.cis-
co. Esta Provincia da Arrabida foi 
erecta em P.ol'tugal pelo . _Padre . Fr. 
Martinho de Santa Maria, convida'-
do para isso pelo Duque de Aveiro 
D. J oaõ de Lencastre seu parente, 
no anno de lf>39, ou de lf>4?2. Ag·-
gregáraõ-se-lhe varões de grande pe-
nitencia, e entre elles Fr. Joaõ de . 
A guila, e S. 1 Pedro de Alcantaca. 
O primeiro Convento foi no alto da 
Serra. da Arrabida, e depois se fo-
raõ fundando outros. Em 1 f>4f> já era 

' Custodia, e depois no anno de 1 f>6 0 
concedeo Pio IV. a erecçaõ em Pro.., 
vincia. Consta de ~~ Conventoi de 
R,elig·iosos, e de 9 Hospicios, e En-
fermarias. 

Arraes se diz o Mestre, isto he, 
aquelle que manda a . manobra de 
q ualquer Embarcaçaõ pequena. Os 
Arraes, ou Patrões devem ser exa-
minados pelo ·Sota-Patraõ-Mór. Al-
vará de 11 de Junho de l 76b, Edj-
tal do Senado de 11 de Setembro 
de 1806. Deraõ-se Providencias pa-
ra que os Arraes das Embarcações·, 
que navegaõ no Téjo, naõ tomas-

A 11 R R 
· sém -, 1 Gú largassem ·Passageiro al-
gliim afÓlia dos Cáes destinados para 
o :ém baT.que,, eu ·d.esemba.Tque 1pelas 

1 Provid~n<~ias de ,~Yde Julho de 1810 
aPJ;rov àdas -pela' P.0r~~ria do .Gover-:-
no.- ile ;1D. de Outu.bro do mesmo "ªn 

·no , ~ <e .a>mpliadas pelos- Editaes. da 
Pol~cía 'de 1o ~de : outubro de üno, 

. e· .. de ?i@l .de Março de 1811. 
, ·· A r-rancamento he a acçaõ de ar-
rancar i tirar por força , e separar 
hú:ma ~ousa que estava pegada a ou-
tra; O · crime de ,arrancamento de ar-
ma• ' llén Côrte ·he punido P':la Ord. 
Liv. b º, tit. 40:. O de arrancamen-
to de marcos pela Ord. · Liv. f>. 0 

, . 

t-it. 67 pr. 
A1·rejetn he o mesmo que Re-

fem. · 
Arremataçaó he a ·,venda judicial 

feita áquelle que dá o maior, e ul~ 
timo lanço sobre os bens reé;llmente 
appre}1endidôs por ordem do Magis-
trado em execuçaõ de Sentença. Es-
te .n0me lhe vem da palavra remate 
p©r ser com effeito o remate , ou o 
fim ·dos . lanços . . Differe a Arremata-
çaõ Lda A1djudicaçaõ., em que aquel-
la : se;;- faz aio Lançador estranho ; e 
esta 1 se faz ao, ~Crédor na falta de 
Lançador. Ruma, e oµtra saõ titulo 
haqil para transferir domínio. A Ar-
rernataçaõ de rendimentos h~ pro-
priamente huma locaçaõ judicial. 

Arrematante se diz aquelle , a 
quem por ter dado o maior lanço, o 
Juiz 'manda arrematar a cousa que 
anda em leilaõ. • 

Arrematar he o mesmo que ven-
der em J uizo, a quem dá o maior , 
e ultimó lanço, o qual he que arre-
mata, ou finda a venda. 

Arrendamento , ou Locaçaõ , e 
Conducçaõ he o eontvato, pelo qual 

1 

hum dos dois Contrahentes se obri-
ga a outro a faze-lo · desfrutar , ou 
gozar de huma cousa pelo tempo 
convencionado, mediante certo pre_.. 
ço que este prornette pagar áquelle. 
Os Arrendamentos de longo tempo 
foraõ abolídos pela Lei de ·3 de No-
vem bro de 1 7 b7. O das herdades do 
Além-Téjo pódem renovar-se de no-
ve em nove annos ccim levantamen-.. 
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_to aas . rendas' arbitradas estas ·por 
Louvados por meio de Provizaõ do 
Desembargo do Paço. Alvará de ~7 
de Novembro de 1804, §. 3. Sobre 

.os Arrendamentos das rendas Reaes, 
I • R ve.Ja-se ·, o egimento de 17 de Ou-
_tubro de 1516, cap. 43; .5©Z, 60, 
.63 , 65 , 66, e 69 , Decreto de 19 
de Abril. de 169~ , Alvarás de ~l de 
.Abril de 1737 ~ de 1 de Julho de 
177..4, .e de 7 ·de Abril de 177f>, 
l),ecre'tlo ,de 1 de· Setembro de 1779, 
Alvará. de -1~ de Jun'ho de 1800, 
e , Decreto de 14. de Novembro de 
1·803.- Sobre os Arrendarnent0s das 
~ezjras. G .Regimen ter de ~4 de No-
vem br.o ·de 1570, cap. 36, e o Al-
vará de B de Outubro de 1696, §. D. 

· ~obre os Arrend4mentos, dos bens 
dos_ Conoel hos os Alvarás de 1 ~ de 
Deze1nbr.0 .de lf>7 l; de 7 de Novem-
bro .de ~f>77, de 1 de Outubro 'de 
.16°69_, .de 6 de Dezembro de lü03, 
-e de , ~3 de Julho de 1766. Sobre os 
.A.'rrendamentos ·das -.Commendas b 
.Arlvaná de ~ B.e J u.n ho de 177 11! , •e 
Decre.tó- de· 02ü de Junho de 1779. 
Das Capellas vagas o Alvará de ~·3 
.de Maio dei 1776, §. - 16 i, e o ·De-
,cl,ietoi de 14 .de Novembro de .:180'3'. 
Dos Almoxarifados 1 a Decl!eto dé 1 
de Setl'~mbro de ' l779. Da Marinha 
a Qrde:m de ~7 de SetembFo de l 78"l, 
e ;oEilital de 8 deFevereiru de Í783'. 
-Foraõ _prohibidos 0s Arr.endament~ 
dos direitos ·:da .Alfandega do · assu'-
car, tabaco, e Casa -da lndia , e 01i- i ' 
rtr0s Direitos Fisoaes, · es'pecifieaclos 
n.a_ LeLde ~~de Dezembro de~ 1701.1, 
tit'.}2 ,_. §. 9; ; V~jaõ-se tambem a es te 
.respéito os Artigos de ~7 de. Seteh1:... 
bi:o d€: 147 6, cap. I ~ o AI va:'rá de 
3 de · Novernoro de I68g., o RegiL . 
mento de 10.de•'.fulho de 16.~0; cap~ : 
1~, .o' Alv<irá de \'Zl de J ci:nho d.é 
1760, .o Decreto !de 3-de Dezemfü . 
~e l 7i5á ,, ~· -as Portarias de• çt de·~Jiu
lho- d.é '18) ~ , . ~ ! .. 11 , ·e __ li~- , e de ' 1 
deDA,gbsto d® mesmo an·no. Os' Ar..1. 
tenGlament.os .dos Lug.a .. res da Pra-
ça _11ova, e -· Ribeira ·-nova foraÕ- re-
gulados _ pefas Portéfrias de· Senado 
de d~8 r: de . Maiio, .e de -16 ·de> J•utl~'o ue. 18.04. .. t. 

A 'R R 
·Arresto , ou Embargo he a dili-

gencia feita por Alcaide , ou 1Vleiri-
nho, e Escri vaõ, em virtud e d man-
dado judicial, pela qual se apprehen-
dem , e põem debaixo da guarda da 
Justiça bens , ou •effeit.os , a que o 
Arrematante tem direito, ou que el-
·le faz apprehender para seguranç1a. 
dos seu tlireitos, ou pertenções. 

A'rtesto, ou En1bargo do Prínci-
pe em Direito ·1 mar-itimo , se diz a 
Ordem do Soberano 5 em 'virtude da 
·qual se detem em algum Porto os 
Navios, que nellê sé achàõ. Entre 
os djfferen tes risc·os que devem c01•-

·rer os 1 Seo·urador'es de hum Navio he b . 
o ·E1nbarg;o do Principe. · 

Arrhàs por Direi to Romano eraõ 
hum penhor consistente em dinheiro 
dado pelo Com pra.dor ao V cndedor 
para · a' execuçaõ da· cornpra, o que 
enti·e .bós propriamente· se chama si-
nal. Tambern charnáv~e os Rort1anos 
A-n'has aquillci t'fUe o ·noivo dava á 

· noha: ~ ·ou ao pai desr.a, se ellá esL. 
tava del:raixo d0 patbo pbder' ' em 
seg'utan(j das futurás nupeiás .. A 
An•J:ias perfüaõ-se para a · noi a, se 
-o nbivb 'fáltáva ·á promessa; más s~ 
,·a faita estava da· pârte d'a noiva' · én-
·taõ ·se festiluiaõ aó .hdivb em dobro. 
Por~m en tré nós as A rrhas saõ a 
so1.i1rnà do dinheire, q.ue o esposo dá 
á espbsà ' em ség-urnnça do dote' e 
se ·as ern.elha ás' Do'ações propter 
nuptias d.os •R--omanos. As Arrhas 
naõ póçlem exceder á terça parte do 
-a à te. Ord. Liv. 4. 0

, 6t. .4? pr . . Ve-
ja-'-se · â e·sie ·respeitb ii. Ord.r Afforls~ 
Li-V: ~.º; tit. ' 28, §. 34, 43, 49, 5o, 
e 'f> 'l:;e Liv. 4. 0

, t.it. 19a, §. 4, e as 
Leis de 17 de Agosto 'de 1761, de 
4, de Fevereiro .de 17b5, e de 17 dé 
·Julho ·de ·11"78. : · · 

· Lftribáda he" a acçaã de arribar, 
jsto he, ·de acoHier-se o Navio- a al-
g'tlrü Perto por riec ssidad.e. 
·· i!A_rrijana de Sbúsa. Lugár , ou 

Villci: na Provirlcfa· do M1nho, Co~ 
marca do Porto·, foi creado em Ci-
dade com o Titulo de Cidade de Pe.:... 
n'afiel po1· Carta de Lei de 17 de 
Matço de ' l770. ' 

' · Arrogaçaõ , on Adrogaçaõ he o 
G4 
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perfiJhamento de homem Iiv1·e, e pai 
de fa·mj lia . . 

Arrogado , ou A drog ado djz-se 
do q ue era pai de familia, ou .!.naõ 
e s tav q deb a ixo ··de patrio poder, e 
foi ada pt ado por outrem. 

· A1·rorlar ou Adroaar quer dizer Y' ' b , . tomai·, exig ir qualjdades, ou. dire i-
t os que n aõ cqmpeiem. J_~;i Juris-
p:i;udencia R om,qna he adaptar aq Bl- · 
le que j á está fóm 1do patrio poder, 
e senb.or de si , ou -sui j uris. 

, ,A.rrolarnento he o acto de tornar 
e m rol, lançar. e.IJi rnemorfa para se 
saber o que ha com descrjpçáõ .de 
núme~os ,, qualidaÇles , e mais· cir-
cunstancias. Assim se diz Arrola- • . 
n iento , dos vinhos . . Mandou-se .. proce-
der ,<;t. hum arrolamento g;eral dos vi-
nhos eslr :rn ge~ros existentes nos Ar-
m a,ze11s de re tem, por Ordem .Regia 
e m data de l.O 1de Outubro de 181 ~ , 

',e,m ~µja conforrpjclade se publicou o 
E d.i LaJ de 14 de_._ Outubro de 181@l. 
Sobre o mudo porque se faz o arro-

.~~m~nto dos yinhos, aguas-ardentes, 
e vi!lagi·es .da Cidade de Lisboa , e 
se~ Termo, veja-se a Inst~ricçaõ de 
7, d~ Julho de '17 87' , tit. l ~ §. ·l , e 
.Dias Pr9vincié;Ls dita).nst~:ucçª'õ, tit. \2; 
§. 1. Acerca dq. fópna P,e fazer o, a,r-
;rola me nte> dos vinhos nos distriçtos · 
,em ,q ue ha muitas adegas,_ se expe-
dio a Provizaõ da extincta Junta . da 
R eiJ Meza da CornmissaÕ sobr~ a 
cen'sura dos livros de 19 de N ovem-
bro de 1789.' ~ · · .. ' " 

,· , .Lf.rrOrJi-bame'qio he a acçaõ de ar-
!~:müxu·, ab:i;ir. v~olentament~ .alguma 
cou sa, ~orno portas. , caixas ·; .mµros 
O ~rime de a1-rombaJAe]f to de Caà.êa 
h e ,punido peJa Ord. :;Liv. 5. 0 , tit. 
48 ' §. 1. 1 

A rroz . G raõ farinacio semelhan-
te ao tri g·o, q e cresce em lugares 
brnj osos. Yoi deçJarado livr~ <le di-
r ei los por de z an pps pelo Decreto de 
t> ele Janeiro de 1761, e de eIQolú-
me.n~os p elo Dec;q;Lo, de 1 de J u}hp 
<l e1=>sc m esmo anno, o que · se am-
pliou por mais dez annos pelo De-
cre to de 18 de Maio de 1773. Esta-
b elcceo-se huma Fabrica . de des:.. 
cascar anoz no Rio de Janeiro. Al-

ARR 
·vará de 8 de Outubro de 17(?6. Pr~ 
hibio-se a entrada de arroz estrangei-
ro pelo Al vará de ~4. de Julho de 17 81, 
e depojs se perm·i ltio por hum anno. 
Edita} de 6 de Março de 1800 , pro-
hi bindo-se a sua e:xpcirtaçaõ por A vi-
zo de l , ~ Portaria de 16 .de Dezem-
bro do mesmo aono. Foi permi Uida a 
exportacaõ para a Estremadura I-Ies-
panhola '. pela Portaria de ~4 . de Ja-
nefro de 18'1~ Sobre os direitos do 
arroz, veja-se o diio Alvará·de -8 de 
Outubro de 1766, o D ·ecreto de' \'Zf> 

.de Junho de 1777, a Resohaçaõ de 
3 de Dezembro ·de 1781, o, Decreto 
de· l·~ de Novembro de 1800, o Edi-
tal de 18 de . Agosto de 1803 , e o 
Decreto <le 16 de Março de 1804. 

Arruamento quer dizer a dispo-
sj-çaõ de ruas para accommodar as 
pesso.a·s da mesn~a Profissa0•. ·Os Ar-
ruamentos dos M ercadores, e- Arti-

l fices foraõ regulados pelo · Decreto 
de b de Novembro · de 1760 ~ , Sobre 
este objecto se deraõ providencias 
no Alvará de HZ de Maio, Decreto 
de 1\2 de Junho, e .Alvará de 16 de 
Junho c:le 1758 , .Alvará de 15 'de Ju-
nho de 17 59 , . A vizo, e Instruccões 
.da. .mesma data, Alvará de 19• de 
J' unho, e A viz>0 de 30 de Junho de 
1759, Decreto ,, e Plano de 5 de 
~Noyembro, e Edital de 15 de No-
vembro de ·l76lO .. Sobre o Arruamen-
t~· çlos Chapeleiros, veja-se- ' p Alva- · 
ra de ~~ .de Maio de 177 3. Os AT-
ruarnentos , de Lisboa saõ izentos de 
A ·posentadoria. Alvárá de 1 ~1de Maio 
.de 1758, § .. 13, e Decretos .de 4 de 
Dezem b1·0 de ,17 8\2 , e de ~ çle. J ullio 
de l 7 87. Os Arruamentos náõ ·saõ 
da com.petencia do f'\.j:)Qsentad~M6r. 
~ecreto de ~li< de Maio dé 17°9 ·~ , 
mas pertencem ao· Senado da Gama-
ra. Resoluçaõ de ~ .de Setembr_o . de 
166,9. Veja-se .sobre este objecto a 
Resoluçaõ de \i~. de 1 Abril dé 17:09 ·, 
<DS Estatutos confirmados por Alvará 
de . 16 ·de Dezembro de. 1757, · e o 
Decreto de 10 de Setembro de 1788-,. 
.. ArrueUa. Especj~ de sello que 
s~.i põ~· nas fazendas que tem de tor-
n«;1.r · à.. embarcar por mar para .. fóra. 
Ella serve para sipal de que as cai-
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xa·s baõ saõ extrav1adas; rteni cies-
encami nhadas aos Reaes Direitos. 
Foral da Alfandega, cap. 77 . 

Arrúido he o mesmo que pen• 
dencia, ou brig·a. O que for achado 
em atruido póde ser prezo pelo Juiz, 
por Official de Justiça, e ainda por 
qualquer pessoa do Povo. Ord. Liv. 
Lº, tit. 6b, §. 37, e as, tit.76; 
§. lo. 

Arsenal be o Armazem dos apres.:.. 
tes necessarios para os Exercitas, e 
Armadas. Tambem se diz o lugar em 
que se fabricaõ os Na vias~ e se con-
servaõ as. rnuni,ções, e aparelhos Pª"" 

·ta os armàt·. O Arsenal Real do Exer-
cito foi creado pelo Alvmrá de ~4 de 
Março de 1764. O de Goa foi esta ... 
belecido pelo Alvará de 13 de Julho 
de 1773. A Inspecçaõ do Arsenal 
Real do Exercito foi confiada á J un~ 
ta dos 'l'~·es Estados pelo Alvará de 
14 de Janeiro de 17 91 , e dos outros 
Arsenaes do Reino pelo Alvará de 
~l de Outubro de 1791.. Pelo Alva~ 
rá de 8 de Abril de 181 o passou es-. 
ta incmnbencia pata o Conselho de 
Guetra. Nas Capitanias da America 
foraõ regulados novamente os Ar-
sem;1.e~ pelo Alvará de U2 de Agosto 
de l 79'i. Foi creada huma Junta Pª'"" 
ra a Administraçaõ dos Arsenaes do 
Exercito pela Lei de l~ de Janeiro 
de il 80~ .. Deo-se-lhe Regulamento pe .. 
ld ·Alvará de l~ de Janeiro de 180~ ;. 
e se nomeáraõ Officiaes della pelo 
Decreto de ~5 do mesmo mez, e an--
no. O número dos seus Deputados 
foi augmentado pelo Alvará de 13 
de· Maio de 1807. -8obre o número , 
e~.~ordenados dos Em preg·ados do Ar-
senaL •Real ba~xou a Resoluçaõ de 
s ~de MaTÇO de 18092. Hum Arsenal 
de Artilharia, e ])epozito de muni..:. 
ções, e · armas"' foi instituído ,na ' Ci-
dade do P.orto por Decreto de ~ l ~ ~de 
Julho de . 180~, ' e se lhe deo Regu-
lamento .em l~ de- Julho do mesmo 
anno. Por Decreto de 18 · do mesmo 
mez , e anno se -determináraõ os or-
denados da Junta , e Contadoria 
della• _ 

Arte em· g:.eral he a collecçaõ de 
regras de fazer alguma cousa. De-

ToMo I. 

ART 
baixb à.a denominacaõ de Artes se 
comprehendem os differentes officios , 
ou profissões mecaniéas. Na a nt iga 
Universidade de Coimbra ha via a Fa-
culdade das Artes, cujo nome desi-
gnava os que nella ensinavaõ as Hu-' 

.manidades, e Filosofia. Chamaõ-se 
Mestres em Artes os que haviaõ oh-' 
tido os gráos nesta Faculdade. 

Articular he prop8r , e deduzir 
fa·ctos , offerecendo-se a prova-los. 
Pelo Assento de 11 de Agosto de 
168f:> se declarou, que se naõ accei-
tassem Articulados, e Cotas sem se-
rem assinados_ por Advogado. 

Artifice he o nome que s~ dá aos 
que exercem as artes mecamca.s. O s 
Artifices entre nós fórmaõ Corpora-
ções, cada huma das quaes. tem seus 
particulares Estatutos; e Juizes dos 
Officios para os governarem. As Cor~ 
porações dos Officios em Lisboa tem 
por Juiz privativo o Conservador da 
Cidade ; cujo cargo anda annexo ao 
Corregedor mais antigo, e estaõ su.-. 
geitas ao Senado; mas as Corpora.:.. 
ções mercantis estaõ sugeüas á J un"" 
ta do Commercio, e tem por seu Juiz 
o Conservador da mesma Junta. Nas 
Cidades em que estas Corporações se 
achaõ estabelecidas , ninguem pôde 
ser rece.bido para Membro dellas sem 
ter Carta de Mestre, que só se fa ... 
culta depois de findo o tempo da 
A prenclissage., concorrendo Cerlidaõ 
do respectivo Mestre, e E x:ame dos 
J uizes do Officio 1 ou seus Delega- / 
dos • . Lei de 30 de Agost_o de 1770. 
Os ArLifices insig·nes estrangeüos ; 
ou nacionaes tendo licença da Junta 
do Comnierdio · para t.J:abalharem em 
obTas de· n :va1invençaõ, ou conheci ... 
<la utilidade no Reino ; naõ _;pódem 
ser impedidos no exercício Las suas 
obras pelas Camaras respectivas. De-
cretos de 9 de Fevereiro,. e de 18 
de Abril de 1761. · Artifices naõ de-
vem intrometter-se huns nos Officios 
dos' outros. Decreto· de ~o de Març0 ' 
de 179 3. Gozaõ de pri vilegios., e en-
tre elles do da A posentadotia .. De-
cretos de 19 de Dezembro de l 71 3 , 
e de :'> de Novembro de 1760, Provi-
zões de ~6, e 30 de Outubro de 1789. ;. 

!\ 
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Decreto de çz7 de Fevereiro de 180\'ll, 
e do da izençaõ do Rectutamento, 
Al vará de ~4 de Fevereiro de 1764•, 
§. '2f>. Huma Companhia de Artifi-
c es foi creada no Arsenal Real do 
.Exe rci to pelo Decreto de 7 de A gos-
to de l 80J. Os A rLifices dos Reg·i~ 
m e ntÓs gozaõ dos pri vilegios milita-
res . .Alvari de 4 de Junho de 1766, 
§. 19. No Balalhaõ dos A rtifices En-
genheiros se mandáraõ alistar todos 
os das Companhias extinctas de Bom .. 
beiras, Mineiros, &c. As Compa-
nhias delles foraõ aug·mentadas pela . 
Portaria de 18 de Outubro de 1813. 

Artigo. E _m geral dá-se este no-
me ás partes de hum escrito cQm-
post0 <de mui los capítulos. Artigos 
de Libello, ou outra Allegaçaõ feita 
para prova, saõ as deduções de par-
ticularidades, e circunstancias sobre 
que alguma das Partes se propõe. fa- -
zer depôr a outra, ou fazer inquirir 
testemunhas. Artigos tamhem se to-
maõ por const itrui'tões , ou regras , 
como os A rti gos d as Sizas , os Arti-
g os d e Guerra, &e. Os Artigos das 
Sizas foraõ @i:rdenados pelo 'Senhor 

' Rei D. Affonso V . aos ~7 de Se-
tembro de 147 6, e depois o Senhor 
Rei D. Sebastiaõ fez Regimento por 
onde ellas se arrecadaõ , o qual Re-
gimento foi approvado, e confirma-
do p>or AJ vará de 16 de Janeiro de 
1674 . Os Artigos de Guerra, ou Re-
gulamento Militar feito pelo Conde 
de Li ppe foraõ confirmados por Al-
vará de 18 de Fevereiro de 1763 . 
,Os Artigos de Guerra para o Servi-
ço da Armada Rea:l foráõ approva-
dos , e confirmados pela Resoluçaõ 
de ~ f> de Setembro de 1799, e Al-
wará de ~ 6 de A brjl de 1800 . . 

A rtilharia. Entende-se por es-
ta p alavra todos os preparl}tiv0s de 
guerra e.rn que se eorn'prehen'dem as 
munições, de que ·os Exercitas se 
servem n as batalhas, e nos ataques, 
e defe nsas das Pra cas. Toma-se tarn-
·hem pela Arte d~ m aneJar ·os ca-
nhões , bombas , obuzes , e Olll tros 
j ns~rumerltos de disparar rtiro'S por 
.mew da polvora. Foi inventl1da a 
A rtilliaria , seg undo .alguns A uth.o-

ART 
1 res, por Constan{jno Anchtzen de 

FTiburg, e segundo outros, por Ber-
tholdo s, .. ~artz, Religioso Francjsca-
no. O primeü:o que e n t re nós usou 
da Artilhana no m ar foi Joaõ Gon"'-' 
çalves Zarco; e o primeiro que a 
empre gou no sitio de Ljsboa foi 
Joaõ Rodrigues de Sá. Porém ella 
ainda entaõ · naõ tinha a proporçaõ de-
vida, que depois lhe aperfeiçoou a 
arte. Foi creado hum Regimento de 
Artilharia da Côrte por Alvará de 9 
de Abril ele 17 6~ , que extinguio os 
Pés de Castello, Presidias, e Tro-
ço. Pelo Alvará de lf> de Julho de 
l 763 se organisáraõ os Regimentos 
de Artilharia , segundo o_ Plano a 
elle jünto, e foi dec]~rado, e arn-- . 
pliado o dit0 Alvará pelo de 4 de -
Junho de 1766. Pelo Decreto de 13 
d-e Dezembro de 1791, ampliado pe-
lo de \2 1 de Julho de 1794 foi c-rea-
dG> hum Reg·imento de Artilharia da. 
Marinha. A Reg·wlaçaõ . da Ar.tilha-
úa da Marinha .foi inGumbida ao Al-
mirantado por Lei de :26 de Outu-
bro de 1796, tit. 7, e foi Cl'ead-a 
b.urna ~nspecçaõ para a regular pela 

1 

Po'rtarrn de 17 de Dezembro de ll30L 
A Artilh'aria Ligeira.1 unida á Legiaõ 

1 por Decreto de 7 de Agosto de 179·6 
1 foi incorporada na Artilharia tla Côr-

1 

te por Decreto de ~ 3 de Junho de 
1803. Vejaõ-se 'm.ais sobre este .o;b. .. 
jecto o Decreto de 30 de Julho de 
l 7 6~ , a Resohrçaõ de ~o de Março 
de 178~, e Orde.m de 9 de Maio 
de 1789, Resoluçaõ de ~o de .M.ar ... 
ço de 1789, Avii2.@ de 9 de Novem-
bro de '1779, iDeei:etos de ~o de Fe-
vereiro de 1799, de . ~~ de Feverei-
ro, e de ~3 de Março de 1801. 

Artilheiro se diz a<!luelJe que :sa-
be a arte de dispail.·ar ;tilros ppr meio 
dta ptlll>vora, e p:r:epata<r os aprestos, 
e a;parelhos de A rülb a·ri.a. F o,i pro-
hibid.a a passagem dos O:fiiciaes _, e 
Soldados Art:iJb.eiros pm:a outros Cor-
pos -pêl0 Decreto .de 30 de .Julho de 
176~.· Duas Óom{lanhi.as de ATtilh1ei-
ros se ad<licionáraõ ao Regimento ·de 
Artilharia da Côrte pelo Decreto de 
12~ de Fevereiro de .1scn . .A:.ugrnen-
f;ou-se:..lhe .o sol.do , e .se lhe a:ccres-



centáraõ quaü~ :li:ces por Decre- 1 
to· de 23 de Março de 1301. Das 
Companhias de Arlilhefros das Le-
giões N acionaes de Lisboa se formá-
raõ dois Batalhões denominados Ar-
tilheiros N acionaes de Lisboa Orien-
tal, e Occiclental. Portaria de 10 de 
J ulbo de 1810. Estes Batalhões saõ 
considerados corno Corpos Milicianos, 
e se ~·egulaõ pelas Leis respectivas 
is JYf ilicú1s do Exercito. 

ArvQre he o mais al lo , e grosso 
de todos os vegetaes, que tem hum 
só, e p:rinci pal tronco, e que lança 
rnui tos ram_os , e folhas , e produz 
mui ta madeira. Di vidern-se as arvo-
res ein fructiferas, e silvestres. As 
arvores plantadas em algum predio, 
fazem parte delle, e se reputaõ bens· 
imrnoveis, assim como o predio em 
que estaõ -plantadas. A respeito da 
plantaçaõ das arvores neste Reino, 
vejaõ_:se as Leis de 30 de Março de 
16~3, de ~9 de ,Maio de lti33, e as 
Resoluções de 14 de Outubro ele 17 13,. 
e de ~5 de JVIaio de 1799. Positiva-
mente se mandou, que os Corr~ge
dores fizessem plantar carvalhos pela 
Provizaõ de 7 <le Maio de 167 8 , e 
Decreto de 13 de Maio de 167!:>; e 
nenhum CG>rre-gedor póde ser despa-
chado sem apresentar Certidaõ de 
ter cumprido com este dever. · Reso-
luçaõ' ae <20, e · Decreto de l23 de Se-
tembro de 1713. Os donos das ter-
ras que confirraõ com o Téjo saõ obri-
g·ados a plantar arvores nas ma.r_gens 
do Rio. Alvará de ~ti de Outubro 
de 1765, §. ~. As arvores de fruto, 
ou silvestres em terreno alheio, pó-
dern ser adjudicadas ao dono deste, 
pagando elle o preço em que foraõ 
avaliadas. Alvarn de ~ de Julho de 
1773, §. 10, e Decreto de 17 de Ju-
lho de 177 8. Foi prohíbido cortarern-
se nas vallas de Santarem , e he ca-
so de Devassa p~la Lei de 17 de 
lVIarço de 1691.. As arvores que pro-
duzem baunilhas. no Brasil foi prohi-
do cortarem-se. Alvará de l24 de Mãio 
de 174•0. Pelo Alvará de 13 de Ou-
tubro de 1770 se mandou, que os 
.gioradores do Porto Santo plantas-
sem arvores nas testadas das suas 
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terras fronteiras ao mar. As arvores 
plantadas nas estradas públicas, naõ 
pódem cortar-se sem se incorrer nas 
penas do Alvará de 11 de Março de 
1796' §. 9. 

A1·vore de geraçaõ he a figura de 
hurna arvore, em que se representa 
a ascendencia de hurna familia des-
de o chefe que fica no tronco della. 
Pela Lei de 8 de Abril de 1605 am-
pliada pela Carta Regia de 31 de 
Outubro de 1606, e Alvará de 11 
de lVIaio de 1607 se prohihio estam-
parein-se arvores de geraçaõ, e bra-
zões sem approvaçaõ cfo l ei de Ar-
mas PorLugal. 

, A~voredo quer dizer a lameda, 
ou bosque de arvores. Os arvoredos 
dos Concelhos saõ coutados, e se ar-
remataõ em Praça como os mais ren-
dimentos da Camara. Alvará. de ~7 
de Novembro de 1804, §. 9. Foraõ 
mandados plantar arvoredos nas Cos-
tas da Provinc-ia do Minho pela Car-
tà; Regia de GJi7 de Março de l SOb , 
e .AI vará de ~ de Julho de l 807, 
§. 4. -

As; Os Roman s na sua origem 
chamavaõ as a sua libra numerica. 
Antes, e no Reinado de Numa o as 
era de páo, couro, ou conchas. Fa-
bl'icou-se depois de cobre. Pezava 
duas onças antes da guerra Punica. 
Depois foi reduzida a huma onça , e 
até a meia onca. Os Jurisconsultos 
Romanos deraÕ o nome de as a tudo-
º qu-e pod-ia dividir-se em partes ali-
_q uotas, de maneira que o as signifi-
cava a mesma. cous~ rjue a unidade. 
Esta palavra se emprega principal-
mente para denotar a herança. O as 
considerad corno herança dividia-se 
em <loze partes, cada hurna das quaes 
tinha seu proprio nome. Unáa era a 
onça; ou a duodecima pp.rte; sex-
tuns duas onças, ou a se-:xia parte; 
quadrans trez onças, ou a quarta par-
te; triens tres onças, ou a terça par-
te; quintunce cinco onças; semú meio 
as, ametade, ou sejs onças; septunce 
sete onças; besquasibi'striens ou to on-
ças , ou dois terços ; dodrans nove 
onças ; dextreins dez orn;as ; deun:c 
onze oncas . • H @ . ,.. 
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· Asabendas .o mesmo que asinte, 

com conhecimento, e noticia·. Ord. 
Affons. Liv. 4. 0 üt. 71, § . . 3, foi. 
92 50. Ord. Fi1ipp. Liv. õ.º, tit. 192, 
§. 3. . 

Ascencaõ vem do verbo Latino as-
cendo, q~e significa subir. He ·a fes-
ta que a Igreja Romana celebra em 
memoria do dia em que J ezus Chris-
to subio ao Ceo quarenta tj.ias de-
pois da sua ressurreiçaõ. • . 

Ascendente. Esta palavra vem do 
Latim ascendere , que quer dizer su· 
bir. Usa-se della em materia de ge-
nealogia , e de successaõ para desi-
gnar as pessoas, cle ,que algum pro-
cede em linha recta. Assim o pai, e 
a mãi, o avô, e í1 avó, o bisavô, e 
a bisavó, Q triavô, e triavó de al-
guem saõ os seus ascendentes. 

Ascetas, ou Asceticos. Esta pala-
vra vem do Greg·o askein, que quer 
dizeT exercitar-se. Dava-se n'outro 
.tempo este nome a todos aquelles 
que se distinguiaõ p9r hum genero ' 
de 'viqa mais austera que o commuín 
dos Fieis. Depois foi n~servado ao.S 
Monjes, e Sulitarios que se retjrá-
1·aõ aos desertos para se entregarem 
mais livremente aos exercjcios da 
penitencia. Dá-se -tambem o nome 
de asceticos aos Livros que contém 
exercicios espirituaes. 

4scripticio deriva-se do Latim 
Adscriptitius, ,que quer dizer dado a 
rol. Festo diz que ~e chamavaõ as-
sim os que se alistavaõ para hir pa-
ra as Colonias lavrar as terras. Na 
fraze da Ord. Ljv. 4. º, tit. 4~ ads-
cripticio, quer dizer aquelle que he 
obrigad9 a morar, e cultivar alguma 
terra, ou herdade. He hum a espe-
cie de caüveiro que entre nós nunca 
esteve em qso. 

Asi"a he hum a <las quatro partes 
do Mundo a maior depois da Ameri-
ca. O seu clima he geralmente o 
mais temperado do globo. As Reli-
giões da A~ia saõ o Mahometismo, 
o Paganismo, e o ChrisLianismo. A 
primeira he dominante na Turquia, 
na Arabia, na Persia , e em huma 
grande parte da lndia. A segunda 
reina na maior parte üa Tartaria, 
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Df.l China , no Reino de Sjaõ , na 
Cochinciua, e nas Ilhas do J apaõ. _ 
Em tódos os Estados da Asia, em 
que a_s Nações Euro peas tem esta-
beleci m en tos, se encontruõ Judeos, 
Catholicos Romanos, Gregqs sisma-
ticos, Christãos orientaes, e refor-
maçlos de todas as Seitas. 

A.$ilo, Õu Immunidade he o lugar 
de refugio que põem hum criminoso 
a abrigo das diligencias dos Officiaes 
de Justiça . . A sua origem he taõ an-
tiga como a dos Templos, dos Alta-
res, e dos Lugare,s sagrados. E;':lta 
instituiçaõ qu~ á primeira vjsta pa-
rece lium convite para o crime, foi 
inspiraqa pela Re]jgiaõ, e pela Po1i-
tica. Os Fundadores das Cidades se 
i:ierviraõ deste meio para augmentar 
o · núrnero dos seus habitantes. As-
sim Cadmo povoou Thebas, e o seu 
exemplo foi seguido por Theseu , e 
R.om ulo. Os asilos se rn ulti plicáraõ 
em todos os paiies, e pi:inci palrnen-
te na Grecia. Os Christãos a exem-
plo dos Pagãos convertêraõ em asilos 
os Ternplo_s consagrados a Deos. As 
casas dos Embaixadores gozaõ por 
dir~ito das .gentes dos pri.vjlegios do 
asilo. Veja-se Immunid'ade. Asilos 
entre os Hebreos eraõ Cidades de 
Religiaõ dadas aos filhos de Israel 

, em favor dos que, commettessem al-
gum homicidio jnvoluntario. Josue 
cáp. 30. Num. cap. 35, v. 17. Deu.-
ter. cap. )9. _ . 

Aspersaõ. D ·á-se este nome , ao 
acto, pelo qual se deita agua-benta 
ao povo, ou por algum lugar, ou 
sobre alguma cousa que se quer ben-
zer. 

Aspersorio, ou hisape instrumen-
to de asperg·ir ·de lancar ao·ua-ben-' , :::::. ta. 

Aspirante significa huma pessoa 
que aspira a entrar em hum cargo. 
Na, lVIilicia do mar se chama Aspi-
rante aquelle que -aspira. aos Pos-
tos da Armada Real. 

Aspirantes Guardas Marinhas fo-
raõ creados por Decreto de 14 de 
Julho de I 7 8 8. Que pessoás possaõ 
ser admittidas a Guardas Marinhas, 
ve3a-se o Decreto de 13 de Novem-
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bro , a R e soluça õ de 19 ele Dezem-
bro de 1 00 , - a Portaria do Conse-
lho do Alm irantado de ~4 de J anei-
l"O de 1801. _ 

Aspirantes de Engenheiros Cons-
truc tores foraõ creados com a gra-
duaçaõ de Guardas Marrnhas pel~ 
Resolucaõ de 02~ de Novembr o de . 
1796. 

Aspü-ani.es de Pilot s foraõ crea,-
dos no lugar dos antigos terceiros 
Pi lotos pelo Dec1·eto , de 10 d~ Fe-
vereiro de 1798 , am pli9do pela Re-
so]uçaõ de 17 d<=: Outubro, ~ publi-
ca4a em Edital de ~ó de Novembro 
do mesmo anno. Só pódem se.r ad-
rni Ltidos a Aspirantes de Pilot9s pe-
lo dito Decreto os que tiverem com-
pleta do o C"Qrso Mathematico dfl. A-
cademia Real da Marinha çletermi-
naclo para os Pilotos pela Lei de 6 
de Agosto de 1739. 

Assaçar. Irn putar calumniosamen-
te. Ord. Affons. ~~v. ©J. 0

, fol. 37. 
Assador. Ofücio das Reaes Cozi-

nhas. Regimento. da Fazenda, cap. 
1 ~3. 

.4-ssassinio he a "morte que se faz 
volun tarjamen.te , ~ çom vant<~gem ·, 
ou traiçaõ a álguem. Confunde-se o 
assassínio com a morte atraiçoada, 
ainda que na sua origem . se dizia 
propriamente assassínio a morte fei-
ta por dinheiro. O assassínio tem a -
mesma pena, ou s~ja verificado, ou 
seja sómente premeditado. Ord, Liv. 
5~0 , tit. 35, §. 3. Leis de 6 de De-
zembro de l t>l~ , §. 13, e de 15 de 
Janeiro de 16f> cl , Alvarás de 14 de 
Ag·osto de 1751, e de ~o de Outu-
bro de 1763 . 

Assassino se diz aquelle que ma-
ta. a çi.lguem com vantagem, e atrai-
çoadarnente , ou seja em razaõ do 
número da.s pessoas que o acompa-
nhaõ, ou se'ja om razaõ da desigual-
dade das armas, ou da situaçaõ do 
lug·ar, ou outras circunstancias. Em 
sentido mais restricto se diz assassi-
no o que he . alugado por dinheiro, 
ou por outro interesse para matar a 
alguem. 

Assentúta he o Contratadoi- que 
provê as tropas do necessario por cer-
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ta somma p~g.a pelo Real Era.rio. 
Aos Assentistas foraõ dados os A4-
<lii.ores geraes por Jujze:s privativos. 
Resoluçaõ de 18 de Junho d~ 17 5:3. 
E se lhes concedêraõ privilegias pe-
la Provizaõ de 19 de A gosto d 13" 0, 
revogada por Decreto de 9 de Se-
tembro do mesmo anno . 

Assento quer dizer Resoluçaõ so-
bre alguma cousa disputada, e con-
t roversa. Assento diz-se em es_pecial 
a, interpretaçaõ authentica da ca~q. 
da Supphcaçaõ sob.re alguma .Lei. 
Os Assentos da Casa da Su pplica-
çaõ te111 a força de Lei. Ord. Liv. 
i.º, tit. 4,, §. 1, tit. ;:, , §. 5. Lei 
qe 18 de Agosto de 1169, §. ?'. Es-
tp, prerogativa naõ se estende aos 
A$~entos das oulras Relações, dita 
Lei, §. 3. Vejaõ-se o Reg1mento de 
7 de Junho de 160b, §. 8, os De-
cretos de 9l\i2 de Agosto de 164~, de 
15 de Abril <le ·Hi66, de \27 de Agos-
to de 1667 , de 4 de Fevereiro · de 
163f.L, e de ~4 de Setembro de 1710, 
e os Alvarás de 24 de Março de 
179~, e de 6 de Dezembro de 1313. 
Os .f\s~entos de Autos pódem ser 
embargados. Assento de 16 de Ju-
nho d e 131~. Os Assentos tomados 
nQ Desembargo do Paço sobre Re-
cursos das J ustiças Ecclesiast1cas, 
devem ser por ellas prontamente 
cumpridos . Decreto de 7 de Janeiro · 
de 1699, e Carta Rlegia de l ~ de 
Abril de 1796. Veja-se o Alvará de 
18 de Janeiro de 176b sobre os Re-
cursos no Brasil. 

Assento se chama tam bem o pac-
to, ou concerto sobre algum objec-
to-; e restrictamente o contrato elo 
provimento das Tropas. Vejaõ-se os 
Alvarás de 15 de Julho de 1783, e 
de l '2 de Setembro de 17 3f> , e os 
Decretos de 1 de Julho de 17 6~ , 
de 1 de Abril de 1730, e de 9 de 
Setembro de 1800. Por Portaria da 

' Junta dos Tres Estados de 9 de Se-
tembro de 17 8<2 foraõ approva<las as 
Condições do Assento para as mu-
nições de boca das Tropas da Côr- 1 

te, e Província da Extremadura. ' 
Assento famberu quer dizer o Ju. 

gar de assentar-se. Dá-se assento no 
H 3 
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Desembargo _do Paço -no mesmo ban-
co; porém em ultimo lugar aos que 
tem Carta <le Conselho. Decreto d.e 
<:ol~ d.e Agos_to de l G4~ . Tem assento 
n ós Tríbdnaes os Officiaes Militares 
qu e tiverem Patente de Coronel, ou 
dah.i para cím a. Resoluçaõ de ©2~ de 
Junho de ,17ó3. 

Asserçaõ he synonymo de affir-
. m .açaõ. 

Assertor-ia se diz o juramento ·com 
que se confirma alguma cousa passa-
<la, ou presente. ·, 

Assessor he huma pessoa gradua- _ 
da, adjunta a hum Juiz principal, e 
particularmente.para o aconselhar-nas 
Sentenças que dá, e julga-r conjunc-
tamente coi-n elle. Os Superintenden-
tes , das Coudelarias devem ter As-
sessor Letra.do, Ordem ·de 6 de A-
gosto de 17 87. O Asses,sor d~ Con-
selho do Almirantado ·tem o Titulo · 
de Conselho. AI vará de 31 de J a-
neiro de 1797. Igualmente o Asses-
sor do Conselho de Guerra tem esse 
Titulo. Regimento de ~ ~ de Dezem-
bro de 1643, §. ~~, Decreto de Hi 
de JVIaio de 1793, e Alvará de 31 
de Janeiro de 1797. Assessor, e Re-
lator das Causas da Competencia dá 
Real Junta do Prntomedicato, hoje 
extincta, foi nomeado pelo Decreto 
de 1 de Janeiro de 1806. 

Assinaçaõ he o ac to· de assinar , · 
aprazar, limitar tempo. Assim cha-
mamos Assinaçaõ de dez dias a Ac-
çaõ surnmaria, pela qual se prescre-
ve esse termo ao Réo para dentro 
delle pagar a divida provada por Es-
critura pública , ou que · tem força 
della, ou allegar defeza que disso o 
releve. Ord. Liv. 3. 0 , tit. ·~b. 

" Assi'n..ado quer dizer obrigaçaõ fir-
mada pelo proprio punho da pessoa 
que se obriga. Os assinados de pes-
soas qualificadas valem como Escrí-
turas públicas. Ord. Li v. 3. 0 , tit. 
·59, §. U°J. 

Assinante se diz o que assina obri-
gando-se a entrar com certa somma 
de dinheiro para alguma oompra, 
t ra to, ou em preza. ·Como se proce-
de contra os Assinantes da Alfan-
dega que devem direitos, veja-se o 

\ 
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Alvará de \20 de Março de 1756, e. 
o Decreto de 30 de Outubro de 
17 84. ·Pelo Decreto de 9 de Julho 
de 1794 se promoveo o credito, e o 
giro dos Bilhetes da Alfandega. A 
emissaõ destes Bilhetes foi prohi-
bida pelo A I vará de ~4 de Janeiro 
de 1803 . , cuja execuçaõ foi nessa 
parte suspensa pelo Decreto de 15 
de Setembro do mesmo anno. Pelo 
Decreto de 30 de Outubro de 1804 
se <leraõ novas Providencias sobre o 
niodo de se affiancarem os A:ssinan-
tes das casas de Á rrecad.açaõ. 

Assinatura he a accaõ de assi-
. nar. 'l';:pnbem sig.nifica • 6 honorario 
que se paga a alguns Magistrados 

~ por assinarem. Sobre a Assinatura· 
Real, veja-se o AI vará de ~ 'l· de J u-
lho de 1713; e corno se fizesse de 
Chancella, veja-se o Decreto de 1 b 
de Fevereiro de 17 86, e o A vizo de 
6 de Março do mesmo anno. As As-
sinaturas dos Ministros foraõ regu-
ladQ.s pelo Alvará de ?26 de Junho 
de 1696 , Decreto de ~~ de JWarço, 
e Instrucçaõ de 0l9 de l\1aio de 1714, 
e Alvarás de 7 de Outubro de 17 45, 
e de 7 de Janeiro de 17 bO; e quan-
to aos do Ultra!nar pelos Alvarás de 
10 de Outubro, · e de ~Yl de Novem-
bro de l 7 b4. Mandou-se pelo Alvará 
de ~4 de Março de 173 6 , em conse-
q uencia da Resoluçaõ de 17 de De-
zembro de 1735, que os Desembar-
gadores da Relaçaõ do Porto · tives-
sem proporcionalment~ o augmento 
das Assinaturas concedido · aos Des-
'ernbargadores da Casa da Su pp1ica-
çaõ pelo _ Decreto de ~~ de Março ' 
de 1714~ . Foraõ igualadas as Assina-
turas de huma, e outra Casa pelo 
Alva_rá de ~5 _de Novembro de 1799. 
A differença das Assinaturas que ha-
via pelo Alv,ará de ~6 de Junho de 
16\::16 entr~ A ppellações, e Aggra-
vos ordinarios foi tirada, e ficáraõ 
sendo as mesmas pelo Alvará de 8 
de Maio, e Resolucaõ de 9 de Se-
tembro de 17 45. As 'Assinaturas das 
Petições de Aggravo foraõ manda-
das dobrar,' e o terço das 'Assinatu-
ras da Casa da Supplicaçaõ foi ,ap-
plic~ldo para o Hospi tal dos Expostos 
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po1' Carta Regia d~ _ 3 i ·de j ahel.ro 
de 177 b. Quaes sej ao as Assinaturas 
dos Desern batg'adofos do _Pa·Çb <lo 
Río de Janeiro; veja-se o Alvará de 
1 de Agosto de 1808 : As Assinatu..:. 
tas dos Ministros do Conselho da Fa-
rzenda em objecto de J 4risdicçaõ con:.. 
ürnciosa saõ as-mesmas dos Desem.;; 
bargadores de Aggravos, e Juizes 
da Corôa. Lei de ~~ de Dezembro 
de 1761, tiL 1; §. 4, , Naõ tE!in As-
sinaturas os Superintendentes das 
.Coudelanas. Regimento de \23 de 
Dezembro de 16~~, §. ~3, Provi-
zões de 6 de Abril de 1770; e de 
ll> de Setembro do mesmo anno~ As 
Assim aturas, e emolumentos· do Ou-
:vjdor de Macáo saõ as mesmas · dos 

-... puvidor<:;s de Minas-Geraes; deter~ 
J.-11inadas pelo ·Alvará de ,io de Ou-
'1;L.th1ro de 17 b4, como declarou d A.1-
:vara de ~6 de Màrço de 180·3, §. L 
As dos Desembargadores da Rela-' 
çaõ de Evora foraõ igualadas ás dos 
Desembargadores da Cas11 da ESup.;. 
pliçaÇaõ. Alvará de 7 de Abril ·de 
J.,,807. Quaes .sejaõ as Assinaturas 
dos: Ministros, e Ofiiciaes dás Ju..; 
gadas de Santarem; vej~-se .© ,Alva...: 
i·á de Regiment0 .de ~9 de De,zem-
b.i"o ,~le l 7 iJ a. Qua.es ·as do Conserva-
doi' da Companhia geral das .Pesca;-
ti-as. do Algar~e ., veja-se a .. Institui-
Ç;:i.Õ da mesma Corppanhia confirma;-
Q.a '_j)ot Alvará de 1 iJ de J ame iro de 
â.77~~_,, Sobi~e as . ~ Assinaturas dGs Mi..: 
:r,tistro~ se tomairaiõ ·os Assentos de -8 

· de.Mai:ÇD de :l-6-~9; de 4, de Jal'ileiro 
de_;l.6P-IJ, de ~ l de Janeiro de 16'67 .; 
e · de - 17 de ·N0vembro de 17J.~. E 
.:v.~naal""se . sobre este\ mesmo obj·ecto 
as Cartas Reg·ias de ~9 de Dezem.-
brn de . H$03 .; ·-:cle il. 7 de Fever~it:.o, e 
de · ~:O- de lVIaio ele 16){> , e AJ·varás. • 
de ~~ de N oyerr_i bro , de 1 7 {)4 ~ · dé 
.1:3· • .9.ei Nov.ern:l.;J1'.0 .Ele .l7'ii>6 ., '§. ·.1'7. •!..J 

·A A.ssin.atUira <das Partes he n:e.;: 
cess~ria nas 'P ,e1íiçoes q,ue. sob~m á · 
Real -.:1.?resenç·a. Car.tas Regias de 17 
de · F<?verei.ro, .,e cle ·:~O de l\!Iaio-.. de . 
l ·~~b. _. . 
~ .Assi~·i<fJs. A·ss:im s.e chamaõ em 
muit~s ,. Cathedraes os Ministros da 
~g:u11Q.a . orde,rp qu~.' continua,. e as- 1 
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sidutünerite cieverii assistir ao Côto ., 
e aos Officios Divinos ~ sem que es-
tê servico lhes dê igualdade com os 
Conegos' que tem ·voz em Cabido; 
assenlo no Côro alto, e estàbeiecida 
P.tebenda. Saõ synonym0s os nomes 
de Assisios, Porcionarios, Meios Co-
neg;os,Tercenarios, Quar~ançidos, &e. 
Na Sé de Coimbra foraõ extinctos 0s 
Assisios, ou Meios Conegos por hum 
Motuproprio ·de Pio VI. passado em 
Româ no anno de 177 8, e dado á 
execuçaõ por Ai vará tlo anno de 17 80; 
e em lugar delles foi creada htlma 
nova ordem de Beneficias; cujos Be~ 
:heficiados enchessel,li as obrigaçõe~ 
que aquelles recusavaõ cuinp:rir. As-

11 sün se termi.háraõ as po:ti.osas de-
mandas dos Conegos Ass1s10s , que 

1-pertendiaõ com abuso ter voz em 
1 Cabido. . 

. Assistente se. diz aqueÍle quê cona 
Procuraçaõ , . ou sem ella assiste á 
demanda 5 e toma o feito nos termos 
em que 'elle se acha. Ord. Li v. -s. 0 , 

tit. ~o, §. 3~. Tambem se diz ,As...; 
sistente o Adjunto, ou Conselheiro~ 

Asso01:ar quer dizer ajuntar em 
Sociedade ; aggr-egar ; admittir em 
Companhia. , : · 

Assuada se diz o ajuntatnelilltio de 
dez, ou mais pessoa_s estranhas que 
em tuinulto sahem a fazer mal a al_. 
guem. Ord, Liv. 5. 0

, tiL 45, Pelo 
Alvaitá .de i ~ . de Agosto de J. 717 se 
d clarou ser Assuada' -e CâiSO rde de..; 
VaSS.ill O ajurita/t:nento de quitize ., . OU 
.ma\is· pessoas na Ilha de Cabo-Vet<le -1 
ai'I'.lei"a q·l!le ,sej aõ escravos., ou fomi-
Jiài!.·e;S•'; .L 

4ss'iJ,car he ·'Ó) sal .:vegetal qoo 1De...; 
sulta· da calda rdas canas doces 1 ·do· 
suceo das palme~·as, e outras ,-arvo-
!lies. Provide,noiou-sê sobre b despa-
cho . do , USSlf;Car. ,pelos Alvarás de ,lá 
cite lalfl.eiro de .l60ó.';., ;1 de 16 dB Jt1,füo 
_d-e · l iH O.; Cartas ,Regias dé 10 de . 
M .ai.:qo ~· e 19 de Maio de I 6~8, Leis· 
d;e l f> de Dezernlmto ·ll:lte •11>87 5 e de 

-~8 de .FeveJ.·eiro de ·Jr683; .Alvarás 
<le 16 de Novembro de i6~o, de 31: 
de_ Jarn~ti.ro de 17~ l ;· de 13 de Se-
tembro de 17~5, e de 16 de' Janeiro 
de ,17 f> l ; D.ecreto de ~7 do mesmo 

H4 
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·mez, e anno, A vizo -Declaratorio de 
· i4 de Fevereiro do dilo anno, Alva-
rás· de 7 de l\1arço de 180 l , e de 
~4 de .Janeiro de 1804 . Por este Ul-
iinrn Alvará se revogou -0 de 7 de 
Mar(;o de 1 801 , mandando-se obser-
var o de 13 de Se tembro de 17925. 
C0mo deve ser despachado o assu-
car dos Senhores d e Engenho do 
Brasil, veja-se o Fpral de 15 de Ou-
tubro de 1 b87 , cap. 51 , o Regimen-
to de \i:l tle Jun ho· d e 1 7 03, ca'p. ·74, 
e 7J~; e que direitos paga o assucar 
dff S. Thomé, veja-se o · mesmo ' ·FO'-
r al, cap. 8~, e 83 . Providenciou-se 
sobre o pagamento dos direitos do 
assucar pela Resoluçaõ de 5 de Maio 
·de 1696, Alvará de lo/l de Janeiro 
de 161 9 , Decretos de \27 de Janeiro 
de 1'751, e d e 15 de Dezembro de 
1 7 f>~. Os direi tos do assucar doce·, 
·e mel~ço exportado para fóra do Rei-
no foraõ regulados pelos Alvárás de 
16 de Novembro •de 17~0, e 31 de 
J a(neiro de l 7~ l , ;revogados depois 
·pelo r .Alvará de -13· de Setem'bro de 
17~5. Póde-se despachar por baldea-
çaõ. Decreto de ~7 de Janeiro de 
1751. Sobre o seu cbmrnercio, e cul-
tura del'aõ-se providencias no Regi-
mento'. de 1 de Abril de 1751. Esta-
b.elec.eo-se huma Fabrica de refinar 
ass ucair po1:_ Decreto de 1 4 de Julho 
de 17 51. Os privilegiQs nelle conce-
didos •á dita Fabrica. se ampliaraõ 
pelo l~J..ecreto de .. 1'3. de Janeiro de 
l ''i' 5 ó-, e se deraõ Prnvidencias sobre 
a remissaõ dos. seus. direitos por De-
cretos de ló de Dezembro de 175~ , 
e de P2 6 de Janeiro de 1756. Permit:-
:tio-se · ~ es tabelecimento de segunda 
Fabri'ca por Provizao de o/Z4 de Maio 
-de 1'753. D eterrn in'ou-se o preço~· da 
-sua venda poc Alvará de 7 de ~ Abril 
de 1770. A venda. -por miudo do as- . 
sucar em Lisboa ficou pe:i;teirnencl.o 
·ccnn'límláti v amen te aos. Mer'cieiros 
.e Obnfeiteir9s . E dital de 6 de J:unh~ · 
de 1796. -õ inuJl as ino Brasil as ven-
das- dd1.. asslfcar_ feitas pol' menor pre-
ço rl<'.> que o commum ao tempo da 
F ·ota~ mais proxima. Alvará de ~ de 
A.bril 'de 1 6 56. Sobre o monativ.o dos 
.quatro por -cento _do' assu.car, veja.,,se 
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o Decreto de 92 0 de J anefro de 17 5 6 . 
A sua e:xporlaçaô para fóra do Reino 
permittida pelo Decreto de 3 de Fe-
vereiro de 1758, foi prohibida pelo 
Decreto de 14 de Set embrn do mes-
mo anno. Sob:çe as marcas das cai-
xas, e penas contra os que as con-
trafizerem, vejaõ-se as Leis de lb 

1

1 de Dezembro de 1687, e de ~8 de 
Fevereiro de 1688, e Regimento das 
Casas da Inspecçaõ do Brasil de 1 
de Abril de 1751, cap. 3, §. 9 . O 
descaminlfo do assucar he punido 
como o do tabaco. Lei de 'l 6 de No-
vem bro de l 7 ~ o ·. Sobre a avaliaçaõ 
do assucar na Alfandega , vejaõ-se 
os Decretos de 14 de Julho de 1751, 
de 13' de Janeiro de 1755, de '?Z6 de 
Janeiro, 'e de 14 de Abril' de 1756, , 

1 
e Alvará ,de 7 de Abrjl de 1770. So-
bre as faltas, e ava:rías do · assuca:r 

j se de.ra0 prnvidencias pelos Editaes 
de 17 de Junho de 1796, e de lb 
de Marco de 1 800. 

, Assumpçaõ. Este . termo he hoje 
consig:rado . pela- Igreja para signifi-
car a morte ~ ressurreiçaõ, e entra-
da triunfante da Virgem Santissirna 
no· Ceo . . Celebra-se esta festa no dia 
1 ó de Agosto de cada anno. 

Astim-, ou Hastil he certa medi-
da agraria que tem vinte e · cinco 
paln~os era veiros de largo , e de' com-

, prido toda a extensaõ do camp0, vi-
nha; predio, monte , · ou paul. ',Em 
aJg:uns 11 sitios se ·.usa da medida .dé 
A ·guilhàdas em .fogar de AstiBs.1 • A 
Agl'lilhada tem. fi.Uinze pahnóS ·era .. 
veüos . Hoje commummente: se ! usa 
da vara de cin(to palmos crà veiras 
para; •regular- toda a, düne·nsaõ ·-ágr-a-
ria'. . ·, · ·· ' ' ' · .· " : · 
· · Astrologia he· a pertendida •a•rte 
de produzir os sucoessos futUros pe-
la. inspecçaõ, posiçaõ, e influencüt. 
dos. Ast:i;os. Ajun.fou-se-lhe o epithe-
tc>'f de judiciaria p airru i'naõ· a c_onfun-
dir com a Astr0nomia. Ella 'foi nos 
tempos da ignorarnúa a mais acredi-
tada de todas as SHperstições. As im-
posturas dos Astrologos foraõ puni-
das no titulo do Cod. de rnalef., et 
m>athemat. · · 

Astronom'ia. he a sciencia dos As-
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trns que ensina o conhec:l.mehto dos 
corpos celestes , a sua posiçaõ, mD-
Vim en to ; e fenomenos. 

Atafona? engenho, ou rnatjuiría 
de moer trigo~ posta em movimento 
á maõ; ou por bestas. Diz-se tarn-
bem da casa aonde esta ·maquiná se 
acha colocada ~ As Atafonas naõ saõ 
casas que s~ dern de Aposentado-
ria. Decreto de 17 de Seiembl'o de 
1709 ~ 

Atalaia quer dizer lugar aito; 
torre , reducto posto em alguma 
eminencia , donde as Sentinellas 
descobrem o campo , e qualquer 
movimento do inirnig·o. Tàmbem se 
chamavaõ Atalaias os homens que 

, vigia.vaõ o Campo, Fortalezas; Pra.:.. 
Ças; e Presidias. Os Atalaias vigia-
vaõ de dia, e os Guardas, e Escu-
tas de noite. 

Atánàdo he a sola. cortida com a 
tan , ou caséa de carvalho. N aõ se 
despachaõ na Alfandega os atanados 
que naõ saõ fabricados no - Reino. 
Decreto de 7 de Maio de 1680, Avi-
zo de ~6 de Junho de 1739, Estatu-
tos da Junta do Commercfo confir- -
mados por Alvará de 16 de Dezem.:.. 
bro de 17f>6, cap. 17, §. s, e De.:.. 
ereto de 8 de Abril de l 758. O Con-
trato das Fabricas ·de sola, e atana-
do dos distri~tos de Pernambuco., e 
P· rahiba foi prorog:ado por dez an-
n os nas pessoas de Luiz da Costa 
Monteiro , e J oaõ da Costa Montei-
ro, e confirmado por Alvará de '27 
de Fevereiro de 1765. Por Alvará 
de 15 de Outubro de 17~9 foi con-
cedido a Joaõ .Mendes de Faria, e 
seu Sacio Gaspar de Caldas Ear!:?osa 
o estabelecimento de huma nova Fa-
btica de A tanados neste Reino, e 
suas Conquistas por dez annos. 
. Atavernar quer dizer vender por 
rniudo em taverna. ÜFd. Liv. 1. 0

, 

\ tí t. 1 8 ' §. 6 l. . ' 
-4.tayde. D.Jorge de A tayde nas-

ceo em Lisboa, filho de D. Antonio 
de A tayde , primeiro Conde da Cas-
tanheira, e de D. Anna de Tavora. 
Foi Bispo de Viseu, de cujo .Bispa-
do tornou posse em 14 ~e Març.o de 
1569, e o reminciou em 1578 .. Foi 

To1\'IO I.. · 
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CapeÜaõ-l\tI6r, Esmoler-Mói·, Pí·esi:,, 
dente da Meza da C onsciencia, ln=-
quisidor-Geral; cuja Dignidade re-
nunciou ' e Conselheiro de Estado 
pe Portugal em Madrid ; Faleceo de 
idade de setenta e s~s annos aos 17 
de Janeiro de 1611. Escreveo Actas 
do Concilio Tridentino á 7.ª Sessaõ d 
que assistio. M. s . Nohilario das fami.:. 
lia.s do Reino. M. s Regulce Cancel.:. 
larice Pii quinti Ejus que 'motiproprd 
Bulla et alia Decreta nec non Pau-
li quarti post promulgationem, Sanctí 
Concilii edita; Visr:ei 1 5 7 o. 4. 0 

Atempar quer dizer taxar tempo, 
dentro do qual se remettaõ as A p-
pellações para o J uizo superior. Ord~ 
L . o . F.. l V. 3 . , iI L 6 9 , '3 • 5 • 

Atheismo he o crime daquelle que 
nega a existencia de Deos. He raro 
achar A theos de boa fé , jsto he ;· 
pessoas:; convencidas <le que naõ exis-
te Deos ; mas as consequencias hor-
ri veis que resultaõ desta doutrina 
tem armado contra ella as Leis ci-
vis , _!laõ para vingar a honra da Di-
vindade offendida por sern.elhante blas..: 
fernia, mas para pôr a Sociedade ci-
vil a abrigo das perturbações que nel-· 
Ja huma tal doutrina o'ccasionaria~ 

. Atheo o que nega a existencia de 
])eos. . 

Athouanós. Hereges que começá-
raõ a publicar os seus erros no deci-
mo-terceiro Seculo. N egavaõ a irn~ 
mortalidade da alma, e pertendiaÕ' 
como üS antigos Estoicos que todoS' 
os peccados fossem iguaes. 

Atin'ia. Assim foi chamada huma; 
Lei Romana anterior ao tempo da 
Jurisconsulto Scevo}a , e publicada 
no Consulado de C. Cornelio Ceth,.e-
go, e de Q , Minucio Rufo pelo Tri-· / 

buno do Povo C. A tinia Labeo. El-· 
la confirmava a Lei das doze taboas 
que naõ permittia a prescripçaõ das 
cousas furtadas Rei fwrtivre , dizia· 
esta Lei, rEterna authoritas esta. 

Atirador se diz o que arremessai 
tiros com pedra, dai·do; bala:, fre-
cha, &c .. Restrictamente se applic~ 
esta palavra ao que arremessa tiro& 
de espingarda. Das Companhias de1. 
Artilheiros das Legiões N aeionaes 

l -
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se forrn áraõ dois Batalhões com a de-
nomjnaçaõ ,de CaÇadores Nacion aes 
de Lisboa Oriental, e Occidental, 
compondo-se cada hum deqes de hum 
Estado maior, e out.o Companhias. 
Estes Batalhões saõ considerados co-
rnp Corpos Nlilicianos na fórma do 
Plano junto á Portaria <lo Governo 
de 10 de Julho ele 1810. 

Atirar quer' dizer arremessar, fa-
zer tfro. A tirar depois do Sol posto 
ii aõ pódem os Navios estrangeiros no 
Téjo. Portaria de 17 de Setembro 
de 1641 , Decreto de ~4 de Deze1ü-
bro de 1644 , Regimento de 17 de 
JWarço de l 67 4, cap. H>; e Alvará 
de 16 de Marco de l 68L1 . 

..tftravessadbr he aquelle que, com.,. 
pra- toda a mercadoria, ou viveres 
para regatear, e a vender elle só a 

- seu arbi trio. Diz-se · tambem o que 
compra em segunda rnaõ para reven-
der / Alvará p.e ~~ de Abril de l 693, 
e Orde.rn de 192 de Agosto de l69f>. 
Veja, se Travessia. 

Atravessadouro se diz o caminho 
particular q_ue corta o terreno da 

. propriedade ~lheia. Os atravessadou-
ros, ou caminhos particulares que se 
naõ dirigem a fontes , ou pontes, e 
para que naõ haja titulo exclusivo da 
acçaõ negatoria foraõ mandados abu-
lir pela Lei de 9 ele Julho de l 77 3 , 
§. 12, e Decreto de 18 de Julho de 
177 8. A respeitp, dos atravessadou-
ros feitos ao longo das ~stradas, ve-
ja-se o Alvará de 11 de Março de 
1796. 

Attentado he palavra generica ,. 
pela qual ,se entende toda a em pre-
za formada contra a authoridade do 
Soberano, todo o delic.to que pertur-
bá a orde m social. Em termo foren-
se significa a innovaçáõ que se faz 
.em· prejuizo da questaõ pendente em 
J uizo, ou do recurso interposto par'! 
º.legitimo Superior. Ord. Liv. 3.º, 
ü L 7 3. Os A tt.en tados que naõ es-
taõ defenidos , e .qualifieados pelas 
Leis saõ extraordinariamente puni-
dos como o foi o praticado na Igreja 
do Carmo na noite de 14· de Março 
cle 1794 pelo Assento de ~9 domes-
mo mez , . e anno , confirmado p1elo 
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Decreto de 31 do referid-0 mez, e 
anno. 

Attestaçaõ he _o certificado que 
se dá de algum facto por escrito, ou 
vei~balmente. Ha casos em que as 
A ttestações saõ necessar_ias para ob.,. 
ter cargos , gráos , beneficias , ou 
dispensas. Pelo -A. vizo de 17 de Ou-
tubro ele 1787 dirigido ao Arcebjspo 
de Evora se lhe reéornmendou, que 
naõ passasse Atte~taçaõ para renun-
cia a]guma de Dignidades, Canonica-
tos , e mais Beneficios a •pessoas que 
com a 'inteireza devida, e cost~1mes, 
e com verdadeira vocaçaõ-, e espiritci 
ecclesiastico naõ tenhaõj untarnen-te 
a competente idade para ,receberem 
dentro de hum arrno contado do dia 
da sua collaçaõ aquelles gráos de Or-
dens sacras _ que forem da nature-
za das Dignidades , Canonicatos-, 
e Beneficios, que se lh~s houverem 
de conferfr, ou pelo menos naõ te.,.. 
nhaõ o gráo de Bachareis fori1rndos 
nas Faculdades, ou de Theologia 1 
ou de Canones. . . 

'4itil-ia. Lei Romana pr,omulgada 
pelo Pr.etor A itilio no anno de Ro-
ma 4-43 para o Pretor ; e o Tribuno 
do Povo fazerem :nomear Tutor a to-
dos aquelles que o naõ tivessem tes-
tamentario, ou legüimo. Esta Lei 
era restricta á Cidade de Roma; _po-
rém depois a Lei Julia ~ritia esten-
deo a suá disposiçaõ a todçis as Pro- , 
vincias do Imperio' Romano, encar-
regando aos Presidenies dellas a -no-: 
meaçaõ dos Tutores. 

Attributo quer dizer qualidade, 
ou accidente que pertence a qúal-
quer cousa :fizica , ou moral. Os Theo,. 
logos chamaõ attributos de Deos as 
qu;:i.lidades , e perfeiç@es que saõ da 
sua essencia, como a justiça, a bon-. 
dade, &c. 

- . Attriçaó. he ª ' dôr , ou detestaçaõ 
do peccado cauzada , oµ p~la fealda .. 
d~ do poccado , ou pelo , temor das 
penas eternas. 

4-vediaçaó he a acçaõ de avaliar 
o yerdadeiro preço <l:e , algu:ni a cousa , 
-por Arbitras µgr-itos ~ e d~putados 
i:>ara ess.e fim ,por aµtB.oridade públi.,.. 
ea. A a valiaçaõ ceimo, e por quem 
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deve fazer-se dos predjos rusticos , e 
urbanos , veja-se a Lei de 9 de J u-
lho de 1773 , Alvará de 14 de Ou-
tubro do me mo anno, e de \25 de 
Agosto de 1774, e Decretos de ~3 
de Junho de 1775, e de 17 de Ju-
lho de l 77 8. Corno se faz a A valia-
ç.aõ para ~-pagamento da Siza, veja-
se os Artigos das Sizas de ~7 de Se-
tembro de 1476; cap. 1; §. 1 , e ~
P.ara o da Dizima da Chancellaria, 
veja-se o Regimento de 16 d,e Ja-
neiro de 1Ô89 , tit. 7; §_. f> até 9 ; 
Alvará de 8 de Maio de 17 45. Para 
o dos Direitos da Alfandega, veja o 
:Foral de 15 de Outubro de 1587, 
cap. ~9, e 40, Regimento de Ç2 de 
Junho de 1703 , cap. 54, e 59, e 
Decreto de l~ de Dezembro de 1801. 
Como ·se faz dos Direitos da Chan-
cellaria, vejaõ-se os Decretos de ~7 
de Abril de 1799, e de 17 de No-
vembro de 1801, Avizos de 13 de 
Julho de 1751, e de 16 Setembro 
de l 77 5 , Decretos de 8 de Março 
de 1799, e de ~8 de Janeiro de 1800. 
Como se faz das Obras das Pontes, 
veja-se o Alvará de 18 de Junho de 
1605. Do rendimento das proprieda-
des de terço, quarto, ou meias pa ... 

- ra o pagamento da Decima, veja o 
Regimento de 9 de Maio de 16f:>4, 
ti t. 3 , §. l f), e Instrucções de 18 
de Outubro de 176~, §. ~7, !?JS, 
!ll9 ,, 31, e 40, Resoluçaõ de l~ de 
J u nho de 1770; §§. ~l, e ~9. Das 
sementeiras das terras que ficaõ in, 
cultas, veja-se o Alvará de 3 de Ou .... 
tubro de 1696, §. 10, e o Decreto 
pe 3 o de Setembro de 17 44. Da pro-
ducçaõ das vinhas do Alto Douro; 
veja-se a Instituiçaõ confirmada por 
Alvará de 10 de Setembro de 1756, 
Decreto de 14 de Julho de 1759, e 
Decreto de ÇJl de Janeiro de 1776. 
Dos alugueres das casas, e lojas dos 
Arlifices, e Commerciantes, que as 
tem por Aposentadoria de cinco em 
cinco annos, Decretos de 5 de No-
vembro de 1760, e de ~7 de Feve-
reiro de 180~. Das rendas even-
tuaes, e incertasi, veja-se o Decreto 
de 14 de Julho de 1759. Dos terre-
nos incendiados, e pardieiros de Lis-
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boa , Decreto de 15 de No embro 
de 17 87. Dos comprados para as e .;; 
tradas do Douro, AI vará de 13 de 
Dezembro de 17 88. E para as Obras 
do Rio Cà vado, Regulamento de ~o 
de Fevereiro de l 79f>, arL L.,. De 
hum e meio por cento concedido ás 
tripulações que salvaraõ o Navio do 
poder do ini.mig·o, Edital de \'l9 de 
Julho de 1799. D s fóros da Patriar-
cal, e pertencentes á Corôa para a 
sua venda , Decreto de ~o· de Maio 
de 17ó9, Avizo de 10 de Maio de 
1800 , Decreto de ~4, e Edital -de 
30 de Janeiro de 1801., Decreto de 
~8 de Setembro do mesmo anno. Dos 
fructos das Corporações Religio as 
para pagamento do terço , Portaria 
de l~ de Dezembro de 1816. Do ho-
norario dos Medicas, AI vará de ;<;,~ 
de Janeiro de 1810, §. 34•. D s ge-
neros para o pagamento da Decima , 
Decretos de 10 de Junho de 180 ~, 
e de 8 de Fevereiro de 1803. Dos 
terrenos adjudicados para a Fabrica 
do papel de Alemquer , Decreto de 
lb de Julho de 180\ól. Para a Fabri-
ca de vidros em Linhares, Cond. de 
15 de Abril de 1807, art. 3. Para a· 
Fabrica de Fiaçaõ de linho, algodaõ, 
e lãa, Cond. de 18 de Setembro ele 
i815, ,art. 3. A Avaliaçaõ da pro-
ducçaõ media dos vinhos mandou-se 
fazer pela dos ultimes cinco annos; 
Alvarás de 16 de Janeiro de 176 8 ; 
§.~,e de 16 de Novembro de 1771; 
§. 1. Pelo AI vará de ~~ de Feverei-
ro de 1779 , revogado pelo de 11 de · 
Abril de 1793 se mandou, quenaõfos-
sem avaliados os moveis que por com.: 
rnum estin;iaçaõ naõ passassem de dez 
mil réis. N aõ se precisa da A valia-
çaõ na Adjudicaçaõ de rendimen-
tos, pelos quaes a divida he paga 
dentro de hum anno, Assento de ~3 
de Março de 1786. Vejaõ-se sobre 
este objecto o Regimento de 3 de 
Setembro de 17 \27 , cap. t>3, e 54, 
o Alvará de l ~ de Maio de 17f>8, 
§. ~ , o Directorio dos Indios confir-
mado por Alvará de 17 de Agosto 
de 1758, §.· ~8, ~9, e 30, Alvará 
de I 6 de Janeiro , Decretos de 14 
de Ma.rç_o , e de re de Julho de 17 ó9 ,. 
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Alvad.s de 16 de Janeiro de 1768, 
§. l, e ~6 de , Novembro c.le 1771, 
§. l , Decretos de 926 de Março de · 
1769 , e de 17 de Março, e Edital 
de 924 ele Março de 1770, e Condi-
çaõ 9 das confirmadas por Alvará de 
'18 de Janeiro de 1773. 

Avaliador se diz o que avalia, 
põe preç.o , e dá valor certo a algu-
ma cousa. Os Avaliadores de todos 
os r a n:ios, e _ classes de faz endas,. of-
ficios, e artes públicas de:v·em tirar 
Provizões do Senado da Ca~nara, as 
quaes saõ an.n1rnes. Lei de ~o de Ju.,,. 
nho de 1774 , §. s, e 11, e Edital 
do Senado de 31 de .l\'Iarço de 1810. 
Nas Comarcas saõ ~leitos ·pelas Ca~ 
maras, e pas Devassas da Correiçaõ 
se inquire particularmente do seu 
procedimento. Avaliadores dos bens 
dos Orfüos naõ pódem ser os Parti-
dores. Alvarás· de ~{J ae JuIJ.ho de 
l695 ; e de ~l de Junho de 1759. 
Hum Avaliador das miudezas para o 
expedien~e da Praça dos Leilões foi 
c:reado pelo Alvqrál de 11 de Abril 
de 1793. Os Avaliadores dos bens 
moveis , e de raiz para as execuções 
dos bens · penhorados, saõ em todas 
as Cidades, Villas, e Lugáres destes 
1'einos nomeados pelas Fespeçtivas 
~a~aras, as q,uaes lhes passaõ Pro-
vi m ntos por tempo de hum anno, e 
~e lhes poderáõ reformar os ditos Pro-
vimentos em quanto derem _provas de 
yer<lade, e inteireza ·, §§. PZ9, e 30 do 
Alvará de \2 ó de Agosto de 1774. 

Avaliar he determinar o preço de 
alguma cousa. Sobre ·a fórma porque 
se devem avaliar as fazendas nas Al-
fandegas para o pagamento dos res-
p'ec tivos Direitós, veja-se o Foral de 
1 b de Outubro de 158'7 , cap. 39, e 
40, e o cap. 54 Jo Regimento de ~ 
de Junho de 1703. · 

A ·valo, termo de Commercio, he 
a subscrj pçaõ que se põe em alguma 
l~etn· de Cambio, pela qual o que 
sub::;creve se obriga a pagar a som-
n1a nrn ncionada na Letra, no caso 
ddh n aõ se.li paga pela pessoa s0hre 
quem a mesma Letra he sacada. O 
A valo be principalmente huma cau-
çaõ , ou seja. do S~cador, Oll seja do 

j 
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Endossante, ou seja do Acceitante 
de huma Letra de Cambio. Faz-se o 
A valo escrevendo simplesmente por 
baixo da L etra as palavras == por 
A vaw :;;:::: com o sinal de quem es-
creve. Os que põem o seu A valo nas 
~etras de Cambio ficaõ solidariamen-
te obr!gados como aquelles por quem 
se obrigaõ, -e naõ pódem usar das ex-
cepções, da excussaõ, ou da divizaõ. 

Avareza he o alforro excessivo 
-ao dinheiro, e ás -riquezas· que faz 
.esquecer-s.e o homem da' honra., e 
da glorja, quando trata de adquirir, 

- ·ou de evitar despezas. No Co~po de 
Pirei to Romano ha muitàs Leis que 
punem a avareza dos J uizes ; e ha 
tambem algumas n_a Compila.çaõ das 
Leis Patrias. Veja-se Peitas. 

Avaria em Direito marítimo se 
€ntende pelo damno acontecido por 
casos fortuitos nos Na.vi os , e merca- _ 
darias da sua carga durante a nave-
gaçaõ até ehegarem ao Porto do seu 
destino. Divide-se a A varia em sim-
ples , e grossa. A varia simples he a 
deterforaçaõ natural da cousa embar-
cada. A varia grossa, ou commua he 
a deterioraçaõ cau-zada por toi:men-
ta, corsarici, ou guerra. A respeito 
das A varias , e faltas achadas, nos 
generos, e rnercardorias importados 
por mar foraõ dadas Providencias, 
que se :fizeraõ públicas pelos Edi taes 
de l~ de Maio de 1766, de !27 de 
Junh0 de 179-6, e de If> de Março 
de l 800. Das A varias, -fretes , cus-
tas , e soldos pediaõ conhecer os Su-
perintendentes das Alfandegas. Al-
vará de 16 de Dezembro de l 77 4, 

' §. 7; e esse conhecimento pertence 
hoje aos Superintendentes do Taba-
eo, estabelecidos em seu lugar pelo 
Alvará. de ~7 de Julho de 1795. Co-
rno se avalia , e paga a A varia que 
0-s Navios fazem huns aos outros no 
PuFto de Lisboa, veja~se a Portaria 
de 7 de Junho de 1811. A prática 
de pagar a A varia grossa foi appro-
vada .pela Junta do ComrnePci('.). Por-
taria de 7 de Janeiro de 1794. Para 
ser paga a A varia gross-a pelos Se- · 
guPadores cleve preceder a liquid-a-
çaõ do damno t?J.l.le soffreo a cousa li-



AUD 
qu1dada. Àssento da Junta cÍo Com-
rn reio de 7 de Agosto de I 794 con-. 
firmado por Alvará de 1 ~ de Feve-
reiro de 17.95. Passou-se Ptovizaõ 
para se pagar a A varia que se dei-
xa para a Armada da Companhia do 
Comme1~cio em data de b de Feve-
reiro de 16~9. 

Aubaine he o Direito em virtu.;. 
de do qual o Soberano de hum paiz 
recebe a herança de hum estrangei-
ro que naõ está naturalísad0, ou que 
~s lando naõ de.ixa algum parente 
reinioola, J!laÕ havendo elle ·disposto 
de seus bens por Doaçaõ entrevivos j 
o.u p01; Testamento. O Direito d' Au-

/ baine foi abulido naturalmente pql' 
convençaõ entre Portugal, e Fra:n ... 
ça pelo Tratado de ~l de Abril de 
1778 .• 

AudienC'Ía. Esta palavra signifi-
ca em geral a a ttençaõ que se dá a 
quem fala. Restrictamente se diz o 
lu.gar em que o Rei, ou Magistrado 
eu ve em público as Partes , e iam-<; 
bem o tempo que dura a sessaõ dos 
J uizes. O Rei dá audiencia aos Mi-
nistros estrang·eiros, e aos seus vas• 
sallos. Os Ministros encarregados dê 
a lguma parte .da Administraçaõ . pÚ..; 
bhca daõ audiencia aos Pertenden-
tes. Os J uizes daõ audíencia ás Par ... 
tes litigantes. Pelo Decreto de ~o 
d e Maio de 1654 se mandou, que 
as· A udiencias se fizessem nos seus 
c ompetentes dias, ainda que feriáe. 
dos fossem. Veja se o A.ssento da 
Relaoaõ do Pôrto de 15 de Novem~ 
bro de 17~7. A Audiencia das Ap-
pellaçõcs; e AggTavos que na Casa 
da Supplicaçaõ se faziaõ ás quintas 
feiras foi supprimida por Dec1•eto de 
17 de Maio de 177 4, ficando só as 
das terças feiras, e sabbados de ma-
nhã em cada semana; naõ sendo fe-
riados. Audiencja dos Aggravos a 
faziaõ os Desembargadores mais mo~ 
dernos. Ord. Liv. I.º, ' tit. _5, §1 18. 
Pelo Regimento da Casa da Suppli-
€açaõ de 7 de Junho de 1605, §. l <?J 
se a lterou isso,. mandando-se que a 
fizessem po'I' turno os Desembargado-
res de Aggravos. Mandár"aõ-se fazer 
Audieneias gera:es· aos prezos nas vi-

AUD 
zitas das Cadêàs peio ilegiinento de 
7 de Junho d~ 1605, §. 9, e Alva-
1;ás de 'iH de Março d 174~, §. 7; 
e 8, e de 5 de Março d~ 1790, §. 7 , 
8, e 9 • Como devaõ os Ministros hir 
ás A udiencias acorn p·anhados dos seus 
Officiaes, veja-se o Alvará de ~5 de· 
Dezembro de 1608, §. 41. As dos 
Juiz dos Ca valleifos devem a~sistir 
os Alcaides por turno. Alvarás de 9 
de Dezembro de 1611, e de 14 d~ 
Setembro de 1637. Como se façaõ as 
A udiencias de revista de coimas ; 
vejaõ-se os Alvarás de ~l de Junho 
de 1635; e de 4 de Maio de 1646 ; 
Lei de - ~o de Agosto de 1654, Pro-
vizaõ de 7 de Setembro de 1750 ? 

§• 17, e Alvará de 'fJ de Dezembro 
de 1756. Como devaõ hir os Escri-
vães ás 4udienc1as ,_ veja-se o Alva-
rá de 3o de Junho de 1-.65~. Devem 
fazer-se as A udl.enc.ü{~' nos dias cos-
tumados, ainda que sejaõ feriados; 
porém naõ nos dias San tos , nem nas 
Ferias de Na tal, e Pascoa. Deereto 
de ~o de Maio de 1654; e Assênfo 
de Iô de Novembro de 17~ 7. Co-
mo , e aonde devaõ fazer os Corre-
gedores as A udiencias de Ch~mcel
laria, veja-se o Alvàtá de 7 de J a-
neiro de 17 60, §. 17. Sobre as Au-
diencias das Corfoições , veja-se a 
Lei de 19 de J a:neiro de l 7b6 J Que 
a ninguem se deve negar Audiencia 
se diz no Assento de b de Deze m-' 
bro de 1770. 

Auditor. ])á.:.se este nome a Ma .. 
gistrados incumbidos de certo ramo 
de J urisdieçaã .. De 0rdinario os Ma:.-

. g-istrados a quem se dâ e'ste nome 
exercem a J urisdicÇaõ ctiminàl. An...: 
tigamente c ada Provincia do Reino 
teve hum Auditor Geral dà. gente · 
de guerra. Regimento de l de J u• 
nho de 1678 5 e tarnbem h0uve hum 
Audit0r Geral do Exercito como ha 
hoje. Passavaõ os Auditorys Ggraes 
Cartas de Seguro aos Soldados n0s 
casos em que as p6dem passat os 
C0rregedores das Comarcas. Alvará 
de 6 de Fevereiro de 1664; Regi_, 
men'to de l de Junho de 1678, §. 35; 
e Alvará de 14 de Outubr'o de 1791 .. 
Os Auditores Geraes deviaõ âppel ... 

I 3 
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Jar ex-officio para o Conselho de' Guer-
1·a. AI varás de l 4i de Junho de 1649 , _ 
e de ~o de Janeiro de 1649 , e De-
creto de 16 de Julho do mesmo an-
no 'de 1649. Deviaõ cum prjr-se os 
seus Precatorios. Carta Regia de YlO 
de Agosto de l 6f>O_ Foraõ com tudo 
prohibidos de avocar feitos dos Au-
ditores particulares. Carta Regia de 
921 de Agosto de 1643. Pelo Decre-
to de 11 de Setembro de 1648 se 
prohjbio encarregarem-se diligencias 
aos Auditores. Hum Auditor Ge-
ral foi creado por Decreto de ~o de 
Novembro de 1664. Hum Auditor 
Geral de Cavallaria. da Provincia' da 
Extremadura foi éreado por Decreto 
de ~o de Novembro de 1664. A udi-
tor ·Geral da gente de guerra foi no-
meado hum Ministro de Letras em 
Lisboa por Alvará de ~7 de Novem.:... 
bro de 1646. Os Auditores foraõ 
mandados consultar pelo -Desembar-
go . do Paço. -Decreto de 1 ~ de Ou-
tubro de 1643, e naõ pelo Conselho 
de Guerra. Decreto de ~ 3 de Junho 
de 1654. Eraõ <Auditores da Gente 
de guerra GS J uizes de Fóra, ou os 
Corregedores , ou os que serviaõ os 
seus lugares. Regimento de ~PJ dé 
Dezembro de 1643, §. S24. O Audi-
tor Geral era o Juiz privativo dos 
Assentistas. Resoluçaõ de 18 de J u-
nho de 1753. Os Auditores Geraes 
foraõ e~tinc_tos , e em seu lugar fo-
raõ creados Auditores particulares 
para cada Regimento com a gradua-
çaõ de segunda Intrancia. Decreto 
de ~o de Outubro de 1763 declarado 
pelo de 15 de Dezembro de 1763. 
Foraõ depois authorisados com a Pa-
tente de Capitaõ. Alvará de 18 de 
Fevereiro de l 764J. Depois foraõ 
e . tinctos pelo Alvará de ~6 de Fe-
vereiro de 1789 , que lhes substi-
iuio os J uizes do Crime , ou os J ui-
zes de Fóra das terras em ·que esti-
verem aq_i,rnrtelados os Regimentos. 
Tem os Auditores assento, e voto 
nos Conselhos de Guerra. Alvarás de · 
18 de Fevereiro de 17 64, e de 14 
de Dezembro de 1765. Auditor da 
Guarda Real da Policia he hum Cor-
regedor, ou Juiz do Crime de · qual-

AUD 
quer Bairro da Capital para isso no-
meado. Decreto de ~6 de Maio de 
180~. Os Audjtores dos Regimentos 
de Milicias saõ os J uizes de Fóra das 
terras princjpaes delles, ou os mais 
vizinhos. Regulamento de ~o çle De-
zembro de 1808 ,_ tit. 5, cap. 3, §. 1. ., 
Os dos Cohselhos de Guerra das Or-
denanças saõ os J uizes de -Fóra das 
Capitaes dellas, ou o mais vizinho 
do lugar em que ellas se achaõ reu-
nidas. Portaria de 30 de Junho de 
181 o. A J urisdicçaõ dos Al!,ditores, 
e dos Conselhos de Gm~rra he priva-
tiva, exceptos os ci;imes de Leza-
Magestade divina, ou humana. Al-
vará. de · ~l de Outubro de 1763. Au-
ditores foraõ novamente creados hum 
para cada Brigada. Portarias de 30 
de Agosto de 1811, e Ordem de 19 
de Setembro do mesmo anno. f 

Auditor da Marinha he hum Juiz. 
que conhece das cauzas da Marinha, 
e Armada Real em primeira lnstan-
cia. Foi creado este Lugar por De-
creto de 31 de Dezembro de 1789. So-
bre a Jurisdicçaõ do Auditor da Ma-
rinha com relaçaõ ás 'prezas, vejaõ-se 
os Alvarás de 7 de Dezembro de 1796,: 
e de 9 de -Maio de 1791, e 4 de Mi:iio 
de 1805. HeExecutor das dividas ac~ 
tivas dos Armazens. Alvará de 3 de 
Junho de 1793 , §. 7. Póde tirar De-
vassas nos casos da sua cornpeten-
cia. Decreto de ~3 de Abril de 1795. 
Era Fiscal da Fazenda. Decreto de 
14 de Julho de 1788, e Alvará d~ 
~6 de Outubro de 1796, §. 35, e 36; 
mas depois foi separado deste l-ugar. 
Decreto de Q. de Setembro de 1800. 

Auditor da Leg(!.cia he-o Minis-
tro Assessor do Nuncio. O P~pa a-
junta hum Auditor ao Nuncio corno 
os Principes secular~s enviaõ hum , 
Secretario de Embaixada com hum · -
Embaixador. O Auditor durante a 
auzencia do N uncio, ou no i-nterval-
lo ·que decorre da sua partida até á 
cheg·ada do seu Successor , toma a 
quahdade de Internuncio que cor-
responde á de Encarregado dos N e-
gocios. Veja-se o Avizo de ~ de A-
gosto de 1760. 

Auditor da Rota he hum dos Pre-
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lados que constituem a Rota Roma-na. A Rota de hum Tribunal de Re-
curso deputado para . o conhecime 1to 
de todas as Cauzas ecclesiastias que 
se app~llaõ para Roma., e que tem 
por objecto negocios que naõ saõ éon-
sistoriaes. 

Auditoria he o 'rdbunal em que 
o· Magistrado dá audiencia, é publí-
ca as suas decisões. Tambem se to-
ma pela Assembléa de pessoas que 
se aj unta,õ para ou vir a1gum discm;-
f.30, ou assistir a algum acto solemne: 

Avéa. Especie de graõ farinaceo 
que cresce em cana , mas sem es pi-
ga , e cada graõ está por si penden-
do da cana. Por Edital de ~9 de No-
vembro de 1804 se mand~u, que a 
A vêa desse entrada na J\/[eza do Ter-
reiro como estava determinad~ ares-
pe~-to da sevacla. . 

Aveiro. Esta Villa foi erecta em 
Cidade por Lei de o/ló de Julho de 
J 7 59. Veja-se o Alvará de 11 de 
Abril do mesmo anno. Os fundos des~ 
tinados para a barra de Aveiro foraõ 
lna.µdados recolher ao Erarl.o por De-
creto de 3 de Outubro de 1301. Por 
Carta d~ ~o 'de Setembro de 1640 se 
concedeo ao Puque de Aveiro ; que 
os seus J uizes fossem J uizes dos Di-' 
i·éitos Reaes , e .delles se appella pa.;.. 
ra Q seu Ouvidor d_a Fazenda, e da-
hi para. a .Casa da Supplicaçaõ, con-
firmand6:--se por essa Carta o Alvará , 
de ~5 de A-gosto de 1639 .. E . pof 
Çarta de 12 de Setembro de 1640 
se confirmou o Alvará de 12 de J u..:. 
lho de 1639. . 

Avença quer dizet pacto , .con..:. 
vençaõ, concerto entre Partes em 
algum preço, ou somma certa em 
lugaF de- lucros incertos. A venças 
naõ pódeITJ fa,zer os Almoxarifes , 
Rendeiros do verde , ou Jurados. 
Ord. Liv. 5. 0

, tit. 73, Leis de. ~ 
de 0Qtubro de 1607, e de ~4. de 
Maío de 1608, Alvará _ de 6 de No-
vembro de 17 69 ; nem os Rendeiros 
das Çhancellarias das Comarcas , so-
bre per,tçi,$ antes cfe julgadas. O:cd. 
Liv. 1. 0

, tit. 61 , §. 5, tit. ·~ 6_8, 
§. 14, Lei de ~ de Outubr'o de 1607; -
P.em os M~il'inhos , ~obre penas em 

AVE 
que a Fazenda Regl tem parte. Ord. 
Liv. I.º, tit. 61, §. l~; ne.µi os Ve-
reàdores , sobre fazendas , e qens do 
Concelho; Ord. Liv. I.q, tit. 66' 
§. 7, e 8; li.em os Meiánhos; e AI..:. 
caides., sobre coimas. Lei de ~ de 
Março de 1613; e Alv~rá Q.,e l~ de 
Majo de 1615; Foraõ prohibid;;i.s as 
A venças no Consulado Geral da en-
tl:ada, e sabida em Lisboa ; Lei de 
19 de Dez~mbro de í 77112, e Alvará 
de r;zo de .Maib de 1774, §. l\B; no 
Cofre das Sizas dos bens de raiz. 
Reg·imenlo de 16deJaneirode1674, 
§; 19 '; mas foraõ admittiqas nas Ju...: 
g~das de Porto de Moz. Alvará de 
13 de Julho de 1776, §. 92 ; e sobre 
o pagamento do Real d'ag-ua. Provi.:< 
zaõ de 1 de Junho de 1787; sobJe a~ 
J' ug·adas de paõ devidas ao Hospital 
das Caldas da Rainha. Alvará de ~o 
de Abril de 1775, §• ~5; sobre os 
tres por cento do novo Imposto das 
Fabricas do Reino. Decreto de 11 
de Maio de 1804 ; na Meza do V Bl'CJ 
pezo com os Merci~irqs qne querem 
usar de pezos-, ou bl;.llçi,nç~s. Et;iita~s 
·de ~o de Março de l ~-06 , e de 1 de 
Julho de 1814 ; e com as Col]lmtini-" 
dades Religiosas, sobre, o paga1JJ~n
to da Decima, e Contribuiç!'.tõ. Por-
taria de I o {te Abril de 181 l. A:ven-
ças naõ pódem fazer os Rendeiros do 
Convento novo no Reg~eng;o de Ta-
vira; Alvará de l de Junho de I 787 , 
cap. 18 ; nem os Serventu arios elos 
Officios cnm os Pwpriet.arios para 
lhes darem mais da terça parte pelai 
A valiaçaõ da ChaneeJlaria. Lei de 
~~ de Junho de 1667, e Al~ará de' 
Íf> de Setembro de 1696 , 

A venças da Cidade he hum Di-
reito que costuma arremátar-se pela 
Administraçaõ da Fazenda das Me-" 

· zas das Sete Cas·as, e consiste na Si_, 
za da revenda q.ue pagaõ as tendas·,. 
e tavern.as em que se ve.nde cafoe 
secca arratelada, e por :i;mudo, e de 
ventres , e rniu.dezas de rezes. 

Avençal se diz o que faz , ou tem 
feito avença, ou ajuste com alguem. 
A vença! era: iam bem o Rel\deiro de 
rendas Reaes. Ord. A.ffons. t.i-v. ~.º, 
fol •. 6, e 7. r 4 
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Avençar he fazer a vença , ajus-

te , pacto , ou concei•to com al-
guern. 

Averbar quer dizer reduzir a es-
crito. Averbar de suspeito he int.en-
tar suspeiçaõ contra o Juiz, Escri-
vaõ, ou Official público. 

Aversaõ. Esta palavra he quasi 
synonyma de odio. 'He a aversaõ 
hum vicio em todos os home-ns. Faz-
se porém · mais odiosa em hum Ma-
gistrado. Todo o Juiz que nas Sen-
tença~, ou Despachos que profere 
mostra aversaõ a alguma das Partes 
póde ser dado de suspeito. 

Augures quer dizer homens que 
predizem o futuro. A sciencia dos 
Augures era a arte· supersticiosa de 
predizer o futuro pelo vôo, e comi-
da dos passaras. 

Augusto he }/.um titulo de Digni-
dade ·que se costuma Cl.ar a0s Reis, 
e Príncipes Soberanos. Octaviano 

. Cesar foi o primeiro que tomou o 
nome de Augusto, que o~ seus Suc-
cessores adoptaraõ, e sempre servio 
no lmperio Romano para designar 
aquelle que estava revestido do po-
der .supremo. As lmperatrizes parti-
cipavaõ deste titulo. 

Avir quer dizer ajustar , con-
vencionar , concordar os que estaõ 
desavindos. Ord. Liv. I. 0

, tit. 58, 
§. ~-

Aviz. Ordem Militar de Portu-
gal instituída em 1147 pelo Senhor 
Rei D. Affonso Henriques em me-
moria da tomada de Evora. Por isso 
os Cavalleiros desta Ordem primei-
ro se chamáraõ Cavalleiros de Santa 
Maria de Evora. Foi-lhes substituí-
do o nome de A viz tirad'o do lugar 
em que edificáraõ huma Fortaleza 
em 1181 , e para onde passáraõ por 
determinaçaõ do Senhor Rei D. Af-
fonso , JJ. , O vestido de ceremonia 
desta Ordem he hum manto branco 
tendo no lado esqueido huma cruz 
verde fiôr de liz , junto da qual- es-

\ taõ dois pass~'ros. Tem esta ordem 
em Portugal; q\n\renta e nove Com-

, roendas, e o Graõ Mestrado della 
acha-se unido á Co1;ôa. 

Avizo. Esta palavra em geral quer 

AUL 
dizer conselho , ou instrucçaõ. Em 
especial porém. se diz A vizo a Or-
dem Regia expedida no nome do 
Soberano por Ofücio do Secretario' 
de Estado da Repartiçaõ com a as-
sinatura deste. Dantes se chamavaõ 
estes O:fficios Portarias. Ord. Li v. ~ . 0 , 

tit. 4,1, Decreto de 1~ de Março 
de 1706. Taes saõ as Portarias de 
1 ~ de Abril de 1 641., e . de Hl de Se-
tembro de 1643. Tambem secharna-
vaõ Cartas dos Secretarias. Alvarás 
de ~5 de Se"tembro do 1601 , e de 13 
de Dezembro de 1604, e Escritos 
dos Secretari.os. Provizões de 19 de 
Abrjl, e de 14 de Junho. de 169~, 
e de 14 ele Março de 1693. Como 
os .$ecretarios de Estado passáraõ a 
ser tambem Ministros , os A vizos 
que saõ huma authentica declaraçaõ 
da vontade do Soberano tem presen-
t~mente a força de Lei sendo expe-
d1dos pela Repartiçaõ competente. .... 
Assim foi restringido o Decreto de 
1 ~ de' ,J aneiro de 17 54 pelos A vizos 
de 30 de Dezembro de 1790, e de 
?29 de Janeiro . de 17~ 1. Os cap. 5, 
e 6 da Pragmatica de ~4 de Maio. 
de 1749 pelo A vfao de 4 de Julho 
de 17 54. A Lei de ~4 de Fevereiro 
de 1764 pelo A vizo , de \28 de Feve-
reiro de 1791. A Lei de ~~ de Mar-
ço de 1719 pelo Avizo de 1 de Mar-
ço de l 734. A Lei de 3 de Novem-
bro de 17 61 he ampliada pelo A vizo 
de 3 de M3:rço de ~ 725. O §. 3 do 
Alvará de 16 cle Março ·de 17 57 he 
explicado pelo A vizo de 13 de l\/Iar-
ço de 1761. Em fim os Avizos de ~3 
d~ Setembro de 1735, e de 3 de J u ... 
nho de 17 84 estab.elecem regràs cer-
tas que. d~vem ter successiva, e per-
petua observancia. Esta authorillade 
porém legislativa oppõe-se á Ord. do 
L . © o t"t JV. ""• , 1 • 41. 

. Aula. Casa aonde se dá liçaõ pú-
blica de · alguma sciencia, ou arteª 
Aulas de Grammatica Latina, Gre-
go, e Rethorica foraõ esta.belecidas 
por todo o Reino pelo Alvará de ~-3 
<ile ,Junho de 17 59 , e se abri o o pri-
m..eiro concurso para e11as por Ecfi tal 
de ~8 de J1alho de 1759. Aula. de 
Rethorica foi mandada estabeler na. 
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Universidade de Coimbra por Avizo 
ele ~4 de Outubro de 1761. Sobre a 
Aula da Architectura Militar esta-
belecida na Bahia se deraõ provi=-
dencias~ pela Carta Regia de G de 
lVIarço de 1713 ; e sobre as Aulas 
da Congregaçaõ do .Ora.iorio pelo Al-
vará de 15 de Marco de I 755, A Au-' 
la do Commercio foi mandada esta-
belecer pela Junta do Cornmercioô 
Estatutos da mesma Junta confirma..:. 
dos por Alvará de l~ de Dezembro 
de 1766, cap. I 5 . . A Aula de Com-
mercio tem Estatutos proprios con ... 
firmados por Alvará de 19 de Maio 
de 17 f>9. Os que naõ tem Carta de 

, A pprovaçaõ da Aula do Commercio 
naõ pódem ser Guardali vros ; ou Cai~ 
xeiros. Lei de 30 de Ag·osto de 1770, 
§. 5. Huma Aula de ºArtilharia foi 
creada na Fortaleza de S. J uliaõ da 
Barra de Lisboa por Alvará de 9 de 
Abril de . 176~; e outra de Nautica 
na Cidade do Porto por Carta Re-
gia de ~9 de. Outubro de 1764. Au-
la de Desenho; e de A1:chitectm:a 
Civil foi creada por Alvará de ~3 .de 
Ag·osto de 1784. Aula de Docimas- · 
tica foi mandada . abrü: na Casa 9[a,; 
Moeda ·por Decreto de I <il de n ·e-
zern bro de .l 801. Aulas de Mathe-
matica, Commercio ;· e Línguas ln.o. . 
gleza -, ,e France4a se mandáraõ es-
tabelecer . :ç.a Çidade do .Porto pelo 
Alvará. de 9 de ~evereiro de IBOB; 
e foraõ addicionadas com as d~ Filo-
sofia · racional , e moral; e Agricul-
tara pe~o . Alvará de ~9 de Jufüo 
de 1803,, que confirmou os seus Es::-
tatut~s J \f ~ja-sB o .~dital da Cptn. 
panhlé\ do ._-.forto d~, 11 de Outl]-bro 
de Í803. Huma Aula. de lVIathe-
matiç<~· foi est~beled!i p,,ara ensino 
d~ Brig.ad,a · R~al âa · Marinha . pol"' 
Decreto de 7 de Outubro de 1803. 
Os que; estudaõ nas Aulas Miljt~'res 
dos ~egimentos do Algarve sa:q <!-d::.. 
mittidos a fazer exame __ na Acad«; .... 
m-ia da Mari.µha.. D~creto de 13 Jd<}. 
Agosto de 1,790. As ~ulas de Graq_ir-, 
matica, Humanidades., . e_ primeiros 
estudos _ga Çornf'J.:ça · de Cqimbra , :Q-: 
cáraõ pertencendo , j.· ~ns~pe·cçaõ. P,o. 
R~itqr ga 'Qni versidad~ <le Cqimp ·a. 

Tol\10 I. 

Avó 
Alvàrá de 17 de Janeiro de 17º91. 
A Aula. de Engenharia foi extincüh 
Lei de 5 de Agosto de 1779. Veja-
se a Carta Regia de ~ de Janeiro 
<le 1790. . 

Aul'ista se djz o que api'end.e em 
aiguma Aula. , Os Aulistas da Aula 
do Comrnercio tem prerogativas; e 
preferencia para os cargos, e incurn-
bencias da Fazenda Real. Lei de 3 o 
de Agosto de 1770, Decreto de 1 
de Abril de 1791 , e A vizo de 1 7 de 
Fevereiro de 1795. 

Avd he o pai de pai , ou mãi. 
Dizem-se avós os antepassados~ 

Avó he a rnãi de pai; on mãi. 
Avocar he fazer vir ao s;eu J ui-

zo a Causa que _corre em outro. Ne-
nhum Juiz póde mandar tirar Autos 
dos Escri torios dos Escri v ã.es de di-
ve1:so J uizo, mas deve passar Pre-
catorios A vocatorios dirigidos aos 
J uizes respectivos. Alvará de ~3 de 
Outubro de l 7Ml. EJÇceptuaõ-se os 
Corregedores do Crime da Côrte que 
pódern Gfientro do Territori0 das cin• 
co legoas av.ocar os Processos crimes 
de casos, que provados merecem pe~ 

, na de moa: te · natural; bu d vil, ou 
cortamento de membro. Alvará de 
31. de Março de 174\2, §. 6; e os 
Correg·edores do Oi vel da Côrte' den-
tro do Territ.orio desta , e os das Co-
marcas dentro dos seus districtos nos 
casos .do seu. Regin~ento. Ord. Liv. 

· Lº, tit. 58; §. 19; e. Pl~. Naõ se pó-
d.em .avoca.r pelos J uizes Com missa .... 
rios; naõ .obstante a' faculdade geral 
das suas Cornmissões, as Causas d~ 
Pri vile.gi~d<i>s ·, com pri.~ileg·io incor-
porado em Direi to. Decreto de ·13-
de Janeiro de 1780. Veja-se' o As-
sento de ~3 de Novembro de I 769,. 

. , e b A l val·á: de ~\?2 de Junho de 1805 _. 
· Veja-se tarn b~m sobre este objecto 
' o q~p.i 1 b;,do ;~e.gimento do .J uizo do 
Tombo de Sg.ntarem de 1 de Outu...; 
bro de 1586r, o §. 49 do Reg·ünento-
do Qqyidor Geral da Cidade d~ · S; 
Salvador do Brasil de 7 de Mafj)o-

, de , 1609, ..._ o 'Cap. ~9 dp Regimento 
1 i\> Juiz ii d.9 ·.Fisco de 10 de Julho-
! de 16\20, os. Alvads de .:..3 de Ab11 il. 

de 16~~· ,· de 16 de Outubro de 16~3, 
, l K 



A U 'f 
e de 4 de Janeiro de 1655, o §. 11 
do Reg j·rn e nto da Cruzada de 10 de 
Mai'o de 1 634· , a Provizaõ -de '26 de 
Fevereiro de 1648, o Decreto_ de 13 
de Se tembro de 165~ , o §. ~8 do 
Regimento de 1 de Junho de 167 8 , 
o Decreto de ~o de Junho de I 68á-,-._ 
e a Carta Regia de 15 de Março 
<le 1766. _, 

A U 'f 
em Direito Romano ás Novellas de 
Justiniano. N aõ se sabe de certo 
porque razaõ se. lhes de o este nome. 

1 
Alciato djz que elle fo i originaria-
mente dado pqr Accursio. As No-
vellas foraõ . primeiro escritas em 
Grego. O Praxista J uljano as tra~ 
duzio, e abreviou. Fez-se dellas no 
tempo dos Bulgaros huma vei~saõ 
mais exacta, e rnajs littera l , ain~ 
da que menos elegante. Accursio 
(diz Alciato). preferindo esia tradu-
çaõ á de . Juliano lhe chamou · Au-
thenticâ ·por ser mais conforme ao 
original. · · 

Authentiear quer dizer authori-
zar' ·legaliz·ar juridicamente -a v,er-
àade de a·lg-uma cousa-. · 

A uthenticidade he a qualidade de 
1 ser authentiéo. 

. , !Áuthentico · . .q 11 er dizer s0lern ne 1 
munido cle authorida.de, ·e testemu--
nho público, legwlizâdo jüi:idicamen-
te. Esta palavra· se appli.ca a'DS actos 
emanados · de O.tlicia:es p®blicos em 
materias · toca:ntês · ao seu .Min.iste-

Avocatorio he a Carta , ou Man-
dado que passa hum Juiz para vi<r 
ao seu J uizo a Causa que c~rre em 
outro diverso , e éujo conhecimento 
lhe pertence. Antes do seu cumpri-
mento póde o Juiz de quem se avo-
ca a Causa mandar ouvir as Partes 
para sua instrucçaõ. Assento de ~9 
de JVlaio de 17 ó I. O Assento de ~ 3 
de Novembr0. de 1769 tomádo ares-
péi to dos A v0catorios deve sei: en'-' 
t eNdido com a modificaçaõ do De-
creto de 13, de S aneiro· de 17 80 , e 
na conforniidád'e do Alvará de ~~ 
de J unhõ de rso5. A vocato'tios dos 
crjmes dos Bai1~ros para a · .côrte só 
tem lugar . nos· casos' quei r>rovados. 1 

merecem pela Lei pena , de , morte rio. 
na~u'l.!al, ou civil, ou coi-tamento de - ,c;4uthor se diz aquelle de quem 
:membro. Alvará de 31 • -de · Março · .. a;lguem teVie éaus-a. 
de 174\2, §. 6. · , '"' · · ( · Authoría he 0 direitó que tem 

Avoenga era o direito • de stlcce- ·. quem · hotlve- hurna cousa dé' outro 
der nos bens que ·foraõ dos •'avós, ou de chama-lo -para• o defender e"in Jui- -
eutros ascendentes consanguineos. zo quando hum tel'ceiro o demanda. 
Ord. Affons. Liv .. ~.0, tit. 68, tit. 107 . Ord. Liv. 3. 0

, tit. 44•. D 1aqui se diz 
No Seculo decimo era bgm conheci-' vir á ·A uthoria aqtfelle que vém <le-
da esta palav:rn, pela qual se· distin- fender. · · · · --· '' · ' 
guiaõ os bens ·herdados dos maiores Auto quer dizer acçaõ páblica, 
dos que' eraõ adquiridos· por contra- ct>rno o Levantamento, ou Accla-
to, ou testamento. P · ' maçaõ dos Reis. Tamb~1fr). _:S'.i,grüfic-a 

Avoerr1:go quer dizer · herdado de ' º ' instrumento público que oét~if.ioai 
avós. 1 • a) existencia, e q·u-alidades de algum 

Avoengueiro se dizia' aquelle que , act6 judiciàl. ~ · 
succedia na herança Casal, ou Re- · 1 

; Auto da _ Fé he a exec--~çaõ · so--
guengo de pai a filho, netO' ; ou bis- : ' le.~ne da SentéEÇa, do Tribunal da 
neto. · . ~ lnq-uisiçaõ . ;. ·· · · · , ,. u · • 

· ' ;Áureo. Mo~da antiga ' d'e · Fortu- _- •1At\!l.to de ha:bito, -e t'ónspttí ~,Jie a 
g·'al. ' Sessenta <ilest~s ' à re.os faziaõ 1 descripçaõ' jud'.icial que se faz de es~· 
h?.m marco de ôitd que :_valia. 7 /j 380 · t~<iJ.o: em que · fo! achado b R'éo ' ho 
1:e1s·, e - consequentemeFlte eàtla au-

1 
acto dâ. sua ' p'riza.0., ·Yeja'-se Per.taria 

re'"' 10)-3 1!1.,1·s.• ' · - d'"' lº d A t d > V - \:) 1 il v '. U ,e ge'S 'Q ,-e 1'7f>l. '. ',:, 
< ' Aust-riá!. É~te paiz àa: Al@:inanhal i . 1 • • Auto fazem : os Provedo1'es ·dos. 
tinha o -~1tulo de Àr'cfu.idadado. ·Hoje' f '.'~ Partiddres? e : E S'c11ivães q·".le· v-?Õ ái 
tem o -t~ttlfo> 'de Imperio. · '· ·) i Cerreiç~~ ,,dos- ~ uizes dos- Orfãos'. Al-

·.Autheritic'á he n0mé que'.... 'se dá 1 , I vaFá ··de i:> dé Jf>ezemb'ro- d.e · 1{686. 
:(t 
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Auto de resistcncia feita aos P1·0-
vedotes das Comarcas, ou aos seus 
Ofliciaes <leve ser remettido aos Cor"-
regedores. Assento de 10 de Novem=-
bto dê 1691 , Alvarás de <24 de Ou-
tubro de 1764; §. 5, e 6, e de 920 
de Dezemb1•0 de 1784, Àuto deve 
fazer-se da achada de facas ' e al'~ 

· rrias defe:tas. Alvará de iJ l de Mar"-
ço de 174~, §. U2. Aufodasfazen.1.. 
das desencaminhadás como se faz? 
veja-se o Foral de li> de Outubro 
de 1587, cap. 87; e Regimento de 
~ .de Junho de 1703 , cap. I oo, A u-
to contra os culpados nas Posturas 
da limpeza deve formar o Vereado1• 
do Senado que tem o Pelouro della. 
Regimento 1 de 30 d~ Julho de H~9l; 
§. 30. Devem fazer Auto os Prove_. 
dores das Comarcas contra. os que 
impediraõ, ou intimidaraõ os Lan..:. 
çadores , nos artendamentos das pro..:. 
priedades do Concelho. Alvará de 6 
de Dezembro de I 603. Auto com 
seis Testemunhas deve fazer o Juiz 
do fogar em que os Ciganos forem 
moradores , e temette-lo ao Rege-
dor. Alvarás de ~4 de Outubro de 
1647; e de 10 de Novembro qe 1708, 
Auto devem fazer os Corregedores 
dós Bairros ;, os Corregedores das Oo.-
marcas, e os Juizes de Fóra dos que 
fazein desafio. A lvará de 30 de Agos .... 
to 'de 161\2, e Lei de 16 de J uuho 
d.e 1668. Auto deve fazer-se dos Es--
tudantes de Co1mbrá que andaren:i 
com a capa por cima da cabeça. l:eis 
de ~ó de Abril~ e de ~o de Setem.:. 
bro de 167 4. ,Auto de achada de uni-
formes , ou armamentos militares , 
faz-se contra os que usaõ delles sem 
lhes comp@tir 1 e deve remetter-'se á 
Intendencia Geral da Policia. Alva .. 
rá de ~o de Outubro de 1763. Auto 
dg Corpo de delicto c'Om perguntas 
de Testemunhas , faz-se co:ntra. os 
que ·desertaõ para fóra do Reino. AI.-
vará de 6 de Setembro de i765. ~- -7, 
Faz-se tarnbem Auto pelos Minis-
tros criminaes das pes-soas que usaõ · 
de vestidos feitos de fazenda, cuja 
entrada he prohibida. Alvará <le 14 
de Novembro de 1757, § l ~. 

Autos vem a ser o mesmo que 

AUT 
. ,,. 
P1~ocesso. Os Autos deve1ti bs Es-
crivães le va-los a casa dos Desem"- · 
bargadores . -Regimento de 7 de J u-
nho de 1605, §. G. Naõ p6dem pro-
cessàr-se sem distribuicaõ. Al varás 
de 3 de Abril de 1 609; e de l'2 3 de 
Abril de 17 l9. Autos have1-ldo nel-
les nullidade nàõ pódem revalidar-se 
depois de sentencüidos em Relaçaã. 
Assento de \20 de Março de Hiü.6. 
Os Autos de delictos commettidos 
dentro das cinco legoas póde a Rela-
çaõ avoca-Ios; (;linda que existaõ fó-
r.a ; dellas. Assento de 19 de Abril 
de 16~5. ' Naõ pódem tii'ar-se do po· 
der do Escri vaõ senaõ por Precato'-
rios. Decreto de ~4 de Novembro 
de 1644·, Assento de çg9 de Maio 
de 17bl, e Alvará de \2'3 de Outu-
bro de 17f>l. Naõ póde o Desen1bar-
go do Paço mandar vir perante si 
Autos que correm ria RelaÇaõ. De-
creto de · 10 de Setembro de 1646. 
Autos de prezos pobres naõ devem 
demorar-se por falta de pagamento 
de custas. Alvará de 31 de Marco 
de 174i~, §. 4, _e Alvará de 5 de 
Março de 1790, §. 5. Autos s·obem 

. os proprios para o J uizo superior pol!' 
,Appellaçaõ, ou Ag·gravo ordinario; 
ficando o traslado no inferior. Alva-. 

. rá de 18 de Agosto dy 1747; e sem 
traslado os de caso de Recurso dos 
J uizes .Ecclesiasticos para a CorÔaJ 
Assento cle ~o de Maio de 17 8.3. 

. Os Autos das Justificações ultrama-
rina~, que dantes se entregavaô ás 
Partes. Alvará ele' ~ 7 de Julho de 
176f> 1 §• Q, Ficaõ no Cartorio res-
pectivo, e ·só se entregaõ Sentenças 
ficando averbadas nos Autos princi~ 
paes. Alvará de §l6 de J ane1ro de 
17 so. Nos casos de Aggravo em 
Causas de ·G.asamentos vaõ os pro..J 
prios Autos ás Relações : Assento · 
de 1 O de J anho de 1777. Da Sen..i 
tença sobre reforma de Autos ag..;; 
gtava-se· quàndo naõ havia nos Au..:. 
tos per'did8s Sentença final ; e se a 
havia ·appella-seJ Assento de \23 de 
Maio de 17 58 ~ 

AutografO' quer dizer escritff fei ..: 
to pela rnaõ do seu Author. Esta. 
palavra he synonyma de Olografo ;· 

K~ 



AUX 
porém esta ultima se diz mais parti-
cularmente de hum a <lisposiçaõ ies-

. tame.ntari a ;. e a priméira de qual-
. quer ouLra escrii.ura. . 

.Autor se diz o e ue iem Acçaõ 
conira alg·uem, e a propõe . conira 
elle em J l).Ízo . . 

Autortdade be a superiori_dade Je-
giLima dada pelas Leis, ou pela con-
~ençaõ a que se deve obedecer, e 
,~star s.ugei to. Tal he a autoridad.e 
do Soberano a respeito dos seus vas-
sallo,s , de hum - p<;li a r espeito dos 
seus filhos , ·de hum marido a respe i-
to de sua mulher, de hum tutor a 
respeito do seu pupillo. Tarnbem se · 
toma pelo consentimento, expre.ss.o, 
ou tacito que se dá a algum _àcto 
feito por pessoa que está debaixo· da 
Il<Dssa ·de pen de ncia; e nesie sentido 
majs propriamente se póde dizer a u-
torisaçaõ. Em fraze forense enten-
demos por <wtoridade aquillo que 

/ autorisa, e prova o qtle nós affirma-
mos como as decisões das . Leis , 
Arestos, e opiniões dos Aut hores . 

Autuaça.ó he o acto . porque co-
meça o Processo , o qual ccmtém a 
apresentaçaõ da primeira peça delle _ 
para t~r depois a sua• continuaçaõ.-

.Autuar ,quer dizer. fazer Autos, 
reduzir a escrito em J uizo algum di-
to, ou facto. Assim se diz; aútuado 
o Réo a q~em se abre culpa~ 

.Auxiliar he dar ajuda, soccorro. 
Au:áliar Gente, Milícia auxiliar 

· he a que ve1n de fóra em soccorro. 
Tambem se diz auxiliar a tropa alis-
tada que serve sem soldo nas neces-
sidaqes da guerra, e se contrapõem 
á. tropa de linha. Sobre os pri vilegios 
dos Auxiliares , vejaõ-se os AI varás 
de ~4 de Novembro de ·l 645 , e de 6 
de Fevereiro de 1654, o Decreto de 
~\2 de Março de 17f>l, e o Alvará 
rle l de Setembro de 1.800. ' 0 povo 
de Lisboa foi escuso do Terco dos 
Auxiliares. A lvará de ~9 de ·Feve-
reiro , e Decreto de 14 de Novem-
bro de l G64 .. T .odos os Terços dos 
Auxiliares foraõ denominado!? Regi-
mentos de Milícias , e os Mestres 
de Campo Coroneis. Decreto de 7 
de , Agosto de 1296. Qs Auxiliares 

AUZ 
naõ pódem ser obrigndcs n se rvir os 
cargos da Répubhca. Decreto de 9J~ 
de lVIarço de 17 51. Devem usar de 
uniforme. A lvará ele ~o ele Outubro~ 
de 17 6 ;> ; e pódem usar de galaõ de 
oiro, ou prata no chapéo. A vizo de 
4 de Julho de 1754!. Os Officiaes Au-
xiljares que~ n.aõ servirem em tei.n po 
de guerra naõ se consideraõ mem-
br.os do Corpo MiliLar para o · despa-
cho do habito de A viz ~ que está 
destinado para premj,ar o dito Cor-
po. Lei de 19 d~ Ju,raho Çle 1789, 
§. ©29. 8aõ obrigados os Auxiliares a 
fazer as prizões dos assass.ir;ios , e 

. :roubadores, ,send9 para isso requeri- · 
9.os. Alvará de . ~o de Out11bto de 
1763 . Naõ saõ p_orém obrigadof? a 
servir contra sua v.ontade os çarg9s 
çívis da R épublica. Decreto de ~~ 
dê Março qe 17f'>l. Pelo Alv.ará de 
PZ O de Dezembro de 17\)6 se man-
çl.6u , qu~ ºª Solçla9,os AtpdliÇ1,res pu-
9.~sf?ei;n t~r espipgarÇl.as çle peqernei- -
ra, ' Uffeango sórne:p.te dellas no se;rvi-
ço militar. 

ÀJ,tzencia h~ o retiro , ou. afai;;ta ... 
mento qye fai aJgueJTI do lugar d() 
i?eu domicilio. A auzenci~ p\lrçi. fórª 
do Reino em tempo de guer.ra par~ 
paii iniinigo he çrime de Leza-Mi;i.., 
gestade, punido pelçi..s Leis de 6 de 
Setembro dé 164·5, de s de Feverei-
ro? de 4 de Julho, e de 5 de Set.ern1 
bro de 1646, de ~8 de AbrH de 1647, 
de 6 de Dezembro d~. 1660, de ~Q 
de Março de 17~0 ~ e de \'Z f> de Ju ... 
nho d~ 1760, D,ecl'etcr de 19 de No-
vembro de H>60. Sendo · em tempo 
9.e paz, Fle he sem fim urgente, e 
meramente. voluntaria faz que o au-
zente perca para o Fisco o rendi-
IQen to dos bens que lhe pertencem ; 
durant!~ a _m esma auz·encia. Se naõ 
be puramente voluntaria, mas teu.-
dente a evitar .{llgum damno entre..., 
g.aõ-se os seus bens aos herd~fros le-
gitimo~, e parentes mais chegados 
para os administrarem. Alvará de ~ 
de J a neiro de 179 \2 . V ejaõ-se os De .. 
,eretos de 7 de Março de 1658, e de 
19, de Novembro de Hi60, e os .As.., 
sentas de 13 de Fevi;;reiro de 17 õfi ,. e de 4 de Novembro de l 7t>Q • 

. '-
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. A uzencia tam bem se diz a se-

gunda pessoa nomeada nos Conheci-
mentos , e Ordens, a quem na falta 
do Consignatario, isto he, no caso 
de morte , auzencia, ou outro legi-
timo impedimento, pertence fazer o 
despacho das fazendas, e dispôr del-
las na conformidade das Cartas de 
Ordens do ComrniLtente com P!efe-
rencia no caso de mor te ao Herdei-
ro , ou Testamenteiro do primeiro 
Consignatario. O J uizo dos defun-
tos, e auzentes 'naõ toma conta dos 
bens delles,. em quanto houver se-
gunda, ou terceira auzencia. Carta 
Regia de \29 de Janeiro. de 1694. 

Auzente he em geral aqµelle que 
está afastado do seu domicilio, da 
sua pa.tria, das suas funções. A pa.-
b vra auzente tem hum gira-nde núme-
r.o de .accepções. Os Cidadãos dizem-

- se auzentes quando tem deixado a 
sua p.atria por serviço do Soberano , 
ou por espírito de independencia. Os 
Beneficiados dizem-se auzentes quan-
do n.aõ saõ residentes nos seus l;>ene-
ficios, ou deixaõ de servi-fos. Os ac-. 
cuzados dizem-se auzentes quando 
paõ se apresentaõ para o seu. livra-
,Jnento, e se deixaõ condemnar por 
contumacia. Os Magistrados dizem-
se auzente.s quando estaõ fóra do seu 
lugar, da sua residencia, ou naõ en-
chem porque naõ querem, ou por-
que naõ pódem as funções dos seus 
carg·os. Os Padroeiros estaõ auzen-
tes quando se naõ achaõ no lugar da 
si tuaçaõ dos beneficios. Em :fj m em 
inateria de prescripçaõ, e de suc-
cessaõ diz-se auzente o que está a-
fastado. do seu domicilio sern que-
rer , ou podei· dar noticias da sua 
existencia. O auzente se presume 
vivo para os seus interesses até a 
idade de c€m annos. Eccles. cap. 18. 
L. 8. D. deus. et usufr. L. 56. D. de 
usufr. L. 23. Cod. de Sacros. Eccles. 
çap. 19. X de sponsal. el matr-im. Al-
guns dizem que se deve presumir 
:morto o auzente _depois dos setenta e 
cinco annos, porque segundo Mr. de 
Buffoii, e Mr. d;Alembert, este he o 
termo ordinario, e mais com·mum da 
vida do homem ; mas como naõ Le-

AUZ 
mos Lei precisa sobre este objecto 
deYemos governar pela supposiçaõ 
eibtabelecida nas eis Romanas, cu-
ja disposiçaõ neste objecto he a mais 
favor a vel á humanidàde. Sobre a re-
messa das heranças do.s auzenies que 
morrem no Brasil, e sua arrecada-
ç.aõ, e cobrança, veja-se o Reg·ímen-
to de l~ de l\1aio de 171.:.., os Alva~ 
rás de 1 8 de N overnbro de 1605, e 
de \2<FZ de Outubro de 161 l, as Pro ... 
vizões de \20 de Outubro de 1684, 
de ~l de Fevereiro, e de 4 de Se-
tembro de 1720, . os Alvarás de 13 
de Janeiro de 1757, de ~l de . Ju-
nho, e de 9 de Agosto de 1759, os 
Decretos de 30 de Julho, e de ~ l 
de Agosto, ·e Resoluçaõ de ~9 de 
Setembro de 1760, e os Alvarás de 
~7 de Julho de 1765, e de ~6 de 
Janeiro de 17 80. Çorno se procede 
contra os auzentes no J uizo do Tom-
bo dos bens da Corôa, veja-se o Re-
gimento de 1 de Outubro de 1586, 
cap. 9. As fazendas dos auzentes 
naufragadas arrecadaõ-se pela Meza 
da Consciencia. Carta Regia de 3 
de -Julho de 1609. Pelo Juizo dos 
a uzen tes , e naõ pelo dos Bispos se 
toma conta das herancas dos Cleri-
gos auzentes, que mor~em nas Con-
quistas abinlestado~. Carta Regia de 
ló de Novembro de 1644. Tendo os 
auzentes Procurador, o J uizo naõ to-
rna conta dos 'seus bens. Provizaõ de 
18 de Dezembro de 1650. Os auzen-
tes por legitima causa lern justifica-
da escusa. Alvará de 14 de Abril 
de 17,t>4, §. 4; e gozaõ dp privile- _ 
gio de naõ sererp chamados ª· J ui-
zo, e do da restitúiç.aõ in integrurn. 
Alvará de ?21 de Outubro de 1811. 
O Ministro auzente que excede a li-
cença. he suspenso , e naõ torna a 
servir sem Mercê Regia. Alvará de 
~ de Março de 1613 , e A v izo de 3 
de J u1ho de 1804. Nenhuma pessoa 
póde auzentar-se .deste Reino sem 

.licença Regia, nem levar, ou man-
dar dinheiro, fazendas, letras, ou 
creditos para saldarem fazendas al-
gumas sem a dita Licença Regia. 
Lei de 19 de Dezembro de 1640; e 
he caso de denuncia. A ,lvará d~ õ 
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de Fevereiro de 164~- E pela Lei 
de !20 de Março ele 164'2 se man-
dou, que se entendesse que a Co-
rôa, e Fisco ficava na posse em que 

. estavaõ os confiscados, fugidos ·, ou 
morlos dos bens que possuiaõ, dos 
que se auzentáraõ para Castella. 

4xioma se diz o principio ev~
denLissimo que naõ precisa de de-
monstraçaõ para convencer o enten-
dimento. 

Ayres de Meza (Fernando) ·natu-
ral da Villa de Extremoz no Além-
Téjo, estudou Jurisprudencia .Civil, 
e Canonica na Universidade de Coim-
bra, . donde passo~ á de Salamanca , 
na qu:;tl chegou a ser Lente de Pri-
ma na Faculdade de Canones; e o -
foi tam bem na de N apoies na Facul-
dade de Leis , aonde morreo aos 15 
de Maio de 1646. Compôz Varia-
rum Lectionum et Interpretat'ionum 
Juris libri t>res. Neapoli 1641. Fol. 
Genevce 1658. Fol. Lugduni 1672. 
FoL . 

Aza. Ordem Militar instituída 
pelo Senhor Rei D. Affonso Henri-
ques no anno de 1167 ~m .Alcobaça 
em memoria de ser .conquistada a 
Villa de Santarem aos Moiros em 8 
de Maio do dito anQo, dia da Ap-
pariçaõ de S. Miguel Archanjo, cu-
jo braço se diz que fôra visto cuber-
to de huma aza pelejar em sua de-
fensa. . 

Azambuja. V illa no Riba-Téjo 
na Província da Extremadura, Co-
marca de Santarem. Foi creado por 
Alvarà de 7 de Maio de 1801 hum 
lugar de J 1;1.iz de F.óra para adminis-
trar justiça na dita Villa em lugar 
dos J uizes ordinarios, que nella dan-
tes havia. Para os reparos do Estei-
ro desta Villa se estabelecêraõ direi-
tos sobre os barcos. . 

A zar he o mesmo que acaso. J e-
gos de azar saõ qs que meramente 
dependem do acaso. 

Azar-ia. Choque , ou escaramu-
ça de que se pagava a El-·Rei a 
quinta parte. 

Á.zarnefe. Especie de venen~ 
que se fala na Ord. Manoel. Liv. õ. , -
tlt. l 09. -

AZE 
Azeitaô. Esta povoaçaõ foi crea-

da Villa por Decreto de 19 de Ou-
tubro de 17ó9. Para o estabeleci-
mento de . huma Fab:i:ica de ·algcdaõ 
nesta Villa foi dada faculdade pelo 
Alvará. de 5 de Agosto de 1775. 

Á .zeile he o oleo e:s:trahido da a-
zeitona, fruto da Oliveira. Tambem 
se faz azeite extrahiclo da s'ustancia 
do peixe, e das raízes oleosas. Tem-
se dado muitas . providenc:ias s-ob1·e o • 
azeite. Veja-se a Ord. Liv. I.0

, tit. 
18, §. l?Z, e 64 .. Liv. b. 0

, tit. 77, e 
-109, Regimento de 17 de Fevereiro 
de 15f>4, Decreto de 18 de_ Abril 
de 1665, Alvarás de 11 de Agosto 
del690, de9ZOdeSetembro de 1710, 
de ~4 de Novembro de 1714, de IÇ> 
de Abril de 1 71 õ , Ordem de 8 de 
Novembro de J.7Gl, Alvará de 17 
de Dezembro de 1795, Resoluçaõ 
de 17 de Fe"v-erefro, e Editaes do 
Senado de 18, ~l, e ~8 de 'lWarço 
de 1803, Decreto de. 14 de Abril 
de ~ 80"'.L, Resoluções de 8 de Mar-
·ço; e de \24 de Setembro, Decre-
to de '9 de Abril , Edi taes de ~ de 
Maio, e de 3 de Outubro de 1806, 
Editaes de 9 de Novembto de 1810, 
e de 9 de Março de 1811 , Portaria 
de 9 de Janeiro de 181 ífl, Edi taes 
de l de Fevereiro de 181~, é de l?J 
de Setembro de .1814. Sobre o azei-
te de peixe, vejaõ-se os Alvará.s da 
1 de Janeiro de 17ó7, e de IS de 
lVIaio de 1798; e sobre o azeite de 
palma da Ilha de S. Thomé, o Al-
vará de \ólO de Setembro de 1813. . 

Azeitona. Fructo da O liveira de 
que se faz azeite. Deo-se Regimen-
to para · a administraçaõ do bélgaco 
da azeitona , ,applicado á Real Fa-
zenda em 1 [) de Outubro de 1630. 

Azemel se diz o que conduz aze-
malas, ou bestas .dy carga. Do Aze-
nTel da Corte se fala na Ord. Liv~ 

o . r. 
1. ' tit. 18' ';?• 4. 

Azenha. Especie de Mofoho de 
ag·ua , que -serve paTa moer trigo, e 
q~alquer genero de paõ , ou para 
p1zar a azeitona. Differe do Moinho 
em que este tem rodízio , e anda 
com a agua do Rio , e , a Azenha 
tem roda pela parte de fóra, e anda 



A Z I 
co n a agua do ribeito , que cabirido 
do alto na roda lhe dá o impulso~ 

Àzeuma ' chusso ' lança curta. 
Ord. Affons: Li v. ~ . 0 , tit ~9 , §. ~b. 
Filipp. Liv. ~.º, tit. 33; §. 17: 

Azia huma das quatro g-randes 
partes da terra , e a segunda_ em or-
de,m , posto que a primeira habita-
dél;. Entre as Providencias que .Sua 
Magestade a S~rrhora D. Maria 1. 
foi. servida dar para o bom ·1;egime 
do Commerc~o. da Azia, ·foi huma a de. nqmear por seus Reaes Decretos 
Administradores quando as P.a1:..tes o 
re~quererem . para administrar as fa-
zendas , e carregações <los seus res-
pectivos Navios, e se proceder mer-
cantilmente sem fórma, ou figura de 
J ~izo, assim para o pagamento , de 
fretes, soldadas. , e letras, como pa-
ra tudo o mais e pertencente ás N e-
gociações dos mesmos Navios , fi-
cando izentos de toda a J urisdiccaõ 
~ontenciooo pelo que respeita ás f~n
ções, de que se q.chaõ inG_umbiqos 
po1· Ordens, Regias, e u.nicaménte 
r.e13ponsaveis ·a St,rn Magest.ade pelas 
<lítas J\dmiI;ii'strações. Avizo de 30 
de. f\brü d~ , 1784. Os N~gociantes 

• < 

, . ~ 

d - I 

'H 

' 
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1/3. .~egunda'·letra do Alfab~t·o éntte 
o.~, G1'Bg0s; e os Romanos; era ~ nu-

/ m.~ral, e signjficava entte r;aquelles 
dpis ·,; e mai·_c.La:.d~ ,..· GOm hum, acceilto 
du~e'._ltos, e . ~n.tre .. estes trezentos, e 
tambem tres· ·mil. :quando ti.oba hu-
ma risca por cima. Na discipljna 
E_oclesiastica serve el!;ta letra para 
marcar a segunda letra das :Pornini-
caes no Calendario. Tem 1·uso esta 
leti:a nas no&_sas. moedas de oiro fa-
bricadas na Bahia , Rein0 do Bra-
:úl. 
-- -Bdal, falsa :Di vj ndade ádorada 

p_elos Israeli t~a,s no Reino de Judá. 

AZY 
que intenlaõ Negociações da z1a 
devem legitimar-se perant~ a Real 
Junta , salvo obten<lo licença por 
Qraça especiàl do oberano. Edllal 
da J un la do Comm e.reio de 8 de 
Maio de 1797. · 

Azinha he o mesmo que depres-
~a. Ord; Liv ~ l. 0 , tiL 91 , §. l f>. 

.Azo he synonymo de occasiaõ, 
motivo. Ord. Liv. 4. 0

, §. fin. 
. Azurara da Beira; V illa que fica 
na.. ~tovincia· da ,Beit'a , e Comarca 
da Cidade de Vizeu. Deo-lhe Foral 
El-Rei D . Diniz, que depo]s refor-
mou EI-Rei D. M.anoel. ·Foi creado 
o L\lgat de .Juiz de Fóra de N umaõ, 
e·· Azurara da Beira por Alvará de 
1 de Fevereiro de l 655. / 

. Azymitas. Ei:ste nome deraõ os 
Gregos Sismaticos aos Catholicos 
Romanos , porque se servem para 
a consagraçaõ de paõ azymo , e sem 
fermento ~ 

Azymó, ou .asmo se chama o paõ 
n:a&.fermentado. Tal deve ser segun-
do o uso da Igreja Latina 0 1 paõ pa-
ra · a Consag:raçaõ. do Cotpo de . J e-
zus, Ghristo n.o .. SanLo Sactificio da 
lVbssa. . . 1 .1 

• f 

B 
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Lj Y·rb cÍGs J uizes ··; cap.· 8 1 vers .. 3 g J 
Anbo do Mundo· ~768. 

·, ., · .. Bq,al Be.rit'h, Deos dos Cananeos. 
O ··~e.u templo 6J.Ue estava em Skhem 
foi queimado por~ Abimeled{J ' Livro 

. dos J uizes, .ca.p 9. 
Baheira, peÇa .de· armadura an~ 

tiga que liesguatd va a boca; bar-
ba , e q ueix~das. · Acha-se .este ter-
mo n·a Ord. A.ffqns. Li v. l. 0 , tiL 71; 
eap. l. , , 

· . . Bacalháo• he ·O badejo escalado,-
e curado ao Sol. Badejo he hum pei-

1 xe de grandeza mean, que se pesca 
'·na Terra-Nova . . A, respeito dos D i-

K 4 · 



BAC 
rei tos' delle nas.. Alfandegas, veja-~e 
a Provi21aõ de ~o de Setembro de 
1799 passada com referencia á Re-

~sr::1lucaõ ·de ~l de Agosto de 1795. 
A exportaçaõ do bacalháo, assim co-
mo a do arroz, foi permittida para a 
Extrernadura Hespanhola: pela Por-
taria de ~4 de Fevereiro de 181'~. 
Os Contratadores do .bacalháo- saõ 
izentos da :fiança aos Direitos, · or-
denada no A vizó de 7 de Setembro. 
A vizos ' de 8, '9, e ~9 de Novemb1i© 
de 1810. · 

Ba:carnarte , arma de fogo de ca-
no curto, e largo , reparado em co-
ronha. ,Os bacamartes sãõ prohfüidbs. 
Decreto 'de ~9 de Maio de 1 1:65~ 1 
Contra o uso delles se ' promulgoü b 
Alvará• de lo de Abril de 1660 la-
vrado em virtude do Decreto de i9 
de ·Maio de 1659, que os p1:ohibi0 
fóra da~ Fronteiras debajxo das pe~ 
nas do Alvará de 4 de Ou.tubro ·de 
16119 , e 'da ele Fena 1 .de~ morte . aos 
O.fficia:es que , os fizessem , ou con-.; 
certassem. 

Bacanitas , Hereges· que pelós 
annos .. de 810 seguiaõ- os erros dos 
Manicheos, tomando o nome d0 ·seu , 
chefe Baanes, Discípulo de Epa-
phrodi tes. _ 

Bacellar. Antonio -.Barbosa · B-~\ .. ' 
cellar nasceo em Lisboa, e teve por 
pajs a Francisco Barbosa Bacellar, 
e Garcia Gomes Pereira. Foi Lente 
na Universidade de Coimbra, Cor-
regedor de Castello-Branco, Prove-
dor de Evora, e Desembargador da 
Relaçaõ do Porto , e da Casa da 
Supplica-çaõ. Morreo em .1663. Aléiü 
de outras Obras de Historia, e Poe-
zia compôz Statera lZ'eritat-is , Si-ve 
prmcipua. rationum m@m-enta pro ju-
re Coront.!13 Lusitance. adversus Castel.-. 
lanam 1 6 41. F ol. • C~mmentâria irv 
teXJtUts Jurisconsulti,;Pornponii. M. s 

. ff3açharel se diz. aquelle que ob-
teve o primeiro gráo nos Estudos de 
T,heo'logia, Direito., ., JY.Iedicina .. ; ou· 
Sciencias naturaes. Con taõ-sé tres 
gráos n esses Estudos , a saber, ·o de 
Bacha:rel, o ,(i.le Licenciado, .e o 'de: 
Dotti-or. Diz-:-:se que esta distincçaõ. 
foi estabelecida por Gregorio _JXJ 

BAC 
Com tndo nas Universidades de !ta"' 
lia naõ he conhecido o gráo de B a-
charel. Actualmente para se oonse-
guir o gráo de Bacharel saõ n~ces~ 
sarios quatro annos de Estudos da 
respectiva Faculdade na Universi-
dade de Coimbra. O gráo de Bacha-
rel naõ basta para o exercício da 
Faculdade, mas he necessario aindi:i: 
a Formatura que 'he' hum Exame de 
A pprovaçaõ f~ito rio , fim d_o ·quinto 
anno. Sobre a Leitura dos Bacha-
reis nQ' Desembarg·o do Paço, vejaõ_-
se os rDecre1.os de l 9 de Junho de 
l'64n ·, ·e , de· 19 de Julho de 1673,' 
as Res0luções de · -31 de A gosto ·de: 
1'7\2.3 , 1 e' dé 1•81 de :r;:>ezembro de 173-~, 

, Decreto · de 13 de ;Julho de 17·7 5 , 
Carta. Regia de 3 de Junho de 17 8Q ., 
Decretas de - 11 tle Maio, de 4 de 
Junho , e -A vizos de 15 de Junho, 
e de ~o de ,Setembro de 1789; e so-
bre as Consll'ltas deJ.les para os luga-
res de'·Letras; as Cartas Regias ··de 
I\12 ;de ' O'atubro de ' l 6~3 - e de' 10 

. . ' de Novembro de 16~9, os Decretos 
de 19 de Outubro de 1645, e de ~4 
de Maio de H>73. 'Pelo Alvará de 
~f> 1_de Máio de 1647 se mandou·,. que 
os Bachareis que pretendem entrar 
nos lugares de. Letras naõ pudessem 
cazar _Çôm~·cr.iadas·· dos Ministros que 
os consultaõ. Que os Bachareis Le-
gistas preferem nos despachos aos 
Canonistas se declarou pelo Decreto 
de 19 de Julho de 1673. E que os 
Bachareis forrnado~ e~ Filosofia pre-
ferem a outros quaesquer para as 
Cadeiras d~ Filosofia moral se decla:.. 
rou no buh:O Ügc'rg,td'Jde 5·,ae MaÍo 
de ' 178~. - Os Baclíareis que' já tem' 
servidõ ·naõ pódem ser de novo· co:h-
sultad0s sem apreserHarem · Certidaõ-
do Erariô ;por onde conste que cum-' 
priraõ a:s · ordens do J:Qifo TribunaU 
AViiz.o ' de ©20 de ·.Â'.gdsto d'.e 179.9 . 

.Baculàres, Seita dos Anahaptís:!-
tas , ehamaõ-se 'ássim I;>orqUe 'el1és 
r»ertendiaõ -que naõ se podia: . trazer 
sem ·Grirne outras armas\' que num 
bastaõ. Prégavaõ, e exercié).õ o sof-
fr1mentq, e · foraõ· os mais brandos 
d.é todos os hereges. · , ' . 

JJaculo, ~sp(i<ú~ de · bGlstaõ alto-



B AI 
com a extremi<lade superior . curva, 
de que usaõ os Bispos, e os Abba-
des de certas Ordens quando fazem 
Pontifical, e em outras a gumas fun-
ções públicas. 

Bagaço se. diz a pelle , cascas , 
fol~lbo, e outros sobejos de frutas , 
CUJO sueco se extrabio. Sobre o ba-
gaço da az_eitana se deo Regimento 
em 15 de Outubro de 1630, addi-
_cionado em PJ8 de J ulbo de 163 L 

Ba.qagem he todà -a · equipagem 
do ·Exercito, e da Artilharia. 

Bagageiro he o Azemel de baga-
gem , isto he, aquelle que conduz 
em azemelas sacos, ou cargas', se-
guindo o Exerci to em marcha. Os 
Bagageiros alistados para acompa-
nhar as Tropas gozaõ. do privilegio 
militar. Alv~rá de çz4 .de Novembro 
de 1646 . Abandonando os Bagagei-
ros o Exerci to antes de tempo saõ 
xeputados desertores. Portaria de 13 
d e Fevereiro de 181 ~ ; assim como 
naõ com parecendo sendo chamados. 
Portaria de 9 de Maio de 131 \2 , 
§._ 1 , e 3 ; prometíendo-se premios 
aos que preBdessem alguns Bagagei-
ros desertores na conformidade do 
que ·a respeito dos desertores da 
Tropa se determinou pelo Alvará 
de 6 de Setembro de 1765, e Por-
-taria de ~ º de Setembro de 1-810. 

Bagnolianos, Hereges do outavo 
Seculo, que <lerivaõ o seu nome de . 
Bagnols , Cjdade do Là.nguedoc , 
Provincia de Franç.a. Julgavaõ o 
1\tlundo eterno, e regeitavaõ o an-
tigo Testamento·, e huma parte do 
novo. 
. Baile. -Dança, movimento regu-

lar do corpo ao com passo, e som da 
rnuzica. Te-rn pena quem <ler , ou 
consentir em sua casa sem licenca 
bailes públjcos. Portaria de ~ 9 de -
Novembro de 171 .\Z. 

Bairro quer dizer quartel da ·ci-
dade , que consta de certas ruas. 
Ord. Liv. Lº, tit. 54i pr. · Alguns 
'bairros aonde . moravaõ os Grandes, 
e Fidalgos eraõ coutados á Justiça:. 
Foraõ abulidos pela Ord. Liv. 5. 0

, 

tit. 104, §. 1. Mandou-se dividir 
L:i,shoa en;i dez Bairros dando-se pa-

ToM;o I. · 

\ BAL 
ra cada hum delle::s hum Ministro 
crjminal pelo Alvará de 30 de l.1e-
zembro de 160 ' . Vejaõ-se os AlYa-
r ás de \ZO de Agosto de 1654, e de 
~5 de Dezembro de 1608. Deo-lhes 

·nova fórma, e amplitude o Alvará 
de \26 de IVfarço de 17 4·~. Fez- e a 
reparíiçaõ dos Bairros da Cidade do 
Porto entre os Corregedores do Cri-
me da Relaçaõ, e o Juiz do Crime 
pelo Alvará de 16 de Fevereiro, e 
Assentos de 9 de Outubro de 1710, 
e de 4 de Fevereiro de 1713. Ve-
ja-se o Alvará de1 31 de Março de 
174~. . 

Baixa significa a dernissaõ, ou 
despedida do serviço militar. A bai-
xa dos Milicianos corno, e em que 

· casos se permitte ·, veja-se o Regula-
mento de ~o - de Dezembro de 1808, 
tit. 4, cap. 4; e como, e em que ca-
sos se adrni.tte a dos Soldados da Bri-
gada Real da Marinha, veja-se a Por-
taria de l~ de Agosto de 1800, e o 
Decreto de 30 de Setembro de 180~. 
Baixa do cargo , ou posto iünguem 
póde dar sem licença. Alvará de Hl 
de Agosto de 17~3. Dá-se baixa aos 

.Officiaes militares condenados por 
Sentença a prizaõ , além de dois an-
nos, ou degredo. Alvará de PJ3 de 
Abril de 1790, §. 3. Acabada a guer-
ra mandou-se dar baixas aos Solda-
dos que assentavaõ Praça volunta-
riamente por Alvará de .... 3 de Fe-
vereiro de 17~7, §. 6. Naõ se de-
vem dar baixas ª Soldados por des-
pacho dos Governadores das Provin-
cias , mas só pelo Conselho de Guer-
ra pr~cedendo Resoluçaõ Regia. De-
cre (o de 31 de Janeiro de 1679. So-
bre a fórma que se deve guardar nas 
baixas , e passagens dos Soldados se 
providenciou pelo A vtzo ao Cqnse-

. Jho de Guerra de ~3 de Agosto de 
1740. 

Bala quer dizer corpo redondo 
de. metal, ou pedra pâra armas de 
fogo, Tambem se chama ass~m cer-
ta porçaõ de papel, algodaõ, ou ou-
tra cousa ernrnassada, e coberta com 
capa. Ord. Affons. Liv. 4. 0

, tiL 4, 
§. 11. 

Balança tem duas significações L . 



BAL 
differenles, huma em sentido pro-
p.rio, e outra em sentido figu~ado. 
No primeiro sentido he hum instru-
mento que serve para pezae qual-
quer corpo. No segundo chama-se 
balança política a combínaçaõ, pela 
qual huma potencia da Europa naõ 
póde prevalecer sobre a outra; e ba-
lan<ia do Commercio, a com paraçaõ 
das vendas; e das compras, seja ds 
Negocjante a Negociante, ou seja 
de N açaõ a N açaõ. Todos os que 
fazem algum . negocio sobre g·eneros 
que se vendem a pezo saõ obrigado~ 
a ter balanças certas ; e est~ exame 
J;ie da lnspecçaõ dos Almotacés. So-
bre as avenças dos Negociantes que 
tem 1icença para usarem de balan-
ça , e pezos grandes em sua casa se 
publicou o Edital do Senado de 1 de 
Jnlho tle , 1814. Pelo Edital domes-
ü11Q Senado de 8' de Outubro de 1806 
,se declarou, que na fórma do Alva"'" 
i:á de 1 de Julho de 175~, e Postu-
ras posteriores naõ aeYem ·levar sa-
la.rio a titulo de pezo da balança as 
Companhias do carreto,. e conduçaõ 
da patha. Pela Resoluçaõ de ~6 de 
Outubro . de 1805 publicada po1· Edi-
tal do .Sel'lé).do de ~o de Março de 
l BOf:J , se regul<bu. qs pag·amentos das 
avença:s ao Administi:ádor da Casa 
do V ero pez.D pelo uso de balança$ , · 
e pezos. 

Balanco na fraze de Cornmercio · 
Lie o estado final, e saldo das contas 
de hum li vr9 de negocio. Tambem 
se chama balanco o encerramento do 
Inventario da ·casa de hum Nego-
ciam.te que mostra de hum lado o di-
nheiro que elle tem em caixa , dos . . 
$ · us ef:feitos, dividas a:ctivas, mo:.. ' 

ej , e bens de raiz, e do outro 
lado as suas di vielas passivas , e o 
que elle he obrig·ado a pagar em di-

1 
n hefro, 

Ba:lcaõ. Os Ourives do ouro, e 
pra.L., naõ pódem excedet· nos seus 
balcões , e taboletas que tem nas lo-
jas a mais de dois palmos íó.ra das 
hombreiras das suas lojas, e fóra dry 
ari~uamento na<D pódem exceder a 
hum palmo, e os toldos dever.n ser 
atados em varões aílixados sobre .os 1 

BAL 
gigante de p.edras; naõ tendo os dito§ 
varões menos de dois palmos acim~l. 
dos mesmos gigantes. Edital do Se-
nado de 9 de Ag·osto de 179~. Fa-
zendo-se com . os balcões , e toldos · 
pejamento, ou expondo-se os gene-
ros, e. trastes fóra dos limites, que 
as Posturas assinalaõ, ficaõ os que· o 
fizerem expostos ás penas das Pos-
turas, sem excepqaõ de pessoas, ou 
officios. Edital do Senado da Cama-
ra de 17 de Julho de 1799L 

Balandráp, vestidura antiga corri 
capuz, e mangas larg·as usada dos 
Moiros. Ord. Affbns. Lív. ~.º, 1'03, 
§. l. ' 

Balcaõ, corredor coberto que a-
tratvessa a rua de casa a casa , fican-
do estas nos dois lados da rua. Ord. 
LiY. Lº, tit. 63, §. 3~. Tambem se 
chama balcàõ a varanda peitoral com 
grades. Nas tendas he a armaçaõ de 
i'nadeira que divide a casa , e · sobre 
a quat os Tendeiros, ou Mercadores 
mostraõ o que tem para vendei-. 

Baldeaçaõ he a acçaõ de baldear, 
isto he, passar çle hun1 navio a ou-
tro oJiq ui do , ou carga. Quaes sej aõ 
os direi los da báldeaçaõ , e em que 
casos tem 'lugar, veja-se o Foral da 
Alfandega de 15 de Outubro de 1 b87 , 
cap. 7 3, e seguintes. Gozaõ do be-
neficio da baldeaçaõ os generos, e 
effeitos embarcados nos Portos de 
Lis.boa, Hhas, e · Brazil transporta-
dos em Emharcações Portuguezas 

. para os Portos de Gôa, ~ Macio; e 
! os g-eneros, e effeitos vindos dos Por-
' tos da Azia em Na vi os Portugue-

zes , e baldeados para os Reinos es-
trangeiros, tendo sido despachados 
nas A~fandeg·as de Gôa ~ Dio , e D~
rnaõ; e pag-rtndo os ·quatro por cento 
do costume. Alvarás de 8 de J anei-
ro de 1783, de 17 de Agosta de 1795, 
e de· ~f> de Novembro de 1800. Naõ 
'tem lug·ar a 'baldeaçaõ de fazendas 
em quanto os Navios estiverem fóra 
da Barra. Regimento de ~ de J u-
nho de 1703 , cap. I; nem se ad- · 
mitte nG>s azeites, e bebidas de fora 
do Reino'. Alvará de ~o de Setem~ 
bro de 17'10. Sobee este <:>bjecto, ve-" 
jaõ-se a Carta Regia de l~ de Mat·-= 
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ço de l 779, o Decreto de ~9 de J a.~ 
n eiro de 17 89 suspenso pelos Decre:: 
tos de 15 de Fevereiro, e de ~7 de 
Maio do mesmo anno; os Al'varás 
de ~25 de Novembro d~ 1800; de 9l7 
de Dezembro de 180~, e de 4 de Fe-
vereiro. de 1811, os Decretos .de ~6 
de Janeiro , e de 7 de De'zem bro de 
1811 , declarado este ultimo pelo Al-
vará de \'J6 de Maio de 181~, §. 9 . 

Baldio quer dizer terreno incuJ-. 
to, desaproyeit~~o. Os baldios, ·~a
tas; e montes maninhos, que; ou 
riaõ foraõ reservados pelos Senhores 
Reis deste- Reino , ou naõ passáraõ 
pelos Fol'aes aos Provedores das ter-
rar pertencem, bem oomo as estra ... 
das , e ruas ·públicas ; ao Soberano 
pelo direito da Conquista; e occu-' 
paçaõ geral do Territorio. Ord. Li v. 
\'l.º, tit. ~6, §. 17. Os ma~inhos, 

1posto que qua.i:ito á propriedade saõ 
da Corôa, com tudo quanto ao uso 
saõ dos Povos dos respectivos 'rer--
rnos, e a sua administraçaõ perten• 
ce ás Gamaras para os defenderem 
em proveito dos pastos, cre~ções, e 
mais fogramentos. Alvará de 13 de 
Março de 177\12. Ninguem póde a• 
propriar a · si os baldios sem legitimq 
Titulo de .Doaçaõ Regia; ou sem af-
foramento legal. Já pelo Alvará de 
5 de Fevereiro .de 157 8 naõ . podiaõ 

, as Cam aras afforar sem Prov~zaõ os 
bens dos Concelhos. O Alvana de 10 
de Feverejro de 1654 rn'.andou resti~ 
tuir aos Concelhos as terras delles 
que andassem sõbne"gadas ; ou affo-. 
radas com lezaõ, ou nullidade. O Al, 
vará de 15 de Julho de 1744 annul-
lou todas as alienações · d~ baldios 
feitas contra a fórma· dos ditos Alva-
rás: O de '!-26 de Outubro de 1745; 
attendendo . ás Bemfeitorias dos Em· 
fiteutas, mandou conservar os que 
tivessem afforamentos· dos Conce"" 
lhos·, arbitrando-se fóros racionaveis . 
E a Lei de \'J3 de Julho de 1766 decla-
rada, e · ampliada pelo Alvará de ~7 
de Novembro de 1804; declarou a 
fórma impreterível dos afforamentos 
dos Baldios, e da restituiçaõ deJles 
na ·fa lta <le Titulo legal. O _s baldios 
ele Cotins no Termo de ~irand.ella 
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foraõ mandados repardr peios mora:.; 
dores do Lug·ar pelo Decreto de 8 de 
Ab.ril de 1 801, cuja determinacaõ 
se extendeo pelo Decreto de !28, de 
Junho do mesmo anno a todas as ter.:. 
ras da Comarca de JVIoncorvo. O Bal-
dio de Valongo em Ourem foi rrian-' 
dado cultivar, e arrendar pelo De-
creto de 11 de Setembro d e 1804;. 
Pelo A vizo de 6 de Setembro de 1806 
se mandou ; que riaõ concordando os 
vizinhos nas decisões , se tirassem as 
duvidas por sorte; ·e que o Senado 
da Camara procedesse aos afforamen-
tds por certa pensaõ annual de fóro 
ft rbitrado por Louvados, debaixo da. 
condiçaõ de cultivarem a:s terras; e 
podendo ser, as taparem com valados 
.dentro de tJes annos , aliás ficarem 
devolutas ao mesmo s~nado p ara as 
dar outra vez a quem primeiro as 
pedisse . Pelos Decretos de 8 de .A-' 
bril; e de ~8 de Junho de 1801 se 
i~a_ndáraõ i;epartir os baldies p,efos 
v1z1nhos. Pela Resoluçaõ de 14i de 
Fevereiro de 1805 publicada em Pro-

. v'izaõ do Desern bargo do P.aço de 7 
de Março do mesmo anno se admit--
tiraõ os Possuidores de sortes de ma-
tos, . devezas, &c. adquiridas sem 
titulo nos baldios, e maninhos a r e-
quererem cortfirmaçaõ p~la M eza do 
Desembargo do Paço; depois qe t e-
rem reconh~cido a Gamara com o fó-
ro arbitrado. Foi ordenada a reparti--
çaõ dos baldios da V illa de lV(ouraõ 
pelo D~creto de 15 de M'i'-rÇo de 
J 803 ; declarado pelo A. vizo de 3t> 
de Agosto do dito anno.· Sobre o af-
foramento dos baldios da Ilha de Por~ 
to Santo se expedio a Carta Regia 
de 18 de Setembrn d e 1811; dirigi-
da ao Governador; .e Capitaõ Gene-
ral da Ilha da Madeira. Pelo Decre--
to de 5 de Julho .de 180 l se mandou 

· considerar com preferencia os Solda'-
dos., que servissem entaõ na guer--
ra, na di vjzaõ, e djstribuiçaõ dos 
baldios; que S. Alteza Real fosse 
.servido ord~nar nas suas respectivas 
Comarcas,. depojs de feita a paz ge-
ral. Os baldios do Couto de A vintes 
que hav'iaõ sido emprazados pelo Do-
natario, mandou-se por Provizaõ de 
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·'7 de Setembro de 1796, passada em 
virtude da Resoluçaõ de 8 de Junho 
do mesmo anno em consulta do Des-
emb-argo do Paço, qué ficassem con-
servados os emprazamentos até a de-
·sisaõ da · Causa que pendia entre a 
-Confraria do SanLissimo Sacramento 
daq uella Freguezia, e o Dona ta rio 
sobre o direilo de aflorar os mani-
nhos. 

Baléa, peixe do mar muito gran.:. 
de, vi-vi paro , e de coiro negro, e 
<luro com grandes barbatanas. A sua 
pesca he hu-l!n objecto consideravel 
<ilo Commercio, e p_or muito tempo 
.tem estado debaixo de hum privile-
.g;io exclusi~o. Vejaõ-se os Alvarás 
de 18 de Fevereiro de l 76f> , de õ 
de J ialho de 1768, de_ 7 de Maio 
de 1774, e de 7 de Dezembro de 
J"786. Presentemente todos os Ne-
gociantes pódem armar Navfos des-
tinados á pesca das balêas, e prepa-
rar o azeite dellas no alto mar , 
podendo tarnbeín fazer pescarias se-
den.tarias nas Ilhas de Cabo-Verde. 
Alvará de 18 de Maio de 1798. Foi 
eoctincto o contrato das balêas, e fi-
cou livre a todos a sua pesca pelo 
Alvará de 24 de Abril de 1801. 

Baliado significa o territorio do 
Balio, e tambem os direitos a este 
annexos. 

Balio. Chama-se assim na Or.:. 
d.em de Malta o Cavalle1ro revesti-
do de huma Dignidade superior á 
dos Commendadores, q'ue lhe dá o 
direito de trazer a Gr õ Cruz ·da 
mesma Ordem. Ha huns , que· saõ 
Conventuaes, e outros que saõ Ca-
püulares;. Aquelles saõ os chefes das 
outo Linguas, em que está dividi-
cla a Ordem. Estes saõ os que pos-
suem Baliados da Ordem nos diffe-
rentes Estados Catholicos. -

Baliza se diz em geral de todos 
os si'naes que se põem em alg1'm 
Porto , Barra , ou Rio para indicar 
aos Navios, e outras Embarcações 
que devem evitar os lugares, em 
que elles e taõ postos. No mar a 
baliza. · regularmente he hum tonel 
vazio prezo por huma cadeia de fer-
ro a pedras que se lançaõ no fundo 
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d' agua. Nos rios saõ mastros, arvo-
-res, ou outra cousa desta natureza. 
A baliza he posta para prestar de 
dia ·O mesmo effeito que os varões 
prestaõ de noite. , 

Banalidade. Chama-se assim o 
direito que tem o Donatario de ter-
ras de constranger os habita_ntes del-
las a que vaõ moer o tTigo aos seus 
moinhos, e azenhas, cozer o paõ aos 
~eus fornos , e moer a a~ej tona, ou 
pizar a uva aos seus lag·ares. 

Banca deriva-se do Italiano aon-
de quer dizea.· banco, porque anti-
garoente aqúeJles que exercitavaõ a 
Banca, ou o Commercio do dinhefro 
carnbíla~ se .ajuntavaõ em hurna ·pra-
ça públàca, em que cada hum tinha 
o s.eu baneo, sobre o qual contava o 
seu di nhéfro, e escr~viá as suas Le-, 
tras de Cambio.. Esta palayra tem 
tres differentes significações. Ora he 
tomado p.elo trafico , ou comrnercio 
de dinheiro que se· faz remetter d'e 
praça em praça, de hum a Cidade a 
ou ira por meio de hum Correspon-
dente, que os Banqueiros estabele-
cem entre si com o soccorro das Le-
tras de Cambio. Ora a mesma pala-
vra significa o lugar em que os Ban-
queiros se ajuntaõ para este genero 
de Comrnercio, e se dá a estes lu-
gares d.ifferentes nomes, em Marse-
lha se chama Loja, em Lyaõ Cam-
bio, em París B.olça, &c. Tambem 
ás vezes se toma pela caixa , em que 
os Banquefros tem o seu dinhejro. 

Banco_ se diz o assento de taboa 
estreita com encosto, ou sem elle. 
Tarnbem pot banco s;e entende o 
balcaõ do Negociante, ou Banquei-
ro , porque an t.igamente o·s que exer-
çita vaõ o Cornrnercio do Direito cam-
bial se ajuntavaõ na Praça pública, 
em que cada hum tinha o seu ban-
co, sobre que contava o dinheiro-; 
e escrevia as Letras de Ca,:nbio. 
Banco de judicatura he a séde, ou 
assento do Magistrado. Lugar de 
primeiro , e segundo banco saõ fra-
zes que alludem á graduaçaõ dos Mi-
nistros temporaes, havendo-se por 
maior a de segundo banco , que be 
immediato ás Relacões. Tambe.tn se 
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diz banco a associaçaõ de pessoas 
que entraõ com certa somma de ca-
pital para fazerem operações de corn-
mercio, e repartirnm os Lucros aos 
Capitalistas. Assim dizemos o ban-
co de Flandres, o de Ing·laterra; &c. 
Banco· público nacional foi creado 
n'o Brasil pelo AI vará de i 2 de Ou-
tubro de 1808: Para o <lesem penho 
das rendas da Corôa se propôz esta-
belecer hum Banco em Lisboa Dio-
go Preston. Alvará de 31 de De.,.. 
ze ~n bro de 16 5~ ; e se lhe deo Regi-

- rnento em ~6 de Junho de 1G55. 
Huma Companhia de Commercio 
quál a do Alto Douro póde consi-
derar-se hum Banco público. Carta 
Regia de ~7 de SeteJDbro de 1756 . 
O mesmo conceito se formou da do 1 
Pará no AI vará de 16 de Maio de 
l 7 57. Banco nacional se creou na 
Capital do Ri~ de Janeiro por AI va-
l'á. de l~ de Outubro de 1308, ap-
provando-se os Estatutos formados 
para esse fim ., e datados de 8 de 
Outubro de 180~ • 

. Bandeira he o estandarte de que 
se usa no Exercito para d~signar os 
differnntes Regirµentos que o com-
põem , e nas N áos da Armad.a Real ~ 
e Navios mercantes para annunciar 
a que· Naçaõ pertencem. Bandeiras 
com as Armas Reaes á quadra só 
Q.S pódem trazer os Navios de guer-
ra. Alvará de ~6 de Janeiro de 169~. 
Quaes Bandeiras deviaõ trazer os 
Navios Portuguezes na Armada Hes-
panhola se determinou no Alvará de 
JO de Junho . de 16,18. Novas Ban-

1deiras com dísticos de honra foraõ 
mandadas dar aos seis Reg·imen tos 
do Exercito Auxiliar que passou a 
I-Iespanha em l 79f>. Decreto de 17 
de Dezembro do mesmo anno. Novo 
plano de Bandeiras se estabeleceo 
pelo Decreto de 19 de Maio de 1806, 
cap. l , §. 27 , e 28. Se a Bandeira 
neutra cobre a carga he questaõ du-
vidosa no Direito convencional da 
Europa. Decreto de 16 de Dezem-
bro de 1800 , declaratorio do §. 5 do 
.f\lvará de 9 de___.Maio de 1797. . 

Bandido he o mesmo que Saltea-
dor. Tambem extensivamente se dá 
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este nome aos vag·abundos, e pes ... 
soas sem domicilio certo. 

Bando he o mesm o que Edicto ; 
ou Mandato prohibit orio. Tambem 
se dá este nome á proclamaçaõ , 
annuncio, ou pregaõ públjco, pelo 
qual se intima ao Povo algumêi .Or..: 
dem-, ou Decreto. T em ainda a si-
griificaçaõ de partid-o, parcialidade, 
facçaõ. Os Bandos dos ·Governado-
res das Ai'mas corno se fazem , e 
publicaõ, veja-se o Regimento de l 
de Junho de 1678; §• 6 . 

Banha. Manoel Banha Quares-
ma natural da Villa de Montemor o 
novo na Provincia do A lém-Téjo, 
estudou na Universidade de Coim-
bra Direito Civil, em que rece beo 
o gráo de Bacharel. Foi Advogado 
na Casa da SuppJicaçaõ, e dahi pas..: 
sou a Roma aonde assistio muitos 

· annos, e recebed as Orde ns de Pres-
bitero. Morreo em Roma no anno 
de 17\926, Querendo continuar a Obra 
d~ Pegas pi1blicou. Thesaurus quoti-= 
dianar'U!m Resolutwnum ad Leges 
municipales ~ Ordfriationes nuncupa-
tas Regni Portugal·im. Romre 1124 ; 
l 725, e 1726; e Index Generalis 
pars. 4.ª 1721. 

Banho se diz a acçaõ de banhar, 
ou banhar-se , isto he , de metter, 
ou metter-se em agua, ou outro li-
quor. Os Militares em quanto usaõ 
dos l;>anhos das Caldas com licença, 
vencem o soldo. A viz0 ele 1 de Se-
tembro de 1758. ;rambem se dizem 
Banhos os ptoclamas, ou denuncia-
ções feitas nas Igrejas Parochiaes 
do cazamento futuro, entre os que 
estaõ co~ tratados para o contrahi-
rem. Esta publicaçaõ foi introduzi-
da a fim de prevenir os Matrimo-
nios clandestinos, e fazer descobrir 
os impedimentos que póde haver en-
tre os cont.rahentes. Foi por muito 
tempo a prátic.a dos banhos parti-
cular de Franca, porém· depojs os 
Papas a estend~raõ a toda a Igreja. 
Pelo Avizo de 10 de Janeiro e 1771 
se prohibio a publicaçoõ de Procla-

. mas .de pessoas que vivem debaixo 
do patrio poder, sem o consentimen-
to dos pai~ . Foi porém essa ordem, 
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d~rogada pelo Decrelo de lõ de ' 
Maio de 1778. Banho he tambem 
huma Ordem de Cavallarja em In-
glatterra, que deve a sua Institui-
çaõ ao Rei Ricardo II., · e o aug-
mento a Henrique IV. A divisa da 
Ordem he tres in uno para designar 
as tres virtudes theologaes. Ao prin-
cipio estes Cavalleiros se banhavaõ 
antes de receber a espora doura-
da, mas esta ceremonia naõ está 
em uso. 

Bannido se djz o que he coh-
dernnado a sahir de hum paiz com 
prohibiçaõ de tornar a elle. Veja-se 
a Ord. Li,v. 5. 0

, tit. 1\26, §. 7, e 
seguintes. Banmdo foi declarado o 
Marquez que foi de Alorna pela Por-
taria do Governo de 6 de Setembro 
de 1810. 

Bannir he o mesmo que condem-
nar alg·uem a sahir de hum paiz com 
prohihiçaõ de tornar a elle. 

Banno se diz a pena imposta a 
algum cri~inoso para sahir de hum 
paiz para naõ tornar a elle, ou tem-
porariamente. O banno perpetuo pa-
ra fóra do Reino he acompanhado da · 
confiscaçaõ dos bens nos casos em 
que ella tem lugar. E naõ o tendo , 
passaõ os bens 'do bannido para os 
legitimas successores. · 

Banqueiro se diz aquelle que exer-
ce o banco , ou o commercio do Cam-

. bio <le hu~nas para outras Praças. 
Tambem se dá este nome a certas 
pessoas estabdecidas para sollicitar 
na Côrte de Roma por meio de seus 
Correspondentes as Bullas, e Re~
criptos A postolicos, ou no Consisto-
rio , ou na Camara A postolica, ou 
na Chancellaria Romana, ou na Pe-
nitenciaria. Os Banqueiros naõ pó-
dem demandar as dividas das contas 
que naõ vierem assinadas pelo Agen-
te de P<!>rtugal em Roma. Alvará de 
~3 de Julho de 16~3. 

Baraço he o . laço de corda que 
serve de apertar a garganta aos que 
se euforcaõ. He termo usado nas 
Sentenças proferidas contra os que 
saõ condemnados á forca, ou a açoi-
te~ p~las ruas. Veja-se a Ord. Liv. 
ó. , ti t. l \2 8 pr. , e §. 1. 

BAR 
Barallotes, nome de alguns he-

reges, que jnfes1avaõ a Cidade de 
Bolonha, na JLa]ja. ' Punhaõ os seus 
bens, as suas mulheres, e os seus 
filhos em cummum, e se entregavaõ 
aos mais vergonhosos deboches. 

Baraó he o mesmo que homem 
forte , e valeroso. Com esse titulo 
honravaõ os Reis aquelles que se 
avantajavaõ na guerra, conceden<lo-
lhes os pri vilegios de rjcos homens, 
e dando-lhes terras , ou fortalezes·, 
que se chamavaõ Baroniºas. ~e hoje 
hum titulo de Dignidade, que tem 
lugar depois dos Duques, Marque.zes, 
Condes, e Viscondes. Em Portugal 
por muito tempo houve só o Baraõ 
de Alvito. Hoje ba os Barões de Al-
vito, Arruda, Castello-Novo, Saõ 
Lourenço, Manique do Intendente, 
Mossamedes, Rio-Secco, e Tavare-
de; e as Baronezas do Real Agra-
do, e de Saõ Salvádor dos Campos. 
O que tem o titulo de Baraõ proce-
de sendo Ministro aos outros d0 mes-
mo Tribunal, que o naõ .tem p.osto 
que sejaõ· •mais antigos. · Alvará de 
16 de Junho de 1786. Baraõ de Ar-
ruda foi creado este Titulo, e con-
feriâo ao Almirante da Armada Real 
Bernardo Ramires Esquive} por De-
creto 'de 17 de Dezembro de 1801.. 
O Titulo de Baroneza do Real Agra-
do foi creado , e conferido a D. Joan-
na Rita de Lacerda por Decreto d~ 
13 de Março de 180ó. 

Barateria, ou rebeldia de patraõ 
em seu tido de Commercio, significa 
toda a perda que póde provir do fac"7 
to do Capiiaõ , ou da gente da equi-
pagem , sej-a por impericia, ou seja 
por irnprudencia, muda.nça de der-
rota, ou furto. Os Seguradores naõ 
respondem pela baratería , se naõ se 
obrigaõ a isso especificamente. 

Barba he a parte inferior do ros-
to abaixo da boca. Tambem se di· 
zem barba , ou barbas os cabellos 
que nascen;i debaixo dos beiços, e 
nas faces. Os Sacerdotes Egypcios 
rapavaõ a cabeça, a barba, e todo o 
corpo. Os Assyrios traziaõ a barba 
comprida; e assim mesmo os Afri-
canos, e os antigos Gregos. Os Ro-
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manos por muito . tempo trouxeraõ a sum: Repertor'iurn Jun·s Oivilis et Ca-
harba, e os cabellos compridos. No non:ici: Vota deci.siva Canorn"na. 
anno 464 d·a Fundaçaõ de Roma Pu- Barbosa. Manoel Barb sa nas-
blico Ticinio Mena vindo da Sicília ceo em Guimarães a J ·de Agosto 
troáxe a Roina os prÜBeiros Ba.rbei- de 1546. Foraõ seus pais Antonio 
ros que a]i se viraõ. Os Sluccessores Thomaz, e Cathariüa Barbosa filha 
de Justiniano-· dei.xiaraõ· crescer a bar- do Dbuter Manoel Bê rbosà, Fysicb 
ba .. Os l:>@í·tu:g:ue~es . por muitos an- do Càrdeal. Infante. Formou-se- em 

'. 1 nos usaraõ· de cabellas ,~ e barbas Ceimbrá. na· Faculdade de Leis. Ad-
grandes. O Senh01· Rei D. -Fatnan- vogou em Guimarães, e no Pórtd. 
do foi o p1·imeiro . quie" fez ~ barbá O Senhor Rei D. Séhastiaõ O ' despa-
em Portugal. ... , .· ·. chou a ·6 de Junho de f578 em P.ro-

Bq,rbeiro he aqmdle qué exerce c·m•adcn· da Fazenda Real. Falec'eo 
o o:fücio de c·0rtar -ã lrnrba. Ha Bar- em' 1839 cernf'ando 93 arrnbs de ida-
be}r~s de lar.rcéta, o'u sarigtadores; ' de. C6mpô'z Rerhiss6es as Ordenações 
Haviaõ out.rus qu·e , afiav.àõ, -e Jitflpa- do' Reú1w. <Joim'bra 1730. Ltsboa 1713~. 
v.aõ ars 8spadas; e eraõ ehamados AI-! ' Fani:iÚas do Reino de Portugal, .f{o1 
fagemes... · {. t'iciaS. líistori'eàs; ,e Notà · iJ~y No8ilia-

, Barbosa. Agostinho ·Batbesa r.lü:s- , ' rio de Ccnide ' D. Pé'ilro ;.' l ,Livro' ilk 
ceo em Guimarães ern 7 cle Setem- 1 Y!f.rmeti'a déste Réirio cóili ·os escudos 
bro de l t>9o. Foi :filho àe Manoe'l illiJ:minados. 
Barbosa,. e de sua rn"tllher lzab6l V as BarlJosa: Pedro Barbosa chama-.! 
da"CosüL Ainda naõ contar~a g'uin~e do por anlbriamas-ia o insigJ?e, nas-
annos quando publicou ·hum, V drca- ee0 éín Viá'ná do ·Minho, e foi filho 
huJario Po'ftug·uez-Lat.in0. A prendeo · de Rui Vas AranHa, e dê' Izàbel da 
rrn Universi<daàe ·de · Coünbra!' Direi-' · Récha.' Reg·eo na Uii'iveí· idade de 
to Civil, ·e Cano11icô; e' em ambas Coimbra . as Cadeiras <lé lnstituta, 
estas Faculdades foi graduado. Di- clo Godi·go, e do Li gesto vel'ho, ten-
vag~m1. p e-l1as mais famôsas U1.iiveá'] .:.. cle>l nesta fN:>r· oppO'zi't.6r ' q. ;Alva't'o de 
dades d~ I taJ>i·ao, . Fr:arrç·a; e Aleil1a- Valàs'co', a~ê.e ·.V eS-pier'a, e ultimanren~ 
Ilha . . Foi r:iiovj;do por Urban0 VlII.1 

1 
te a de P 'rirnâ: áondejubilou em lb77, 

na Thesourq.ria-Mór / da Çollegia<la 1 sendo j·á· Desetil bargadoT· do Paço por 
de Guim:n"?,es. Foi nomééido por Fi- , 1 rion1eaçaõ do Senhoi· Rei D'. Sebas-
lippe IV. Bispo de Ugh:eiito no Rei- 1 tia:õ. Sempré· sé conservotr rio estado' 
no de Napol.es. 'l..,omoü posse do Bis- do ÇeliO'ato-. <?ompô~ Cómmeniario.s 
pado em ro de Maio de 1649 , e '! aó titulo do D tgesto de Soluto matri-
morreo etn' 19' de Novembro do mes- , Í nw1'iio, aa tituló dd Diqést& de fctdi-
n<lo annio·, quãndto coütava sess·enta di'C'is, ao titú.Zd dà Codiig'à de P'cescr?!p-
annos de. j .dãde.· Cornpôz entre ol'l.:.. · tion. 30' vel., 4o ânnôr'., · e ao titulo 
tras obr·as Castigatiónes et Additamen- d<J Digesta de L'egâtis , e Tratado ·de' 
t& ad Rernissrienes J?m~entis suí. Uly-

1 
! probatione' per Ju.rátnentum além de 

sipone 1620. FoL Remissiones Docto- , 1 oufras obr'âs mam.iscrttas'.' 
rum de di'c#on.·1:bus et. clausulis de af.:. .Barbosa Horrrem'. Ped1m Barbosa-' 

, .ficfo et .pot'estat€ Epú3çepii vari'oJuris Rorbem nat'ural1 d1á ViHà da Feira,. 
tractati©nes .ãe offioiJo· .e'.t pot'e8tate Pa- fil~nó' de Dibgo' Noin·ern e de· Lüc1·e-
rochi de Carwrméis ét d~gnit1á'tibus alii's : ci·a Ha:rB01fo. , :{t i B'ac'h·a-'rel formaad 
dejur'e E~clesiastico u'J?:'ive:rsó- P1 áxis · eni . 8a'rton1es, é ·D ·esem b~r a'd'or da 
eiJige1/uili pe'hsior11es : Celleistarieà Bulla- 'I Relaç~õ' E'c·~}esiastica de Braga·. Foi' 
rii Sum'11>u;e Apois·whearurri Deási'o- ·1 tam bem· J'uh de Fóra d:a' C0vilhã, 
num: Collectanea Doctorum ·ad Con- Corre'g·édór d'e Tavira, e Désen'rbar-
cilium ·'ltríde4'ttinit/ln: Collectanea Doe- 1

1

. ga'd=or ~º.'. P:o'l·to. ~orn'pôz.'. J?is~ursos 
torum in Jus Porpfiijieú!Â;m: Selecta Ju.- de la· JU'f"i(Í;ica y ve.rdadera razon 11.é 
ri's univ~rsi: íidápre-ta'ti·ones: Collecta- Estado·. Ljsbo'a. J,6 ~ 7. 4. 0 

nêa poçtor'lflm i% Jus <!Jú)ifo 'uiiiver.:. . Harbudas. :Pecas de dirlheiro rnan-. . L 4 
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BAR 
dadas lavrar. pelp Senhor Rei D. Fer..:-
nando. Eraõ de prata da grandeza 

. de meio tostaõ, e valiaõ 36 réis da 
moeda corre nte. 

Barca. Ernbarcaçaõ m_aior que 
barco, que serve de transporte. Man-
dáraõ-se estabelecer Barcas de pas-
sagem da Cidade do Porto pol" A vi-
zo de 6 <le lVIaio de 17 44. O direito 
de ter Barcas nos rios públicos he 
direito Real. Portugal. Liv . . 3. 0

, cap. 
4 ,, n. 0 58; e se alg·um particular se 
arroga esse direito póde denµncia~-: 
se á Corôa. Peg·as á Ord. Liv. ~.º, 
. § 6) o ' 7 tl t. \2 6 , . L .. , n. 3 , pag. Q • 

Barcagem se diz <:? frete da Bar-
ca, 
. Barcare1lª· Lugar no Termo de 
Lisboa, no qual está estabelecida a 
ReaI1 F~tbrica da pol vora, no local. 
aonde nos ·tempo.s antigos estavaõ 
construidos os eng~nhos .,das Reaes 
ferrarias .. Pelo Decreto de 3 de J u-
l\10 de 17 f)8 se cohibio com graves 
p~nas o 'desyio das aguas, de que a 
mes ma fabrica de tempo immemo-
rial s-e ácha va de posse. ,> 

Barco. ~mbarcaçaõ ~em tiLhá·, 
ou, cob~rta pequena de pescaria · no 
rio, ou no _m_ar alto. Os Barcos com 
m e rcadorias devem vir direitos ao 
Cáes dá Alfandega . Foral de . lb. de 
Outubro de 1587, cap. 68. Os Bar-
cos para a conduçaõ d.o vinho do 
Douro dev~m ser numerados. Lei de 
50 de Agosto de 17 57, §. 6. O seu 
tamanho ' e que pipas pódem condu-
~ i r se declaro u no Alvará de 16 de 
Dezembro de 1775, §. 8, e Edital 
de 3 O de Julho d e 177 9. Deo-se-lhes 
;Regulamento pelo Decreto de "24 de. 
DezembPo de 1803. Foraõ numera-
d 0s no T~jo» para pagamen to do Tra-
ga.malho. Edital <le 1 \2 de Março de 
1804. · Desig·nou-se sitio para a des-
carga dos geueros que nos . Barcos 
se conduze m pela Portaria do Sena-
do de ~ o de Março de 1800, e Edi-
tal de ~ de Junho de 1809. Provi-
denciou-se sobre os Barcos destina-
dos ·para fretejo do tojo, pinho~ car~ 
vaõ, e ma~s lenha para o abasteci-
m ento da Capital pelo Edital de 9 
de Mai-~o ~e l B 11. E pela Portaria 

. I 

BAR 
do G overno de ~ 1 do · mesmo mez ; e 
anno Se estabeleceo o giro d.os Bar-
cos da çarreira, gqe exis liaõ antes 
da innovaçaõ dos Francezes para os 
differentes portos do Téjo , e portos 
da CosLa. Pelo Alvará de 11 de Ju-
nho de L765 .se declarou como de-

. ' vem ser 'construidos os Barc0s, que 
1 ' se occupaõ nos transportes que se 

fazem de Lisbóa para Belém , e mais 
· portos ,,da sua vizinhança , as fór-
. mas, e medidas delles, e as qua-
lidades que haõ de ter os seus res-
pectivos Patrões, mandando quei-
mar todos os que se achassem sem 
as prescriptas qualidades, e conde-
nando os Patrões. Os Barcos pflgq.õ . / por viagem, e por avenças os que 
navegaõ no Rio desta Cidade, e vem 
aos portos a taxa do Formularia · que 
foi apprnvado por Resoluçaõ de 7 de , 
Setern bro de 1803 , erp- Consulta d9 , 
Senado da Camara de ~8 de Junho 
de 180~. Pelos Editaes dra Junta da 
Saude pública de 3 O de Março de 1816 
~e regulou a maneira de ev:itar que os 
Barcos de pesca, e os que costumaõ 
dar ~ilotos fóra . da Ba,rra ás Em bar-
cações-, e quaesquer outros, possaõ 
communiear com Embarcações sus-
peitas de contag·io, assim corno se 
regulou a maneira porque se devem 
computar os Pescadores para evüa:r 
a Slita comrnunicaçaõ com Embarca-
ções contagiadasr Sobre a Postura 

1 dos Barcos se providenciou e.m Edi-
tal de l~ de Janeiro de 1801 : 

Barnabúas. Saõ assim chamados 
os Reli giosos da Congregaçaõ dos 

1 Clerigos Regulares de S. Paulo. Es-· 
ta Congregaçaõ corneçou em 1530 
no Pontificaâo de Clm:oénte VIL 
Tres foraõ os seus Fundador-es An-
toni~ Maria Zacharias , Bartholo-
meu Ferrari, e Thiago Antonio Mo-
rigia. O primeiro natural de Cre- 1 

mona, e os outros dois ·de ,Milaõ. 
Chamaõ-se Barnabitas da Igreja de . 
8. Barnabé ., que lhes foi concedida 
em Milaõ. . 

Baronia' he a dignida<if,e de Baraõ. 
. Barqueiros saõ aquelles, cujo of-

fic10 he conduzir os .Barcos . . Por Lei . 
de 6 de Dezembro de 1660 1 _e Alva-



BAR 
tá de 6 -de Outubro de 1705 se itn-
pozeraõ penas aos Barqueiros que 
lévarem a embarcar algumas pes~ 
soas sem passaporte aos navios que 
tem passado a Torre de Belém, Os 
Barqueiros que conduzem vinhos do 
Douro devgm Ler Carta da Compa-=-
nhia. Alvará de 30 de Agosto de 
"1756, §. 6. Veja-~e a este i'espeito 
o Alvará de ·16 de Dezembro de 
1773 1 §. 9, Os Barqueiros que na-
vegaõ para a CidaJ.e de Lisboa de-
vem dar entrada na Meza- do Tra-
gamalho quando naõ saõ avençados.· 
Edital de 17 de NovembrQ de 1803. 

Barra se diz · a entrada para al-
gum porto poi" entre dois lados de 
terra firme. A ·respeito da Barra do 
Porto. se deraõ providencias que se 
martdáraõ unir ao Regimento da AI"'" 
fandega da mesma _Cidade por Pro-
vizaõ do Conselho da Fazenda de 5 
de Novembro de 179-0, em virtude 
da Resolucaõ de ~8 de Setembro do 
mesmo anno. Haviaà-se dado outras _ 
pelos A vizos de 8 de Março de 17~ 8 , 
e de ~\2 de Julho de 17~9. Pela Car-
ta Regia de 31 de Maio de 1798 foi 
nomeado Superintendente das Obras 
da Cidade de .Aveiro. 
. Barraca se diz a '.casa rustica 
formada de madeira, ou de pedra 
solta sem ter a fórma de edificio re-
gular. Foraõ prohibidas as Barracas . 
nas Praças, e ·Ruas públicas de Lis- · 
boa por Decreto de 8 de Outubro 
de 1760, e mandadas demolir por 
Avizos de ~4 de Outubro de 1763, 
e de \25 de Novem.bro de l 769. So-
bre as,Barracas que se armaõ na Fei-
·ra· chamada das bestas , vej aõ-se os 
Editaes do Serrado de ~7 de N overn-
bro .de lSP9, e de ~l de Agosto de 
1811. Pelo Edital de· l de Fevereiro 
de 1756 do Duque Regedor Inspec-
tor _ Geral , em declaraçaõ do oü tro 
Edital de 30 de Dezembro de l 7b5 
se mandou, que as barracas , 1ou ca-
sas formadas . de parede de pedra, e 
cal , frontae,s, ou tabiques contrarias 
aos planos mandados publicar , fos-
sem demolidas · á custa de· seus do-
nos. Pelo A vizo de ~ b de Novembro 
d~ 1769, dirig·ido ao Presidente do 

· ToMo L 

,-- BAR 
Senado cÍá Camara se mandoú , tjuê 
se recolhessem as licen ças ob, e su-
brepúcias que se ach assem e xpe d i-
das contra as disposições das Orde ns 
de Sua Magestade ., e se suspendes-
sem todas' as licenças que n aõ fos-
sem para cabanas portnte is de piaõ, 
nas qua.es se ve ndaõ paô, hortali.:' 
ças ; frutas ; e cal ; e -Jiaõ p a ra ou-
tra.s em que se haja de vende r, as-" 
sucar ; . manteiga; que ijos de _fóra, e 
os mais generos competentes ás lo• 
jas de mercearia. 

Barregaõ, na sua oTigem signifi-
-càva Companheiro, assim no be,m, 
corno n mal. 'I'a.mbem era syriony.:' 
mo de moço solteiro vigoroso . Com 
o tempo se tornou esta palavra ·em 
máo sentido ; e hoj e quet diz_er ho-
mem amancebado .' Ord. Affons . L'iv. 
5. 0

, pag. ~ 19 . . 
Barregá he hoje esta palavra sy--

nonyma d.e concubina, ou m a nceba 
de algum homem, e he palavra He-
braica. Dellas fala a Ord. Liv. 5 . 0

, 

ti t. ~ 7 .; \9l a , t2 9 ., e 3 o. 
BarregueÍros he à mesmo· que a...: 

mancebado. Ord. Liv. 5. 0 , tit. \'28 . 
Barreguice quer dizer concubi .. 

Dato. Ord. ManoeL Liv. 5. 0
, tit. \2-0 . 

Barreira 'he a uniaõ de taboas , 
bu outras peças de páo que servem 
para tapar huma passagem . Ord. Af-
fon~. Liv. I.º, tit. ~7, §. 6 .' Guat-
d.as-B_arreiras saõ Soldados destina-
dos para registatem as pessoas qne 
entraõ nas Cidades, ou d ellas sahern . 
':t;' oraõ mandadas construir batteirás 
nas estradas para paga:rnento ele di.:. 
reitos estab-elecidôs para a conserva-
çaõ dellas. Alvará de ~ 8 de lVla rço 
de 1791, §. 11, e l ~ , e Regímento 
de 11 de Março de 1796. 

Barrete , cobertut•a de . c abeç a 
u~ada no tempo do Senhor Rei D . 
J oaõ III. , e ainda depois. Hoje usaõ 
'delle os Clerigos. He o nome da in-

- signia que os Papas enviaõ ·aos Car-
deaes depois da sua nomeaçaõ. Es:... 
se , barret.e era ao principio do usa 
do Pontífice, que. depois o pe1'mittio 
aos Cardeaei;;. Ha 1.ambem hurna es-
peéie de barrete~ de que usaõ os_ ·hG-
m~ns do mar , e algu,ns de t~rra '\ 

M 



B AS 
Juiz de barrete chama-se o Subst.i-
tu to, do que sendo e]ei lo pela Ca-

. mara naõ accei tou o lugar, ciu foi 
<l.cmeUido. 

Barreteiro he o que faz barretes. 
Pelo Alvará de 14· de Dezembro de 
1637 se mandou, que continuasse a 
posse dos Barreteü·os para hirem á 
Casa dos vinte e <]uato de cinco em 
cinco annos como d'antes hiaõ. 

Barril he hum vazo de madeira 
do feilio da pipa., porém muito mais 
pequeno com aros de páo , ou ferro. 
Detcl'tninou-se o volurpe dos barris 
para a .conduçaõ do azeite pelo Edi-
tal de \ôl 1 de lWarço de 1803 , e para 
a da agua p.elo Edital de 18 de Mar- · 
ço de 1807. 

Barros. Duarte de Barros natu-
ral da Villa de Santarem, filho de 
Belchior de Barros , e de J oanna 
Bapli La, recebeo na Universidade 
de Coün bra o gráo de Bacharel, e 
restii.uido á sua Patria ahi exerceo 
a Advocacia. Faleceo de idade pro-
vecta em 4 de Janeiro de 171 o. 
Cornpôz além de outras obras Deju-
re fceminarum. Fol. Qucestionis Ju-: 
ris Civilis. ~ Tom. Fol. 

Barulos. ,Hereges que criaõ que 
Deos tomou .hum corpo fantastico, 
que tod;is as almas 'tinhaõ .sido crea-
das antes do mundo, e· que ~odas . 
haviaõ · peccado no mesmo tempo. 

Basilica, palavra derivada do Gre-
go, quer dizer Casa, Templo Real. 
Saõ notaveis em ·Roma as Basi licas 
de S. Pedro, e S. J oaõ de Latraõ. 
Entre nós foi dado este nome á Igre-
je Cathederal da Sé, e depois tam· 
bem á Santa Igreja Patriarcal. A Ba-
sihca de Santa Maria foi izenta de 
apresentar Titulas Originaes das suas 
possessões, e direitos dominiciaes pe-
la Provisaõ de 18 de Março de l 7 80. 
Os Estai.ui.os , e Constituições da 1, 

m sma Basilica foraõ confirmados 
por Alvará de 14 de Dezem.11bro de 
17 54. P lo Alvará de lá de Agosto 
de 1805 se fez Mercê á Basilica <le 
Santa Maria, de que todos os seus 
Coneo·os tenhaõ o tratamento de Se-
nhoria. Fez-se a suppressaõ, -e nova. 
creaçaõ de alguns beneficias da roes-

ma Basilica por Alvará de 11 de Se-
tembro de 1741. Deraõ-se providen-
cias para a contil')uaçaõ das suas 
obras pelas Cartas Regias <le Q~ de 
Abril ele 1767, e de 17 de Feverei-
ro de 1776. Mandou-se unir a sua 
Congregaçaõ Camararia á _da Santa 
Igreja Patriarcal por Carta R.cgj· dG 
31 ele Maio de l 79z. As Causas <la 
Basili.ca Patriarcal saõ Lrai.ç1das no 
Juízo ela CGrÔa. Provizaõ de 16 de 
Junho de l 7 8 8. 

Basilicos. Assim se chama a CoI-
lecçaõ das Leis Romanas, tra<luzi~ 
d.as em Grego por Ordem dos Ii11 pe-
radores Basílica , e Leaõ. EHa ficou 
mantida no Imp~rjo do Oriente até 
á sua dissoluçnõ. Os Basilicos con-
téni a Inslituta, o Codigo , e as No-
:velJas com alguns Edictos d~ J u~ti.,.. 
niano, e outros Imperadores. A Col-
lecçaõ era de ses.senta Livros , de 
que só· n.os r esLaõ quarenta e h.um. 

, Basiléa. Cid-a.de capital de hum 
Can taõ dà Suissa , celebre pelo fa-1 

moso Concilio, que ahi se celebrou 
em 143 L 

Bastante q-uer .d~ztei' que tem as 
qualidades fisica, ou moralmente ne-
cessarias. Assim se diz Procuraç.aõ 
bastante aqneJla em • que se daõ po-
dares juridice.rpente suflicientes pa-
ra algum negocio, ou contrato. As-
sim se diz tamhem Fiador bastante· 
aquelle que he·abonado, segundo a 

' natureza, e somrna do negocio. Ü1'd. · 
Liv. 3. 0

, tit. 41, §. b. 
Bastaõ. Insig·nía militar consis-

iente em huma peça de páo, ou ca-
na de bengaJa , que -se distingue pe-
l-0s eastões , ·segundo os postos da 
Milicía. Bastaõ de Com.mandant€ dá-
se por honra a hum General do Exer-
cito. 

· Bastardia lie a qualidade de s.er 
bastardo. 

!Jastardo he o nome que se dá a 
hum filho nascido de i11igitimo ma-
trimonio. Ha bastardos -simples que 
saõ os filhos naturaes de' pessoas 1i-
v1·es , e habeis para contrahirern ma-
trimonio; e bastardos espurios nasci-
dos de outras conjunções criminosais 

· ' como os adulterinos , e incestuosDS 



BAT 
Bastecer quer dizer provet do ne-

cessario a Praça, o Exercito, muni-
cia"-lo de guerra, e boca. Ord. Af:.. 
fons. Liv . . Lº, tit. ~3, §. ~o. 

Bastecimento he a acçaõ de bas-
tecer. 

Bastfrla era na Milícia antiga hu-
ma torre de madeira, que igualava~ 
ou excedia a altura dos muros jnimi-
gos para della atirarem os Bésteiros. 
Tambem se chamavaõ bastidas as 
trincheiras, ou palissadas com que 
se defendiaõ os Lugares, e os Exer-
citos. Por fim estendeo-se este no-
me a todas as fortificações, reparos, 
e barreiras. 

Bastimento he o provimento · ne-
cessario para se manter huma Cida--
de, o Exercito; Praça; ou Castello. 
Ord. Affons--: Liv. Lº, tit. 3, §. 8. 

Batalha quer dizer o combate 
entre dois Exercitas , ou duas Ar-
mad-as , no ri ual póde haver hum ; 
ou mais eonfüctos. Na antiga Milí-
cia era o centro do Exercito entre a 
vanguarda , e a rectagu arda. Bata-
lha singular, ou duello he a peleja 
entre dois Cor~batentes. Batalha ge--
ra.l, ou campal he aquella em que 
as Nações belligeran tes pelej aõ cq-m 
to0.as as forças qu~ tem em ca~po. 
Bátalha naval he o combate no ma1• 
entre duas Armadas. 

Batalhaó he hum corpo de gente 
müitar de certo número de praças. 
Regularmente he de seiscentos a oi .... 
tocentos homens . Diz-se propriamen-< 
te' da Infantarja, ainda que algum 
dia tambem se applicava á Cava11a-
ri.a. Hum novo Batalhaõ para guar-
necer o Castello de S: J oaõ Baptis-

. ta na Ilha Teroejra foi creado por 
Decreto de ~~ de Abril de 1797 , 
Foraõ levantados dois Batalhões de 
Tropas Suissas por Decreto de ~7 
de Junhç:> de 176~. Seis Batalhões. 
de ·Caçadores foraõ cieados por De-
creto de 14 de Ou tubrp de 1808 ; e 
se deraõ providencias sobre elles pór 
Decretos de 11 de Novembro domes~ 
~o anno, e de ~~ de Julho de 1809 . 
Foraõ creados mais seis Batalhões 
por Portá.ria de \20 de Abril, e De-
cr~to de ~7 de Julho de 1811. Foraõ 

B A ·r 
creados Batalhões de Cacadol'es N à.-
cior;i.aes de Lisboa Oriental, e Occi_,. 
dental, e de Artilheiros N acionaes 
de Lisboa por Portaria de l O de J U -' 
lho de 1810. · 

Batata he buma raiz farinacea 
de hervas rasteiras, que póde servir 
para alimento. Foraõ declaradas li-
vres de direitos, e emolumentos por 
Decreto de l ~ , t? Portaria de 3 o de 
Julho de 1801. 

Bate-folha. Artífice que á força 
de bater os metaes, quaes o ouro, 
e a prata , sobre o marmore com 
martello em fôrmas de pergaminho, 
ou outra materia os reduz a folhas 
delg·adas , e proprias para se app]i ... 
carem sobre outros metaes, e mais 
vezes sobre a madeira. 

Bateira. Embarcaçaõ pequena que 
serve para a conduçaõ de generos. Pe-
lo Alvará de 3 de Outubro de 1696 se 
p1·ohibio , que anelassem Bateiras no 
Téjo. 

Batel. Embar.caçaõ peqnena pa--
ra se hir a bordo de Navios, que 
naõ estaõ abalroados em terra. 

Bateria. Obra .de Forti:ficaçaõ 
aonde estaõ canhões assestados. Es-
tende-se esta palavra a qualquer ar-
maG(aÕ de artilharia. Pelo Decreto 

1 • 
de E2·3 de Junho . de 1803 foi manda-
da passar a Bateria de Artilharia li-
geira a cavallo do Corpo da Legiaõ 
para o , Regimento da Artilharia da 

1 Côrte. ·. . 
Bati.smo. Est.a palavrà em geral 

significa abluçaõ, irnmersaõ. Os J u-
deos chamavaõ Batismo a certas ª"' 
bluções, ou purificações legaes que 
pratiQ~vaõ nos seus proselytos antes 
da i, cÜ'cuncizaõ. Propriamente Batis-
mo he hum dos sete Sacramentos,. 
pelo qual nos fazemos Christãos. A 
ma.teria remota deste Sacramento 
he a · agua . natqral; a proxima he a· 
applicaçaõ da agua sobre alguma 
parte do corpo daq ueHe que he ba .... 
tizado. Esta applicaçaõ se faz em 
·toda a Igreja La tina por infuzaõ tan-
çando a agua sobre a cabeça. Dan .... 
tes se fazia por immersaõ; e ás ve ..... 

,zes se empregava tambem a asper-
:&.saõ. A fórma do Batismo consiste 

M~ 
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BEB 
nas palavr as == Eu te batizo em no-
me do Pai, do Filho , e do Espirita 
Santo.· 

Bf!ttÚiterio .be o lu gar aonde es-
taõ as fontes batismaes. Era JJ'outro 
t empo hmm lugá't separado da Igre-
ja. A1;; C idades pó nc~péfes tinhaõ · Ba-
ti1Ste:ri0s aonde só ds Bispos batiza- -
vaõ. Estabelecêraõ-se de pois em to-
das as Igrejas P<Hoc(liaes, e de or-
dinario estaõ colocados no fupdo da 
Igre.rja . 

Bati-z&r he -a acçaõ, pela qu.al hu-
1na µes·soa administra a _' ouüa o Sa-
cramento do batismo. 

BazarutfJ... Moed a da India de 
cobre, ou ca)a]m, •quinze dos quaes 
v ai.em vinte réis. Mandáraõ-se ]av;rat 
no caso de n eééssíclade pelo Alvará 
de ~o de Marco de 1 617. • -

· Bealijicaça'õ hé o acto, pelo ·qnal 
o Papa declara, que huma pessoa, 
~mja vida foi :edificante, goza depois 
da sua morte da felicidade eterna. 
Differe da Canohisaçaõ, em que nes-
ta o Pa·pa determina ex cathedra-o es-
tado do novo Safilto ~ _Por Alvará de 
~o _ de · Outubro de 17 5~ .concedeo o 
Senhor Rei D. Jozé a D. Jozé Mas-
caranhas de Lencastre , que foi Mar-
<'.1uez de Gouvêa , .. Procura~aõ para 
pron'lover a Causa da BeaüfiG·a(tâÕ 
d o Senhor Rei D. Affo:nso·· H,enri-
ques. 

Be(iJ;to quer dizer bemaventura-
do. He synonymo .de beatificado! 
T-ambem sig·nifioa hómem dado á. vi-
da ascetica. Pela Carta Regia de 
14 de Dezembro de 1768 foraõ man-
dados -riscar dos Livros .da Universi-
<ilacle de Coinibra os Beatos 'perten-
centes a Con-gregações jeligiosas , 
que eraõ Doutores na dita Univer-
sidade. 

· - Bebado se diz o que perdeo o 
jruizo çdm licôr forte , como vinho , e 
aguardente , ou outros corpos que 
produzem o mesmo effeito., ~orno o 
tabaco,_ e_ o opio. , 1 

. Bebedice he o· estado de quem 
está. bebaào , O'U o effeito que. eau-
saõ os licôres fortes. Chamár-se tarn-
bern assim o ·vicio da eJíB·h-riaguez_, 
• bebedice naõ des:.culpa o delict©· 

B E .C 
que commetle o Soldado n ess-e esta-
do. RegulameHto confirmado por Al-
vará de -18 de Fevereiro de 1763 .,, 
cap. ~6 , art.. ~4 . 

Bebida s-e diz qualquer licôr que 
se bebe, e principalmente se enten-
de dos licôres ·preparados com a-rte, 
como a àguardente. As bebidas de 
fóra do Reino saõ prohibidas . A lva-
r ás de . ~o de Setei;_p bro de 17 1 o ~ de 
1 G dte A: bril de 17 l;} , ·B de ~~ de J u-
lho , d<e 180 I , D~cretG de Pl ~ de De-
zemhro <le 1800. PeJg Avizo de ~9 
de Abril de 1 81 .1, dirigido .ao Pro-
yed<0r-Mór da Satlde se dera.õ ·provi-
dencias para cessarem ,as vend-as de 
bebi d.as · in:fioionadás, e com estiveis 
corro.ptQS. _ 

Beca. V ~sti·do ta)ar, que he h-1;1.-
m a t~n~ca justa~ _ a.p~rtada com cin-
to :, de , que usaõ os Mag-istradt>& ci-
vís . Os que oc-cupa-õ - os Tribunaes 
de Gtaça: usaõ . além des tq. tuniça ele 
hu:rua especie de capa tambem talar. 
Antigamente . era _hurna especie de 
murça curta. A beca he hum ·vesti-
do de honra que ás vezes se conce• 
de por ,Graça à Ministros tempor.a-
rios , que ainda :qaõ tem assento no3 
Tribunaes. :rambem se chama beca 

·o vestido talar, de que usaõ os Col-
legiaes , e Porcionjstas dos Colle.gios 
da Universidade; qu.e consiste n'J;1;u,.. 
ma:, 1,-1.rntca sem mangas, de fraldas 
muito largas , que arrojaõ quando as 
soltaõ, Deraõ~se providencias a · res.., 
peito do seu prGvimento ao$ C0Ue-
gi©s_, de S. Pedro , e S. Paulo da 
Urii versidade de Coimbra pefo De--, ' 
~retq, de 7 de J tJJllho de J 77 6 ., e pe-
las Cartas Regiais de _ 10 de Mai@ 
de HiPl ~, de \2-'B de Novembro_ de 
Hi37, de 4 de Dezembro de 173·6, 
e _de D d~ Novembi;o de 17~7 1 , 'ê 
Avizo de ~4 de Dezembro· de 1781. 

. P®lo D:ecreto de 4- de Dezem-or0 de 
Hsi> 1 foi prohibido ao Dese.m:bãirgo 

, do Paço commha.r :para eUas .QS Mi ... 
. n :imi:os q_'ltie n aõ · ·1ii vessem_ lu.gar :aa 

R elaiçaõ. El-Rei Filippe ll. foi ql'i@iri 
, otd<eliüu, que os· Des~-mbar-g;a1dores 

, ' trouxessem as Becas, d©' q-ne hojé 
. _ ' tt:saé5 . ~ por Al v atá. de 9 tle Abril -de 

l6 ©r0 .. 

/ 



BEJ 
Bedel, era n'outro _tempo hum of-

f..cial ele J ustica d Jurisdicçaõ su-
balterna·. -Est~ I'.1orné deriva-se do 
L<1 tim B1.dell'U , que sjgnifica á V ata 
d e que se serviaõ estes Officiaes pa-
ra com ella tocar-em aquélles a quem 
d i<il_naõ a J uizo. Chamaõ-se hoje Be-
deis bs O.fiicíaes ]nferiores, quie se 
empregaõ nas Unhers-idades ; ;iws 
Cabidos, e em 0Ulras C01·pora·ções 
para af a-star a multüia.õ , e apontar 
as faltas. Assi~tem de massa ás fun-
-ções A~aclemica_s. . _ 

Beeiphego'r , falsa divindade dos 
Moabitas aderada pelo povo de Is-
tael. N u1n. ca_p. ~{>. A nnro âo Mun-
do ~·5 :1Y3. 

Betlsebut, falso deos de Acca-
t·on ,- consultado por Och0zia'S. Liv, 
4·. º dos . Reis , -cap. I. Delle se faz 
men~aõ no Evangelho de S. Math. 
êap·. io. 

Beguínas. Chama-se assim a hu-
ma sociedade de devotas recolhidas -;, 
-que trazem habito particular sem fa-
zerem votos de Profissaõ. A sua ins-
tituiÇ'aÔ que se atfribtte a Santa Be-
ga eiorneçou em Flandres no fim do 
Secu.lo doze. Ellas pódem mudar à-e 
~s.tado, e saõ capazes de todos 0.s éf-
feiLos é'vís . -

Beguinos eraõ homens de vi-
da pehitente, q-ae prefessávaõ po-
breza.~ e alg'uha vi viaã em éla'us-
tl'o. 

Br-hetri-a qUe-r dizer povo H vrê , 
-q_ú~ póde . esóolhet sen h0t todas as 
vezes qu·e quizer: Entre nós ei"aõ 
-cham'àtlas Behetrias as povoáções, 
qüe · tínhaõ ditei to càe esc0lhet para 
-seus ·Regedoi'es qualqúer pessoa, es-
colhendo-a' ºª livteltleI}té tlé qual-
quer l.íhhagein , eu de certa 7 ou cer-
tas füniili as~ 

Í3tijt1n1:aó he a aé<faÕ de dar a 
tbaõ a beijàt' ó que fazem es $ebe-
ràno9 em cert es dias : 

Bqet , em Latim Pru:c Jul'l,'a , Gi-
dade ia Provincia do Além-Téjo, 
Arcebíspãào de E-vota. Foi daêla es-
ta Cidade em . Duéado com bs bei:\s 
d â Casa ; que foi do Matq 'ez de 
'Villa Reàl ao S nhor Infan-Le D .. 
Pedi-"G-; depeis Rei pelo Senhor Rei 

I' D. Joaõ IV. !o~ :ta de U0a~áõ 
de 11 de Agosto de 1654. 

Belern era hum Lugar do Ter-
1:no , e Arcebi pado da Cidade de 
Lisboa; hoje l?ni::n Bairro da mesma 
Ciclade. Pelo Decreto de ~o de De-
zembro de - 17 55 se cornmetleo a0 
Bac,barel Jozé Antonio de Oh · ira 
Machado o conhecer de todos os cri-
mes, que se commettessem no Sitio 
de Belém , e suas viz]nbanças cem 
transgressaõ das Leis do Reino , e 
das que se estabelecêraõ na calami-
<ladé do terremoto do dito -anne em 
pública utilidade, processando-os ver-
bal; e surnmaria'rnente, e rernetten:.. 
do-os ao Re-gedm· para em Relaçaõ 
-serem sentenciados. 

Bemaventurados. Dá-se este no-
me aos que gozaõ da betnaventuran-
ça eterna, ou porque o seu culto es-
tá já authorisado pela Ig-reja, ou por-
que estaõ destinados pára serem ca-
no:Bisadbs ~ 

Bemaventurança he a· posse dO' 
supremo bem. 

JJl&rnfeit<!Jrias saõ as despezaS', e· 
-a.ugrtien'tos feitos em hurn predio pa-
ra o tornar fueU'1or, ·ou mais ag-rada-
vel. fü as saõ de ti;es sertes , à sa-
bet, ttecessaria~ se'.m as quaes o pre::. 
di~ se atruitlario.; l1 teis q_ue serve1h 
par-a âl!gm~nta-l ; e s·em as quaes 
eU~ baõ deika6á d 'é subBiStit'' e vo:.i. 
luptl:iai·iâs qne na0 se-1·v-en:i senaõ pa:.. 
ra afüi·nrnsea-10. s bemfoHorias qtie 
ns Obi:nmendatltH«~ · tia Ordem E e 
Christo fazem nas Comrnen<las pé1-
tetM~rr1 aos s~us H-erdeiro~. Estatu-
tos da 0.i'derü de Chtisto' pag: ~; 
tit. l ~, §: :i. O mesmo -está dispus--
to a t'espeito tios Com mendadore~ dé 
A viz~ EstatuteB dá Ordem de A viz, 
tit. 5 ~ -ã'Elfin. 8. As hemfoit.01·:ias uaê 
tlaõ o dil\eiW da 1·etenc,;aÕ tlb caso de 
d :!Spejo tias herdádes clo Além~T~jo. 
Alvàr~ de ~7 d-e Novembro de10047 
~- 0. Nem nB tle despejo de casas; 
e:xéepto sendo fei -u1s com consenti ... 
mento expressó ptJr escrito do tldllo 
êeHãs. Assente d~ ~B de Julho tl.e-
181 L O Enflteuta he obrigado à fa-
zer bertlfeiteriãs no predio enfiMuti~ 
ao peJa- fiat1:.1teza "10 eon.ttato~ Léi 
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de ~3 de Novembro de 1770, §. 9. 
As bernfeitorias daõ privilegio para 
a preferencia no concurso de Crédo-
res nos casos dos§§. 34, 3b, e 36 
da Lei de \20 de Junho de'· 177 4. 
Das bemfei torias tratou extensamen-
te. Pegas ad Ord. Tom. l.0 Proem. 
pag. 5.0, et seg. E se se compensaõ 
com os fructos dellas, veja-se o mes-
mo Pegas d. - zoe. pag. 66. E se 
compensaõ com as damnifiçaões. Pe-
gas d. Zoe .. pag. 67. 

Bemferreira. Agostinho de Bem-
ferreira natural do Lugar de Maça-
res, Termo da Torre de Moncorvo , 
na Provincia de Tras-os-Montes , 
·nasceo em 3 de .Agosto de 1681, fi-
lho de A polinario Franco, e de Ca-
tharina Esteves. Estudou Direito Ca-
nonico na Universidade de Salaman-
ca, donde passou para a de Coim-
-bra forma.ndo-se em ~7 de Maio de 
17.10. Foi eleito para Juiz de Fóra 
de Trancoso, mas preferia a Advo-
cacia á Magistratura. Compôz Sum-
ma da Instituta com remissões á Or-
denaçaó. Lisboa 1739. 4. 0

, e. Com-
mentario ao titulo do Digesto de re-
9ulis J~ris. Lisboa 17 40. 4, 0 

. 

Bemposta. Fr Tof"quato da Bem-
posta nasceo na Villa do seu appelli-
do, sita na Provincia da Beirq... Foi 
Manje 'professo d~ Congregaçaõ Cis-
tersience no Convento de Alcobaça. 
Escreveo Ordenaçóesjudic·iarias. M.s 
Conserva-se· este manuscri Lo na Bi-
bliotbeca do Convento de Alcoba-
ça. 

Bençaó. Esta palavra em rnate-
ria canonica significa huma cer~mo
nia ecclesiastica , qu_e se emprega 
para fazer huma cousa sagra.da, ou 

, veneravel. Ha bençãos que saõ _re-
servadas aos Bispos, que saõ as que 
se acompanhaõ de alguma unçaõ , e 
por isso se chamaõ Cons.agrações. 
Outras pódem tambem fazer os Sa-
cerdotes, ainda . sem cons~ntimento 
dos Bispos. Alguns Abbades tem o 
privilegio de dar bençãos sobre o po"-
vo, mas só dentro das suas Igrejas 
depois de Vesperas, Missa, e. Ma-
-tinas. Em muitas Igrejas,. e princi-
palmente nas Cathedraes he uso dar 

BEN 
o Paroco a benç0õ ao Prégador an ... 
tes deste começar o Sermaõ. A ben-
çaõ que se dá a.os A bbades, e Ab-
badessas depois da sua eleiçaõ , e 
confirrnaçaõ he da com petencia <los 
Bispos • . Bençaõ nupcial he a que re-
cebem_ aquelles que se cazaõ; ella 
he o sinal vizivel do Sacramento do 
Matrimonio. As palavras com que 
se faz a bençaõ nupcial saõ estas =: 
Ego conJungovos in nomine Patris, 
et Filii , et Spiritus Sanct~ Amen. =:: 
A bençaõ nupcial he hoje necessa-
ria , Co'ncilió de Trento. Filhos de 
bençaõ se dizem os legitimas. Ord. 
Liv. 4·.º, tit: 107. Bençãos de Isaac 
a seu filho Jacob . . Genes. cap. "P,7. 

.Anno do' Mundo ~?245. Bençaõ de 
lVloisés ao povo. Deu tel(. cap .. 33. 
Anno dà Mundo ~5b3. 

-Benedictinas saõ as Religiosas que 
vivem claustradas debaixo _de huma 
regra semelhante á de, S. B~nto : El-
las tem por Fundadora da sua Or-
dem a Santa Escolastica, Irmã des-
te Patriarca. . 

. Bened~çtinos saõ ·os Religiosos da 
.Ordem de S. Bento. Havia duzentos 
annos que a Ordem Monastica esta-
va introduzida na p~rte Oriental da 

· Christandade por Santo Antaõ, Saõ 
Pacomio , Saõ Bazilio, e San to Agos-
tinho, quando Saõ Bento depois de 
ter yi vi do m_ui to 'tempo na ~olidaõ 
escreveo a sua regra para o Mostei-
ro que fundou no monte Cassino en-
tre Napoles, e Roma. Esta regra 
foi appro\"ada por Saõ Gregorio Ma-
·gno no Concilio celebrado em Ro-
ma em 59b. O traqalho manual, e a 
pratica das boas o~ras foraõ parti-
cularmente recommendadas por Saõ 
Bento aos seus Religiosos. Tendo-se 
relaxado a disciplina desta Ordem , 
Saõ Bento procurou melhora:.Ja na 
Casa de Cluni, Abbadfa da Provin-
cia de Borgonha , fundada em 91 O 
por Guilherme Pio; Duque de Aqui-
tania, e Conde de A uvergne. Este 
Sabio Refon:nador excitou a regra 
d.e Saõ Bento accrescentando algu-
m/is modificações , e toi:nou o habito 
preto. A sua xeforma foi abraçada 
por grande número de Religio~os 
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para os quaes se fundátaõ novos Mosr-
tairos. Outra vez se 'rela:x8u a disoi,,.. 
plina, e e_ntaõ Roberto Abbade de 
Molerne , que fundira a Ca.sa .de Cis~ 
ter em 1098 fez abrac;ar n.ella a r..e-

. gra de Saõ B nto, sem alguma mn-
dif-icaç0õ. Roberto ton':lou o habito 
bl'aneo, e daqui ~eio a divizaõ dos 
]Vfonjes de Saõ ~ento em duas Or-
dgns differentes. Os Mostefros qu~ 
abraçá.raõ esta refor:ma se uní:irn© , e 
fonnáraõ a Opiem particular de Cis.r 
ter. E com0 Saõ B~rnardo Abbade ·· 
do Most~iro de Claraval, foi o que 
mais S€ <listinguio n@sta Ordem~ . os 
Religi{!)sos della tomár.aõ o nome de 
B.ernardinos, ou de Saõ Bernardo. 
Quand0 ,-0 .Concilio de T .rentv· foz no-
vos regulamentos para a reforma .clos 
Monjes , a Ordem de -Chi-ni se apres-
sou a exercita-los; e dahi pr~oveio a 
famosa reforma de Saõ Mauro. 

, · Benejicenâa he huma virtude que 
e@nsis te em procurar para .0utir€m 
mesmo ·á custa de despezas, e d1is- 1 
yeJ.Jos r-)]'optios alg.uma ·v-antagem 
.e0n.si.d.€fra veL 

Benefi,c~ado he em geral o Ti tu,;. 
lar .d~ hum b>eneíicie. TGglos os Be,. 
n.eficti.ados provi.d.os de.ben©Jficios por 
modieos que sej aõ , s-a9 obri.g·ados .a 
i-.ecitar o Br.eviario. Os Ben€"{1iciades 
saõ pelo n0sso direito e-m i.udo igua,.. 
lados aos Cl~rigQs .de o ,rcl.<€Fl$ Sacl'aS' 

· e gozaõ dos m.esm.os' pri v.ilegios. Orcl. , 
. Liv. ~:9 , .tit. 1, '§ . . ~1, e .s/egointes.'i 
Li.v.' 3. 0

, tit. 11 ·, §. 6. Os B.en-eficia-
dDs das C.ollegiadas da. Ilha <;lo F.u,m . ..,, 
~hal fo.raõ ' cr.ea.dos para aj1udat os . 
Parocós. Saõ· Cur;;i.s , e por isso o-
hrig-ados a residir. Alvará d~ 15 ,<il,e 
J aneiPo de 1l. 7 .84. D~r<itõ~s.e pn~viÍ<leN
eias so:bre o pagamento ,das cemgruas 
diGs B-e\lil.eficiÍaÇlos <las Ilhas pela Pr.o~ 
vizaõ d.e 13 de Fevereiro de. 1768. 

)3 ~ N 
beneficio amov_;i. vel que uaõ p6d~ te"' 
signar-se, e póde vag~r pela .atJzen-
cia, como os benefic.10~, ou .lugares 
de Cantores , V jgarios , Coústas; 

. Capellã s. · 
Br;nefiàq he o Oflj,ci9 eccJesiasti-

co q. q.u.e está ann~~G p ,di,r~i!.9 Çl<:'} 
gozar o Clerjgo .que nelle .he pr9vido 
durante <;t sua vida p. .r<i!.DclÇt çle e~r
tos bens consagx' dos a D~os, _N ,os 
primeiros s€t.e S~oµJos da lg'r eja e,;h· 
ta palavra signific.aiva ·SÓJJie_nte hu.IJ'l:} 
graça, que era concedjda gJ"atuit5l-
mente. Nos Sec.ulos ~eümo, e ouü:t,.. 
~o he que a Igreja. conc~deo aos Eç~ 
desiasiicos ,enca:rrega.<los cl.o serviç.g 
dos Alt::ires o gozo de ,certos .funcilos 
p.ara subsistirem.. A ,o :pl·1nci0o os Ee-
e1esia.sücos naõ pos_su:ia,õ1 par.te a;Jg,u.-
rna dos bens em pro.pr.iedade ., n:i~s 
em commum. 'I'endo de,~o;is qu..e ~ 
Jmp.e.r.açlor Constanitio@.abx;:ilçolil .a B,e ... 
1-i g .iaõ Cfl ristã.a I g1·ej-a acd.q_$1Ü.· ·do g-x.an-
d®s i~i q_ u.ezas , •Se, -rªp..ar1;Ír:aõ fl.'S S.tl~~ 
p.ecr;u:las em µor.ções. Coue.e.d.e;:rQ.,fü-se 
tambem a EccLesi·1s.ti-e:os diurflate a 
~ua vida alguDs bellll.s de pmiea -eoJI,-. 
seq.u€Jlilcia, .co~no i·et:ribuitçaõ ~. ~e_r,.,. 
vi.ços feiitos á lg1rej.a. 'Yal )foi a l)i 
gern .d(j)s ben.eficios .aiotuaes. Só · .s~· 
achaõ :ves1tig~.os J!L~sta Parüi.1ii.a depois 
do Papa Simplicio. QlilarSi pelo tl\nes-
i:no t<un1po se :foz .a dtivizaõ dos ,bens 
eocl.esiastieos .desiinatil.o.s ia.o \Ei.spo, .e 
oos Con.egos q!ll1ft fazii:aõ o OJficio na 
CBUthedral. Erntrou-s.e ·entaõ .a dis ti-n-
guir a Mez.a Episc@.paI çd-a .do -ü.abi-
à.G. Os beneficios sa.ô s.e.c.ttla.ires, iou 
r.egular.e$, .aquelles &;.aÕ 10s , q~e per ... , 
tenc.em a. Ecclesiasücos :aá.õ J.'Y,rofes ... 
$.os por v.o.tO$ em .algtum:a Ordem Re ... 
Ugio,sa; .e .es.tes saõ os q u.e naõ pó-
dern ser possuídos sen.a,õ pelos ReJi-
gj.os.o.s. Da natur..eza daqueUes saõ os 
Bispados , as Dig•rridade~ ., ~s Cabi-:-

Ben<jicial ~.Me diz o qu.e l'8Sp(Úta 
a benefi.eio. Assim se -cHzem mate...: 
ri<ll,.s , .cal!1sias, casos benefi\À>ciaes .· O.rd. 
A!ffons. Liv. ~.-0 ,fol. 78. 

Benefi,ciario. Es1te iei··uiD se aj:-111.n-
ta ao Hgrdeiro, falando-se claq.UieHe 
que a.ec.e1ta a herança a beneficio 
d.e In.ve.ntaáo. 1 

.B.e.ne.fidatwra ~e huizna ·esp.e.eii.t!l de 

' dos, os .Canonic.ato.s ., ieol.llw tam1bem 
es Priotados , Vig.airaT!i.as perpett11as , 
e as Capellas~ D.a in:i11Lureza d0s be-
nefi.cios .reg;mlares saõ as Ab:Oacliias _, 
e .os \Ü.fficios cla1:m.sitr.aes., que tem hu-
m.a ;nen.da a!Dne-xa. 10s beiroeficios se-
cuiares Da.ô pódem ser p<DSS!l!Ü<los pe-
l-0>-s 1reiglil1lébres , .e assim aio ·CO.líl•tr.arfo. 
Dividlem~e tanvb.em ,os be.ne:fieio.s em 

í 1 
1 

M4 



\ 

BEN 
Sacerdotaes com cura d'.alma, e sim-
ples. Sacerdotaes saõ as Dignidades 
ecclesiasticas com cura d'alma por 
aquelles pejas providos tem juósdic-
çaõ sobre a porçaõ do povo que lhes 
he confiada, corno os Bispos, e os 
Parocos. Simples saõ aquelles, cu-
jos Titulares naõ tem encargo de 
cura d ' almas, nem obrigaçaõ de hir . 
ao Coro; e que por consequencia naõ 
saõ obrigados á rezidencia. Os bene-
fi cios da~ Collegiadas, das Igrejas, 
das· Ordens. todos · saõ curados , e por 
isso só pódem ser providos em Pres-
bi teros por concurso. Alvará de H> 
de Janeiro de 1'7 84. Os beneficias 
das Ordens __ suõ izentos das disposi-
ções do Concilio de Trento, dito Al-
vará. Como estes beneficias saõ pro-
vidos, vejaõ-se os Estatutos da Or-:-
dem de Christo, p. 3, t.it. 11, l~., 
e '13; os da Ordem de A viz, tit. 5; 
defin. ~l ; e os da Orâem de S. Thia-
go, cap. 19; as Cartas Regias de 13 
de Outubro de 16~1, dé Cõl:> de Mar- . 
ço de 16~3, de ~ de Janeiro de 16~5 ·, 
de 9 de Novembro· de 16~9, de ~8 
de Fevereiro de 1680, de 13 de Fe-
vereiro, de 16 de Novembro, e de 
14 de Dezembro de 1633 ., e de 8 de 
Agosto de 1635. Os beneficias do 

. Reino · naõ pódem . conferir-se a es-
trangeiros. Ord. Liv. 9Z. 0

, tit. 13, 
§. l deduzida dos Alvarás de 18 de 
Fevereiro, e de 3 de Novembro de 
151~, Carta Regia de ~ - de Julho . 
de 1596, Alvará de 1 de Março de 
Hl0°Z, Carta Regia de \27 de · De-
zembro ·de 1603, ~ Alvará de 18 de 

. Janeiro de 1646. Os- que ·impetraõ 
beneficio litig·ioso naõ incorrem na 
pena da Ord. Liv. ~.º, tit. 15, pr. 
Contra os que impetraõ beneficio de 
homem vivo. Alvará de ~ de Outu-
bro de 1603. Sobre os beneficias va-
gos do Padroado Real, veja-se o Al-
vará de 4 de Janeiro, e a Carta Re-
g·ia de 7 de Novembro de .1617, e a 
Carta Regia de ~8 de Março de 1618. 
Dos beneficias do Reino naõ pôde o 
Papa tomar conta. Carta Regia de 
15 de Julho de 169ZO. Da vacancia 
delles devem os Ministr.os dar conta. 
Pr~vizaõ de 9 de Novembro de 10~6. 

BEN 

1 
Cbmo se devaõ administrar os Cabi-
dos, veja-se a Carta Regia de 30 

- -de Abril de 16qz6, Avizo de · 10 de 
Novembro de 1777, Decreto de ~f> 
de Junho de 1778, e A vizos de 3 
de Outubro de 1781, e de 19 .de 
Outubro de 1§_91. Contra os que im..,. 
petraõ beneficjos de Roma ~e deraõ 
providenç.ias ho Decreto de 13 ~ de 
Outubro de 1645, e Alvará de 18 
de Janeiro de 1646. Os beneficies do 
·Padroado ~eal naõ pódem impetrar-
se sem o Beneplaci~o Regio, e apre-
sentaçaõ dos Priores Donatarios. Al-
vará de 18 de Janeiro de 1646. Saõ 
providos pela Me:t;a da Consciencia, 
precedendo consulta. Decretos de 13 
de l\llarço de 1657, de 7 de Jttnho, 
e de 17 de Novembro de 1659, e 

· .Resoluç.aõ de 16 de Julho de l 6üô; 
e pelo Desembargo do Paço. Decre-
to de 10 de Junho de 1739. Sobre -0 
provimento dos beneficias da Apre-
sentaçaõ da Universidade se deraõ . 
providencias na Provizaõ de 1 \2 de 
Janeiro de . .17 51:2. Pódém renunciar-
se os· beneficias por aquelles a quem 
se concedein. Alvará de 129 .de Abril 
de 1766, §. 4. Como devaõ ser pro"-
vidos os beneficias da Cidade do Fun-
chal, veja-se a Carta Regia de 30 
de Julho, e Alvará de 4 de Agosto 
de 1607. Fez-se a ratificaçaõ da con-
cordata com a Sé A postolica sobre o 
provimento dos beneficios aos 11 de 
Agosto de 1773. Os b~neficios do 
P_adroado Real na? pó.dem renun- · 
ciar-se , nem pens10nar-se sem ex- · 
pressa Licença Reg·ia ; \ e no caso 
contrario tem lugar .a Denuncia. AI-

. vará de ~6 - de Setembro de 1791. 
Os beneficios , e bens · das Ordens 
JVIilitares naõ se comprehepdem nas 
Leis geraes mandadas ·promulg·ar· em 
nome do Soberano sem fazer expres-
'sa mençaõ- dellas , como . Graõ Mes-
tre das Ordens. Alvará de ~7 de 
Marco de 7 83. Os bene:ficios dos 
Mosteiros exi.inc.tos dos Conegos Re-
gulares naõ pódem ser providos ain-
da em e:xecuçaõ de A vizo , ou Or:-
dem que naõ seja firmada com a 
-Assinatura Real. Avizos de \?Zl de 
Setemqro de 17 92 , e de ~ - d~ Ou tu-



bro de 1793. Sobre a fónna <là i'ati-
ficaçaõ para os beneficios do Ultra-
mar, veja-se o -Decreto de 14 de 
Fevereiro de 1800. Os beneficios ec ... 
clesiasticos; cujo r~ndimen to naõ ex-
cede a cem mil réjs; naô pagaõ ·De-
cimfl se o pé d 'altar naõ os faz mais 
pingues. Carta Regia de 19 de Fe--
vereiro · de 180il. ~ Os · benefícios da 
Igteja de Santa Maria de Béja fo-
·raõ, rest.ituidos ao Padroado Real; e 
á Ordem de ·S. Bento de Aviz. Dg.-. 
ereto ,de 14 de Julho de 1801. Os 
beneficios naõ se pódem aprese·ntar 
pelo .direito da devoluçaõ; estando 
impedido o Collador ordinario. ·A vi-
zo de 18 de Novembro de 1801. Tem 
preferencia no co:ncurso dos benefi-, 
dos curados os Clerigos Theologos 
·de . qualquer gráo · de Bacharel for-
·mado Licenciado, ou Doutor, , ha-
-vendo-se occupado -por espaço de 3 
annos no Ministerio Ecclesiastfoo4 
Alvará de· 10 de Maio :de ·1805, § ~ 
:11 . O beneficio .ecclesiastico renun-
ciado só se entende vago, GjUando 
delle se tomou posse. Avizo de ~8 
Çle .Abril 'de 1807, . quest. 4. Todos 
os beneficias ecclesiasticos pagaõ 
anno de morto. Carta Regia de 9 
de Março de ~801, e Alvará de 3 

. de Julho de 1806, §. 6. 
· Beneficio em _Direito civil quer 
dizer a excepçaõ favoravel; concedi ... 

. cla pela Lei, ou pelo Imperante -que 
faz o Impeti;ante habil para alguma 
funçaõ, de que era incapaz pelo ri-
gor 'da Lei. Beneficio de Inventario 
he o privilegio concedido ao Her-
deiro para naõ se obrigar aos encar .... 
gos da herança além do valor desta, 
mediante o Inventario feito em tem-
po, e com as solemnidades legaes. 
.Ailém, deste beneficio ha outros em 

. Direito. Veja-se Supplemonto de ida ... 
de , Cessaõ ., Excessaõ , Di vizaõ , 
Il!f acedoniano , V elleiano. 

Beneplacito quer dizer a · appro-
vaçaõ de algum acto. O Beneplacito 
Regia he necessario, e üidispensa-
vel para correrem , e terem execu-
çaõ .no nosso Reino quaesque1· .Bul-
las, ou Bre ves de Roma. Alvarás 
de 6 d e lVIaio, de 17 6J> 1. de. 2.8 de 

ToMo L 

BEN 
Agosto de 1767 7 e de, ~, e b de 
Abril de l 'Zo8; e A vizo de 23· de 
Agosto de 1770 . Nunca porém se 
deve entender em prejui~o do direi~ 
to de terceiro . A vizo de !2 de Ou t u-
bro de ·1790. As .Pastoraes dos Bis-
·pos ~ ·e Editaes do Inquisidor Geral 
do Santo Officio dependem delle. 
Alvará de 3.0 de Julho de 17·91'>, 
§. 13. Veja-se a Lei de 19 de J u-
nho de' 17t)9, §. 1. 

Benevolencia póde definir-se o de"" 
zejo de fazer bem. Diff1:>re da bene.:. 
ficencia, porque aquella he o deze.-
jo habitual de procurar o bem; e 
vantagem dos outros; mas a bene.:. 
ficencia se manifesta exteriormente· 
pol.' serviços effectivamente presta-
dos ; A primeira he o habito da vir-
tude, a segunda he a sua pd.ticaó · 

Benesses saõ o emolumento que 
tem os Curas, e Vigarios de pé de 
altar além dos dízimos, ou congruas. 
A este respeito veja-se a Resoluçaõ 
de 13 de Fevereiro de 1710, o De .. 
ereto de 8 de Maio de 17lõ, ·e a 
Lei de \25 de Junho de 1766; §_- õ. 
O Decreto de 30 de Julho de 1790 
mandou provisionàlmerite que se con-
tinuassem as prestações' como até-
entaõ; sem se admittirem questões-
possessorias, ou plenarias dirigidas 
á st.rn izençaõ, ou modjficaçaõ. Pelo 
A v1;zo de ~6 de Setembro de 179~ . 
di:rigido ao Arcebispo Primaz de Bra: 
ga se lhe mandou, que provesse so,. 
bre o abu.zo dos Parocos que perce~ 
bem Dizimo e\m exig!r benesses ex-< 
cessi vos incompaíi veis com a indi..: 
gencia dos Freg·uezes. 

. Bengu~LZC:, Reino de Africa que 
tem por limites ao Norte o paiz de 
Soua, Fuchj, Carabari, e o rio de 
Cubegi; ao .Nascente as terras de 
J ag~ . , e Casang·i; e ao Sul a provin ... 
eia de Ohila, e algumas Nações sal .. 
vagens. Na Bahia de BenguéJJa ·da 
parte do Norte está edificada a Ci ... 
dade de. BenguéJJa. Portugal tem 
varios ·fortes _neste paiz. O Governo 
de .Benguélla foi creado, e s~parádo 
do de Angola, comprehendenclo o ter .. 
rito rio até ao Cabo da .Soa • Es pe-I'ança 

· por Alv ~ de 14 de .Fevereiro de~ 6H>. 
N 



BE N 'I "' Bens. Esta palavra designa em 
geral tudo o que ·póde constituir as 
l'i.quezas, e fortunas dos cidadãos. 
He relativo esie termo á palavra b--
-tina res cousa, e fórma o ..segumclo 
<Jbj.ecto de direito-, cliljas regras de-
vêra 'applicar-se ás pessoas, ás ,cem~ 
s·as, e ás acções; . . Qs bens de qual-
.quer natureza que · sejaõ divid.ern-s·e 
em rrwv..eis, e irnmov.eis. Saõ. ber.is , 
moveis todos os que pódem ' rnover-
.s~.._, . e ,·.tr.anspod.ar-se de ·hum lugar 
para· ouiro. Sa0 lH~rrs imrnoveis-.. os 
que permanecem fixos em algnm lu-
gar, como as casas, as fazendas·, as 
ariVor..es~, e os 1;nesmos frutos penden-
tes -aincba naõ sepiarndos do agro .. Dj:... 
videm-se tarnbem em corporaes, e 
incorporaes. Corpora.es saõ todos. es~ 
tes de qqe se acaba de falar; e in-
co~poraes sa~ os direitos, e acções 
que pódem, naõ seN.do moveis, líl.em 
]mmoV'.eis,, porque na© caem debaixo 
d.o~ llHDssos sentidos, refel'ir-se a hu-
mà, ov. ou hra dessas dl!las classes , 
~.eguqcil.o as relaÇões que tem com 

__ os be118 .moveis, ou immoveis .• Divi:.. 
de:m-s.ei por fim .em profecticios' e 
adventícios, isto he, herdados, ou 
adquiridos. Aquelles saõ os que nos 
:provém de nossos pais, e avps ·p'<:>r 
hU1criia success;a0 düecta; e estes os 
que procedem de outr;l parte, e naõ 
da s_uccessaõ di.J:ecta de pai, :Ou rnãi, 
ou ouü:as . ascendentes. He hoje lici--
to dispôr livremente cios bens adqui-
ridos , ou hei-dados , assim @m vi-
da, ·com0 por Testamento a favor 
de qualquer estranho, naõ havendo 
herdeiros forçados, ot1 necessarios. 
Decreto de 17 de Julho de· 1778 

. ' que 1Slilsp,endeo a L©i de · 9 <l<; Se-
tembro de 1769. Res.pectiva.Qlente 
ás muJberes se disting·uem os b.ens 
em dotaes, e parafernaes. Bens do-
ta~~ saõ. aquelles q:ue a mulher traz 
para G> . consorcio ao temp@ <il.0 ~·~tl 
cazam©,nto, ou ·lhe sejaõ -dálidos pe'.r 
eu.irem'! para seu. date , ou ella se d0r-
te com elles a si· propa.·ia. Veja-se 
~$~. ,, B_ens p.arafornaes saõ P,.Ci]_Llle.lh~s 
que a ml1l!.b.er na€> qu]~ e®,mp.itehern:.. 
d~r :p.0s i:l.cHaes, e de que ella reser-
voµ p~n·a s1 a -adrroirlistraçaõ~ ..Esta_ 

BEN 
palavra vem do Grego , e quer di~ 
zer fóra do dote. Veja-se Parafer ... 
naes. Bens da Corôa ,saõ aguelles que 
consliluem o Patrimonio Real. Em 
sentido restricto se designaõ por es-
te termo aque]Jes bens que os Se-
nho":es Reis adqtilidraõ ::;em cu]pa de 
seus "'assallos. Ord: Li v. ~- 0

, tit. 30. 
Diff:erem neste sentido dos bens fis-
ca_es, que sa'õ prõpriamente .aquelles 
que os mesmos Senhores Reis adqui-
riraõ por . culpa_ dos .seus vassallos . 
Os bens que , desde o principio da 
Monarq~ia' até ·q tempo do Senhor 
J:-le:i D. Pedro fmaõ cl'estinadós para 
as des.pezas dos Senhore~ Rei$1 deste-
Reino, se dizem . Reguengos.- .Entaõ 
na classe dos bens .. da Corôa . os va~ 
cantes, cujo. dono :rn.orreo sem dei-
X."11' ifarentes até ·O; d.ecimo gráo ,con-
tado ., seg·undo Direito Civil; ou.mor-
renoo CC!>ID testamento; OU SelJ} elle 
os· Herdeiros r epudiaraõ a .heranca. 
QrÇI.. Liv. 1. 0 , tit. 90·, § . .f. Ll v •. !Z: 0 , 

tit. ~6, ·§. 17. Liv. 4·.º, lit. 9·4. Os 
b.eifis · vaca...utes, ou heranças jac.en .. 
tes por Do'açaõ á Fazfl)nda dos Cati .... 
~?s .. Or.d. Liv. Lº, tit. 71, e_ap. 74; 
tit. ' 90. Lei de 4 de Dezembro de 
1775, §. 7, e .102, e ,Lei de ~6 de 
Agosto , de 1801. Estes bens deve.m 
ser arrecadados pelas Provedori·a.s 
:respectivas , e · arrematar-se aínda 
que estejaõ litlgiasos, remettendo-

1 se o seu producto para o Erario, di-
ta , Lei de 4 .de Dezembro de. 1776, 
§. 11 , e dita Lei de \i>,6 de Agosto 
de l 8Dl.- Reputaõ-se bens vac.ante:S 
os dos proscritos Jesuítas. Lei de 3 
de Setembro de i7I>9, e Lei de ~o '· 
de· Fevereiro de 1761. Tarnbem e.n- 1 

traê> nessa classe o.s. c.amüiho,s , es-
tradas , e ruas p.úblioas , os rios c,a;l!1-
daes ·que nunca .secca<?, os portos 
dos -rios, e· do. ma,r, as ilhas a.dja-
centres, as e.asas p:Gibljcais das Ca,.. 
maras, e :firi.alrnente todos os bens 
_que 1í1a~ e&taõ' no"' dornjnio particular 
de algum vassallio. PeTitemceiD ái clas-
se dos fu,e.ms fiscares o.s· bens dos Réos 
colllilleIDnado.s eIJ\ pena de e;on:fi.sc.0. 
Or·d L1· " ·~) º 1 1 ·' t "" 6 F.. 1 s e "1 s • ' 11/J . ~. ' V. . • "' ' '::f•• ' .w • 

As .c0-usas que se tiraiõ aos que s.aõ 
: j.algados i~clign.os. Qrd. Llv. ~.º~ 



BEN 
tit. ~6, . §.· 19. Os bens dos que se 
mataõ a si rnésmos com medo da 

. pena. Ord. Liv. ~-º, tit. \26. Saõ 
naõ menos bens da Corôa os Offi-
cios de Justiça , ou Fazenda. Lei 
de ~3 de Novembro de 1770, §. 18 , 
e ~5. As Tenças :, cujas Mercês saõ 
sempre restrictas á vida do Donata-
rio, dita Lei,§. 17, e Alvará de 
17 de Abril de 17 89, §. ~ . E aquel-
les bens que foraõ doados a Com-
rnunidades secul_ares , ou regulares 

. pelos grandes Doadores que repre-
sentavaõ . corno Senhores de Feudos. 
Decreto de \24 de Outubro de , 1796. ' 
Os bens , rendas , e dizimo~ das .Igre-
jas de Pedroso, C?m que por Carta 
de 13 de, Abril de 17 6 8 fôi·a dotada 
a Meza Censoria depois denomina-
da Meza da Comrnü;saõ geral so-
bre õ exame , e censura dos Livros 
pela Lei de \21 de Junho de 1787, 
e totalmente abolida pela Lei de 17 
c;le Dezembl'o de 1794, e que por 
isso :ficáraõ devolutos á Côrôa, foraõ 
i;nand.ados applicar a obras de pie-
dade debaixo da Administraçaõ do 
Erario pelo Alvará de 16 de Agosto 
de 179 6. Os bens da Corôa naõ pó-
dem afforar-se , mas só dar-se , ou 
vender-se. Alvará de \23 ·de Maio 

_· de 177 o , §. 19. N aõ a:drnittern pres~ 
.cripçaõ. Ord. Liv. \2. 0

, tit. ~7, §. 3, 
tit. \28 pr.? tit. 34, §. 10, tit. M> , _ 

.§. 10, e 4!D, tit. 53, §. 5, Alvarás 
de ~3 de Novembro de 1770, §. 1, 
e de \26 de Novembro de 17741. Nem 
aos Fiadores de rend[J.S fiscaes com-
p~te o 0ben_efici~ da e;cussa?· Ord~ 
L1v. \2. , til. 5?2, §. <>, Lei de ~ .... 
de Dezembro de 1761 ,c-tit. ~, §. 31.. 

, Nas lVIercês dos bens da Corôa naõ 
se. entendem comprehendidas as Ten-
'ças , sem que dellas se faça expres-
sa mençaõ. Lei de \23 de Novembro 
de 1770, §. 17, e Alvará de 17 de 
Abril de 178 9 , §. ~. Nem os P a-
droados, ou Títulos que haja na ca-
sa do Dona ta rio. Alvará de 4 de J u-
l}lo de -17 89. Nos bens da Corôa naõ 
succedem os :filhos naturaes . Lei de 
~4 de Junho de 1789' §. ,7; e prefe~ 
:i;e na successaõ delles o filho do fi-
lho varaõ ao tio , naõ ~ssim a feme;a,. 

BEN 
Lei de ~ de Maio de 1647. A qu ej,_ 
les bens em que t em lugar a Lei 
mental saõ sempr e reversiv eis para 
a Corôa. Decreto de ~41 de Outubro 
de l 79G, Alvará de 17 de Janeiro 
de .17 59, e Assentos de ~~ de Agos-
t de 1 644 , e d e ~4 de Abril de 
178 8. Os behs da Corôa possuidos 
por Donatarios Seculares , ou Eccle-
siasticos pagaÕ o qujnto do seu ren-
dimento. Decretos de 19 de Novem..1: 
hro de 165?2, e de ~4 de Outubro 
de 1796; excepto aquelles em que 
naõ tetn lugar a Lei mental. Provi-
zaõ ·de ~o de JVIaio de i 797; e ex-
traordínarjarnente por hum anno dois 
quintos. Alvará de 7 de Junho de 
1809, §. 1. Os bens da Corôa, e 
Ordens , os Ecclesíasticos , os das 

1 Ordens Terceiras , Seminarios , e 
Confrarias, pagaõ o terço do seu 
rendimento; os dos Hospitaes, Al-
bergarias , e Casas de Expostos , e 
as Congruas dos Parocos, que naõ 
excedem a cem mil réis nada pagaõ!' 
Portaria de ~ de Agosto de 1810, 
§. I. Os bens da Çorôa, e Ordens, 
e vinculados possmdos por aquelles, 
que se naõ prestarem , . se.ndo avisa-
dos para Capitães de Mmcias, pa-
gaõ o quinto. Portaria de 8 de. J a-
·neiro de 18 U. Os que possuem bens 
da Corôa naõ pódem cazar sem Licen-
ça Reg-ia. Leis de ~3 d.e Novembro 
de 1616, e de ~9 de Novembro de 
1775, §. 1. Corno se procede a ,res-
peito dos bens da Corôa que andaõ 
sobnegados , veja-se o Regimento 
de 17 de Outubro de 1516, cap. ~4, 
e 115 . Vagando os bens da Corôa 
por morte do Donatario , deve o 
Contador da Comarca tomar <lelles 
posse, e dar disso conta, dito Regi-
mento, cap. 95, e Uecretos de f> 
de Julho de Hi51, de 10 de Janeiro 
de 174·3 , e de 17 de Novembro de 
l 801. As Doaçôes dos bens da Co-

, rôa costumaõ ser de propríedade. 
Lei de \2 de Maio d~ 166 9. Só no 
J uizo dos Feitos da Corôa se póde 
conhecer de qu~stões sobre os bens 
della, qua]quer que seja o interesse 
da mesma Corôa. Alvarás de 18 de 
Setembro de 1784 , e de ~8 .de Se-. N ~ . 



B- EN 
tembro cfe 1791. Da decencia dé 
bens <la Corôa vinculadâs conhece 
o Juizo das C a pellas. D e creto de 8 
de J ulho de l 8U~L Tem-se mandado 
vender bens da Corôa por causa de 
urgencias públicas . D e cre tos de · 18 
de Juµho de 1641, e de ! O de e-
t e mbro de 176~ ; e tambern os das 
Ordens Militares que se achavaõ va-
gos. Decreto de ·çeo de A gosto de 
1798; de cujas vendas se naõ deve 
si:za. A vizo de ~ de Abril de 1799; 
e mesrri9 DS bens vinculados, juga-
das, e fóros, podendo ser remidos 1 

pelos Senhorios dos predios. Decre-
tos de 16 de Março de 1793, e de 
~4 de Janeiro de 1301 , Portarias 
de ~l de Novembro de I8i~, e de 
6 de Abril de 181 3 , _ A vizo de ~ de 
Maio del81Ó. Editaesde4deAbril, 
e de \õ2 9 de Maio fie 1799. 

Para os bens dos Concelhos fo,. 
taõ ordenados Tombos. Alvará de f> 
de Fevereiro de 1578; os quaes de- : 
vem ser feitos pelos Juizes de Fó-.. 
ra , e adnde os naõ houver pelos 
Provedores. Alvarás de ~8 de No-
v~mbro de 167~, de 15 de Julho 
de 1744, e de ~3 de Julho de 1766, 
§. 6. N aõ pódern possuir bens do . 
Concelho a titulo de arrendamen- ! 
tos, _ou afforamentos os Vereadores, 
ou outrbs Officiaes da Camara, ou 
p.essoas que costumem andar -nas 
Governanças, dito Alvará de ~3 de 
Julho de 1766, §. 1. Os ben~ dos 
Concelhos saõ <lo domínio (lo Impe-
ra n té , e as Camaras só- tem o uso · 
e administraçaõ delles ; · e por iss~ 
n aõ pódem vender-se por dividas das 
m esmas C amaras. Decretos de ~o de 
Maio, e de 11 de Junho de 17 34. 
T a i:nbem naõ pódem empenhar-se. 
Av1zo de 17 de No vembro de 1736. 
:r;Tern_ póde dispôr-se .dos sàbejos do : 
ren d1 men to delles sem P rovizaõ. Pro~ 
vizaõ de 6 de Outubro de 174~. Co-
mo se restituem os que andaõ alhea-
dos, ou usurpados, vejaõ-se os Al-
var ás de 15 de Julho de 17 44,, e de 
26 de Outubro de 1745. Os affora.!. 
mentos dos bens do Concelho só pó"" 
d em re quer er-se pela Meza do Des-
embarg;q do Paço, que manda para 

BEN 
isso pfo_ceder ás diligencias Iegaes. 
Alvarás de · \2 3 de Julho de 1766, 
§. 1~, e de ~7\ de Novembro de 18.04, 
§. 10. Sendo afforados Sfi!m as solern-
nidades da Lei pódem ser incorpo-

l rados no Concelho pelo Provedor da 
Comarca , dito Alvará de çz-3 de J u-
lho de 1766, §. ~, P_xovizaõ de Cõl3 
de Novembro de 1766, Resoluçaõ 
de 4, de Agost0, e Provizaõ de lf> 
de Setembro .de 17 67. Os rendimen-
tos dos bens dos Concelhos deve-m 
ser arrematados em lugar público. 
Regimento de 17 de l\l!aio de l 61 ~· , 
§. )_~; e n_aõ se- pôde dispôr delles 
sem Faculdade Regia. Alvarás de ~ 
de Dezembro de ~ 6~6 , ' e de 13 de 
Dezembro de 1788, §. 7 . .Os rnüni-, 
nhos dos Concelhos pódern repartir-
se pelos mora-dores vizinhos delles , 
quando a maioridade dos mesmos 
meradores o -requerere1n , com ·~ª na-

-tureza de Prazos perpetuo&. Alva-
rá de ~7 _de Novembro de 1804 7 
§. lo. . 

Os bens das Igrejas, Religiões, 
e mais Corpos de rnaõ morta foraõ 
objecto dà,s Providencias do Decre-

. to de 11 de· Junho de 176~, da Lei 
de 4 de Julho ·de 1768, e Alvará de 
1\2 de Maio de 1769. Naõsaõinclui~ 
dos na d1sposiçaõ da . Lei de 4 - de 
Julho de 1768 os Prazos das Ordens 
Militares. Resoluçaõ de 30 de De-
zembro de 17 68. N aõ saõ objecto de 
denuncia posto que possuidos por 
Corpos de maõ morta .os bens das 
Confrarias do Santissimo Sacramen- . 
to . . Provizaõ de 13 de Fevereiro de 
1770·, e Alvará de \20 de Julho de 
1793. Nem os bens possuidos por 
Cornmúnidades Religiosas. A vizo de 
'212 de Julho de 1790. N aõ assim os 
possuidos por pessoas, ou corpora-
ções ecclesiasticas. Decretá de 8 de 
Julho de 180~, que rev0g;ou o-de ~ 
de Janeiro de 16f:>l. Veja-se ·Denun-
cia. 

Os bens dos _Orfãos devem ser 
arrematados ern hasta pública. Ord. 
Li v. 1. 0 , ti t. 8 8 , §. 92 '2 , e · ~ 3. N aõ 
pódem vender..,se sem justa causa, 
dito -tit. 83, §. ~6. E em nenhum 
caso póderr:i ser comprados pelo-Juiz-, 

;/ 



BER 
.EscrivaÕ, Tutor, ou· 'Cúrador ·aos 
Orfãos, dito t.it. 88, ~· !29, e 30. 

· Os dinheiràs dos Orfãos ·naõ pódem 
'dar-se de em prestimo sem Faculda~ . 
d~ Regia, precedendo .os requis} tos 
legaes. estabelecidos pelo Alvara de 
~~ de Junho de 1795 a respei-io dos 
dinheiros dados a juro pela lVIe'za da 
Mize1•icordia de Lisboa. Alvará de 
\ó21 ·de Janeiro de 177~. . 

S. Bento foi hum dos primeiros 
InstitLúdores da Vida M.onastka no 
Occidente. Nasceo em Er"bo no Ter-
ri torio de N arica , Cidade >do Duca-
do de SpoJeto em Italia. Passou os · 
lJrimeiros annos da .sua mocidade no 
meio dos deser~os de Sublaco, ·qua-
tTo millías de Roma. Sendo alli pto~ 
curado por muitas pessoas qué que-
ri~õ vi ver.debaixo da sua conducfa, 
e tendo corrido varias desertos ' se 
retirou por fim ao Monte Cassino, 
aonde .edificou o Mosteiro deste no-
me. Ali compôz a sua Regra, e àli 
morreo no meio dos seus Monges 
no anfl.0 de 544. ·Veja-se Benedicti-
nos. 

Bermudes. Amadnr Antonio de 
Sousa Bermudes de Torres nasceo 
na Cidade do Porto a \26 de Outu-
bro de 1703. Foi Doutorado pela 
Universidade d~ Coimbra em Julho 
de 17\26. Foi Juiz de Fóra da Villa 
de Guimarães , Auditor Geral da 
O-ente de Guerra da Província do· 
Além-Téjo, Desembargador do Por-
to, e de Aggr,avos da Casa da Sup-
plicaçaõ. Com pôz De mutua obliga-
tione parentum , et .filiorum pars pri-
ma. Rationalium Resolutionurn. Trcic-
ta·tus varii. M. s 

Bernardas saõ as Religiosas da 
Ordem de Cister. Governaõ-se pelo 
Instituto da Ordem de que saõ fi~ 
lhas. 

S. Bernardo nasceo na' Aldêa de 
Fontaine em Borgonha no anno de 

· l 091 , de pais nobres , e virtuosos. 
Na idade de ~\2 annos tomou o ha-
bito dos Religiosos de Cister, e foi 
enviado para a Abbadia de CJaraval 
que havia sido fundada em 1115 pa-
ra ser o seu primeiro A bbade. Fun-
dou mais de 160 l\16steiros. Fez con-

. ) 
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d mtrar A.bailardo no Concilio de 
Sens ; refutou os erros de P edro de 
Bruis, e de Henriq'Je seu disci pu-
lo; oppôz-se a Raul, Monge fanati-
co; deo Regra aos Templarios, e 
prégou a s ~g·unda. Cruzada.. Morreo 
a 10 de Agosto de 1153, na itlade 
de 63 annos. . · 

· Bernardos_. Por este nome se de-
signaõ os Rehgiosos da Ordem de 
Cister. Ül? Cistersienses tomaraõ es-
te nome de S. Bernardo., primeiro 
Abbade de Claraval , cujas virtu-
des, e talentos 1he adquir~raõ gta'.h-
de reputaçaõ. A Ordem de Cister 
teve a · sua origem na A bbadia de·s-
te ·nome situada em Borgonha, Dio-
cese de Chalons, e fundada em 1098 
pelos Duques de Borgonha. S. Ro-
berto foi o primeiro Abbade de Ci·s-
ter. Succedeo-lhe Santo Alberico, 
e a este Santo Este·vaõ , em cnja 
administraçaõ se fizeraõ os Regula ... 
mentos, e Estatutos que tem o no ... 
me de Carta de Caridade, e foraõ 
approv~dos pelo Papa Calixto em 
1119. 

Bésta. lnstruni-ento militar com 
que se atiravaõ settas. He diminuti-
vo de balista, m·aquina de guerra, 
que despedia, e arremessava pedras 
mui grossas com que se desrnante-
la vaõ os muros, e torres. 

Bestas. :rer:mo collectivo de que 
se usa para designar os animaes do-
mesticas, corno os cavallos, egoas, 
·machos, mullas , jumentos , bois, 
vacas , carJ11eiros , cabras , &c. Bes-
tas de carga maior quem as ti ver -
mandou-se que pagasse o importe 
de mil réjs por cada hum a. AI vará 
de 7 de Março de 1801, §. 11. (As 
bestas muares , posto que de montar . 
entraõ nesta classe. Alv.ará de 30 
de Julho do mesmo anno.) Excepto 
sendo parelhas para uso de seg-e , 
porque entaõ se paga 9 $ 600 réis 
por cada parelha, dito Alvará de 7 
de Março de 1801 , §. 11. Foi prnhi-
bido transportarem-se para Castella 
bestas , assim como ouro , pratâ ; 
moedas , e armas pelo Regimento 
de 15 de Outubro de 1516, cap. ~39. 
Prohibio-se primeiro o uso de bestas 

N .3 



BEY 
muares indistinctarnente. Carta Ré-
gia de 30 de Abril de .1'6'25, e Lei 
de 0U2 de Agosto de 16~6. Depois 
foi permittido aos Ecclesiasticos , e 
Religiosos , aos Desernbargado1:es, 

/ aos Medicas, e aos Cirurgiões. Lei 
ele 4 de No:vembr.o de 1669; o qual 
privilegio se confirmou pela Lei de 
.14 de Novembro de 1698, menos 
quanto aos · Ecclesiasticos, e Reli-
giosos. Ultimamente foi permittido 
o uso das bestas muares a todas as 
pessoas. em geral para dellas se ser-
virem em seg·e , ou de sella. Lei de 
6 de. Maio de 1708, §. 1. Sobre a 
creaçaõ dellas, e sua conservaçaõ, 
veja-se o Regimento de ~3 de De-
zembi·o de 169~. Foraõ as bestas 
muar.es prohibidas na America. Car-
ta Regia de 19 de -Julho de 1761. 
t\s bestas de transportes saõ muni-
ciona<las de palha, e graõ á custa 
da Real Fazenda , desc.ontando-~e 
depois aos donos em seus jornaes. 
Alvará de lf> de Março de 1801, 
§. 5. As bestas de sege, e as mes-
mas seges dos Fidalgos , Cav,allei-
ros:, e Désernbargadores saõ izentas 
de penhora. Assento de 5 de De-
zembro de 1770. Pelo Edital da ln-
tendencia Geral da Policia de ~ de 
Maio de 1809 ~.e determinou, que 
as pessoas que ainda conservassem 
parelhas muares as apresentas sem ·no 
termo de tres dias na Real Praça 
do Commercio, perante o Desem ... 
bargador Corregedor do Bairro de 
Al{ama para sei-em em pregadas no 
serviço dos parques de Artilharia, 
debaixo, da pena de serem aprehen-
didas. 

Besteiros eraõ Soldados armados 
de bésta, e ' que com ella atiravaõ. 
Havia Besteiros ·do Monte, e Bes-
teiros do Conto. Estes eraõ assim 
chamados p9r,que usavaõ de piques, 
ou lanças ferradas. 

Best'ialidade he a sodomia do ge~ 
nero. Veja-se Sodomia. Saõ réos des-
.te crime os que commettem torpe-
zas com bestas. Tem penas graves 
este crime pela Ord. Liv. 5. 0

, tit. 
13' ~- ~-

Bey significa p\·opriamente Se-
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nhor. He usada esta paJavrà no Im-
perio Turco, aonde se dá este no-
me ao Governador de hum paii, ·ou 
de huma Ci<lade. Cada Província da 
Turquia he ·div]clida em _sete san-
giakis , ou bandeiras , cada huma 
das quaes qualifica hum Bey. Estes 
seis Beys estaõ subordinados a hum 
Cornrnandaute, . ou Go.vernador Ge-
ral que toma o titu lo de Baghiler-
Beys, isto he, o Superior dos Beys. 
O Rei de Tunes na Costa de Afri-
ca he chamado Bey ~ e este ·titulo 
equivale ao de Dey, que se dá ao 
So5erano de Argel. Neste ultimo 
Reino cada Pl"Ovincia he- governada 
por hum Bey, ou Vice-Rei que o 
Dey estabelece, e depõe a seu ar-
bitrio; mas cuja authoridade he des-
potica no seu governo. 

Bezerro quer dizer boi novo, nó-
vilho. Bezerros se dizem 'lambem as 
pelles dos bois éortidas. Foi prohi-
bida a entrada de bezerros de fóra 
pelo Decreto de 7 de Maio de 1680. 
Pelo Alvará de 13 .de ~ovembro de 
17 80 deraõ-se privilegjos para o .es-
tabelecimentó da Fabrica de bezer-
ros, ere.Qta por D. Anna ·Gertrudes 
de Paula, Viuva de André de Faria 
Rocha, sendo hum o de privilegio 

I exclusivo por dez annos para ella só 
pode_r fabricar bezerros de todas as 
qualidades na dita fabrica , assim 
como seu marido havia 'estabelecido 
hu~11a fabrica de atanados, e marro-
qu1ns. . 

Bezerro de oiro que fez-. fundir 
A araõ, e seu irrnaõ Mo1sés despe-
daçou. Exodo ., cap. 392. A nno . do . 
Mundo ~513. Este ídolo foi feitq em 
figura de hum homem - com cabeça 
de toiro á imitaçaõ do Deos A pis , 
divindade dos Egípcios. 

Biblia quer dizer o Livro, . por 
excellencia. Deo-se este nome á Col-
lecçaõ dos Livros Sa,g-rados, que se 
crê serem escritQS p·or inspiriçaõ do 
Espírito Santo, e se charnaõ Livros 
canonicos do antigo, e novo Testa-
mento para se distinguirem dos apo-
crif-es_. Os Livros canonicos do anti-
go Tkstamento saõ: 1. 0 o Pentateu-
co que comprehende o Genesis , o 
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Exodo, _o Levítico, os Numeras, e 
o Deuteronomio: ~ . 0 os Livros his- -
torices que saõ J esué, os J uizes '1 

Ruth, os quatro Li vrós dos Reis, 
os do'is Par ali porne nos , os dois · cle 
Esdras, 'Tobias, Judith, Ester; Job ; 
e os dois Livros dos Machabeos ~ 
ô. 0 as Parabobs aos Proverbias de 
Salomaõ, o Ecclesiastes, o Cantico 
dbs Canticos, a Sapiepci.a, e o Ec"' 
clesiastico: 4. 0 os. Livros Profet~c 
cos, ou dos quatro grandes Profetas 
}saias, Jeremias , a que se ajunta 
Baruch, Ezechiel, e Daniel, .e do~ 
doze Profetas menores O se as , Joel; 
Amos, Abdias , Jonas, Micheas 1 
Nahum, Habacuc, Sophonias, Ag-
g-eo; Zacharias, e Malà.chias. Os 
Livros canonicos do novo Testamen .... 
to saõ: 1. 0 os quatro Evangelhos de 
S. Matheos , S. Marcos , S. Lucas ; 
e S. Joaõ: ~.º os Actos dos Aposto-
las ·: 3. 0 as Epistolas dos Ap0stolos, 
14 de S. Paulo, e as outras que se 
chamaõ Catholicas, ª · saber, hU'ma 
de S. Thiago, duas de S. Pedro; 
hes· de S. J oaõ ; e huma de S. J u ... 
das. O ultimo Livro he o A pocalyp-
se de S. J oaõ. 'I'odos os Livros do 
anti e-o Testamento foraõ escritos em 1 

j ·r Hebraico. Os do novo estamento 
f9raõ todos escritos em . Grego, ex-
cepto o EvangelÍ10 de S. Matheos 1. 

que foi escrito em Hebraico. A Bi-
hlia está traduzidu-, em q uasi todas 
as linguas. A mais antiga, e a mai1s 
authentica das tra:<luções Gregas he 
a dos setenta feita ~:27 annos antes 
de J ezus Christo por P tololíl1eu Phi-
ladel pho, Rei do Egypto. Ainda. ho-
je della usa a Igreja Grega, e a do. 
Oriente. A mais antiga versaõ La-
tina - he a que primeiro se chamou 
I talica , e depois a am tiga vulga-
ta. Quandel S. J eronymo traduzia a 
maior parte dos ;Livros. da Escritura. 
sobre. o texto Hebraico, e corregi0 1 

tVS outros ·sobre · os melhores exem-
plares Gregos , a sua ·versaõ. foi a 
unica de que toda a Igrej1a Lati-
na se servia eom o nome de nova 
vulgata, ou simplesmente V1i1:l1g.ata. 
O Concilio de Trento declarou es-
ta versaõ authenÜ·Géi, . & 01:de;JilOl\1. q,u.e 

/ 
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só della se usasse em toda à sua 
Igrej.a. 

B ·ibl,iotheca; nome derivado do 
Grego, quer dizer lugar' ou casa 
em que se guardaõ muitos livros ar.:: 
raojados eni estantes, ou armarios . 
Tâmbem se chama . Bibliotheca a 
Collecçaõ de Livros ; A B ibliotheca · 
dn Vaticano em Rorna, a Real de 
P arís , a ·de Coppenhague , a de 
Stockolmo fundada por Christina 1 
Rainha de Suecia , as1 de Nina, e 
Cracovia na Polonia, a de Peters-
burgo fundada pelo Czar P edro L 1 
a de Petersloff, a: de Amsterdam, 
as de Francfort, L ey psick. , Dtes'-
da, e .Ausbu:i;g na Alemanha·, a de 
Vienna, a de .R Ma>rcos em Vene-
ia, as do E_scui1.·ial ;. e Akalá em 
Hespanha saõ as 1nais f.amos·a::;. En-
tre nós a Real Bibliothec.a da Côrte 
foi creada por Alvará. d.e ~9 de Fe-
verei.ro· de 1796;. e foi aberta em- 18 
de Maio de 1797. Pelo Alva.rá da 

. H2 de Setembro de l 8·05 se tnandou 
· i rernette;r para esta. Bi!bliot~ecà.1 hiitm. 
· e;re11l p.lar de te<lGs, e q uaes.q uer livros, 

olil.- pap.>eis iib lí>ressos nas .T ypogra-
fias Gl.0 Reino .. A favor della1 se· 1ma·n-
d9u pelo Alva11á de· 4 . de Fevel'eiiro 

, de 180~ CGmsel'va;i1 as peças da anti-
. gujd'ade, como a favor da Academia 
, Real da Historia P.ortugueza. se ha--
via Gte terminado por Alvará· de ~o 
de Agosto de 17 P2 1. ·Foi tambe,rn 

. eireada hurna liHbliot.hee~1 para · lll1SÜ 
1 dos Guardas-Marinhas po1~ Decreto; 
, de 1 de Abril de HWL 

B ·ibli'othecario he aquene- que tem 
a s©u cargo o cuidado de hu.n'la Bi-
bliotheca. Em certas. Abbadias he 
.hum Offrcio claustral, e aquelle que: 
o exerce he olhado como AdmitJjs ... 
trador ' de hnma parte do tempora1 
do Mosteiro,. 

li1i9@raia ·wor Diu.·eitQ Canonic~ 
he o estado daqu.elle que passou ai 
segunclas nupcias, ou daquelle que; 
cazou com huma viuva .. Os' Canonis-· 
tas distinguem· ires sortes de bi·ga._, 
rrúa, a saber, . . a bi gamia proprfa.-
mente tal' a interpretativa; e a si-
11ülit'udinari.a. A primeira he a <!J.Ue 
contn~ne; hum homem por dois cq;za-
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mentos successivos, a segunda he a 
que se contrahe pelo cazarnento com 
huma viu·va , a terceira he a .que 
contrahe o que caza tendo professa-
do em alguma Religiaõ, ou haven-
do tomado Ordens sacras, posto que 
o matrimonio por direüo seja nullo. 
Bigamia em Dfrei to criminal he o 
crime â.aquelle que tem duas mulhe-
res ao mesmo tempo, ou d.aquella 
que semelhantemen te tem dois ma-
ridos. Os filhos do segundo. matri-
monio saõ reputados bastardos, ex-
cepto se hum dos cônjuges estava 
em boa 'fé. Quando a rn ulher segun-
da vez cazada sabe .que seu primeir0 
marido . he vivo , deve logo deixar 
de viver com o segundo, para naõ 
ser punida como adultera ; e se o 
dito primeiro rnm·i<lo torna he obri-
gada a hir cohabitar com elle. Ares-
peito deste crime , . veja-se a Ord. 
Liv. 5. 0

, 1.it. 19 pr., e a Lei de 11, 
de Agosto de 1340. He comparado 
á bigamia o matrimonio clandestino. 
Lei de 13 de Novembro de 1651. 
~ Bigamo se diz o que foi cazado 
duas vezes. Segundo a disc jplina da 
Igreja , os higamos saõ irregulares , 
e inhabeis para serem promovidos ás 
Ordens. S9bre os- Clerigos de Ordens 
menores bigamos , veja-se a Ord. 
Liv. ~.º, tit. 1, §. ~7, in fin. 

Bilhete he htpn escrito de assina-
tura pública, ou particular , que con-
tém a promessa .,, ou obrigaçaõ de 
pagar certa somma dentro de de,ter-
rninado tempo. Bilhete d e Cambio · 
he o que tem por o~jec to Letras de 
Cambio já sacçi.das , ou que ainda se 
haõ de sacar, e pelo qual alguem se 
obriga a pagar a outro certa sornma 
pelo preço das Letras de Cambio, 
que este tem sacado a seu favor, 
ou pelo qual alg·uem se obi·iga ~ ou-
tro a dar-lhe Letras de Cambio so-
JJre certo lugar pelo valÜr que elle 
lhe fot,neceo. Bilhetes de Credito fo-
raõ estabelecidos por Alvará de ~2'1· 
de .Janeiro de 1803 com a natureza 
de Letras de Cambio, tendo o ven-
cimento de cinco por cento, e po-
de ndo ser endossadas, e desconta-
das. A fórma de se passarem os Bi-
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lhetes da Alfandega foi dada nos 
Decretos de 30 .de Outubro de 1784, 
e de 9 de Julho de 1794. Pelo De-
creto de l 5 de Setembro de 1303 fi-
cou cessando o disposto no dito Al-
v a:rá de !24 de Fevereiro de l 803 a 
respeito dos Bilhetes dos Assfoa.ntes 
da Alfandega, mandando-se suspen-
der tambem a remissaõ dos Bilhetes 
de Cre~iito. Veja-se o Regimento de 
!2 de Junho de 1703, cap. üO , ~e se-
_guintes, e os Decretos de 8 de Ju-
nho de 17~ 5 , de 9 de Julho de 1794·, 
e de 30 de Outu.bro de .1784•. Bilhe-
tes impressas ha nas Casél,s de Fun-
diçaõ de Minas para m aior aviamen-
to da.s Pártes. Alvará de 3 de De-
zeínbro de 1750, cap. ~, §. 6. Man-

1 daraõ-se . fazer de ' diversos valores 
nas Ilhas para correrem ein lugar 
de dinheiro. Alvará de 8 de Janeiro 
de 17961 , §. ~; e em Minas-Geraes 
de hum, dois, quatro ? oito, doze, 
e deze·seis vintens de oiro para troco 
delle pelo Alvará de 8 ~ de Nov.em-
brn de 1808, §. ~. Sobre os Bilhe-
tes da Loteria Real, vejaõ-se os Al-
varás. de 18 de Junho de 1799, e de 
7 de Març_o de 1801. 

Bill. Minu,ta de Lei que propõe 
q:ualquer dos membros do Parlamen-
to Inglez, e se apresenta ás Cama-
ras para ser examinada; e adoptan-
do-se reduzir-se a Lei o Acto. 

l Biscouto paõ muito cozido,; e e s-
turrado' no forno para se conservar 

. muito tempo guardado. P elp Edital 
do Senado de 16 de' Novembro de 
1 8 07 se prohibio temporariamente a 
factura de toda a qualidade de bo-
los , e biscai taria debaixo ·d a pená 
de perdimento, e de qua~ro mil réis 
de condernnaçaõ. 

Bispado he o officio, e dignidade 
de ·Bispo. Tamberr:i 'se entende ser 
o territorio em que o Bl.spo exerce 
a sua jurisdicçaõ episcopaL No es-
tado actual das cousas o Papa tem o 
direito exclusivo de estabelecer Bis-
p~dos. He por~m necessario para a 
erecçaõ de novos Bispados o consen-
tnnento do Soberano. Sobre os pro-
vimentos dos Bispados do R eino, 
veja-se a Çar(,a R egia de 30 de Abril 
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de 16\125, os Decretos de 8 de J u-
lho, e de 9 de Agosto de 1645, é a 
ou lra Carta Re~;ja de 7 de Dezem-
bro de 166~ . A ..... Cathedral do Bjspa-
do de Miranda foi mudada para Bra-
gança pela Carta Regia de 1 7 de 
8etembro µe 1764. A creaçaõ dos 
Bi'spados de Béja, e Penafiel se ve..:: 
rificou pela Carta Reg·ia de 17 de 
Mal'ço de 177·0; e a do Bispado; e 
Cidade de Pinhel pelo Alvará de ~5 
de Agosto d.e 11770. Creou-se o Bis-
pado de Aveiro por Bulla de l~ de 
Abril de 1774. Deraõ-se providen-
cias no caso de vacancia por A vizo 
de '28 de Outubro de 1799, e Carta 
Reg·ia de 13 de Novembro do mes-
mo anno. ' Sobre p provimento dos 
Bispados do Ultramar, vejaõ-se as 
Cartas Regias de 13 de Novembro 
de 1799, de 920 de Setembro de 1605, 
de s de Janeiro de 1611, de 15 de 
Abr11 de 1741, e de f?27 de Feverei-'-
ro de 1743 . 

Bispo. Este nome vem do Gre-
go, e significa pl"opriamente Inspec-
tor, ou pessoa encarregada de vigiar 
os negoci0s de huma casa. Deo,,,.se 
aos primeiro·s Conductoi·es da Igreja 
para mostrar o desvello que elles de-
vem ter pelo rebanho que lhes he 
confiado. Os Bispos saõ os Successo-
res dos A postolos , e os legítimos 
herdeiros da sua authoridade. Os ·se-
nhores eis deste Reino tem o di-
1·ei to de nomear os Bispos delle, e 
seus dominios. Decreto de ~7. de A-
bril de 1655. Os Bispos saõ chama-
dos ordinarios, porque os seu·s direi-
tos de jurisdicçaõ, e de collaçaõ a 
respeito dos beneficias das suas Dio-
c ses lhes pertencem pela sua pro-
pria pessoa, e Jure ordinario, isto 
he, segundo Direi to commurn. Os 
Bispos saõ do Conselho do Rei, ipso 
facto, e logo que saõ eleitos para 
Bispos. Este privilegio lhes foi con-
cedido pelo Senhor Rei D .. Affon-
so III . Dizem-se Bispos in partibus 
infidelium, ou 'ritulares aquelles que. 
tem o .titulo , e caracter episeopal 
sem Dioceses actuaes, ou cujas D'io-
ceses saõ estabelecidas nos paizes 
dos infieis , .. ou nos Estados de algu-
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ina Potel1cia 1mmiga da Igrr::ja. Es-
tes Bispos eraõ desconhecidos nos 
prirneircs tempos do Chrjstianisrno. 
No tempo da Conqui ta da Terr~ 
Santa se estabelecêraõ por authori-
dade do Papa hum Arcebispo em 
Anthiochia, outro em Jerusalém , e 
outros varias Bispos, e Arcebispos; 
e se fez o mesmo na Grecia depois 
da tomada de Constantinopla. Quan-
do se perderaõ eslas Conquistas, a es-
perança de as recobrar fez conservar 
os mesmos titulos. Quando morreraõ 
se lhes deraõ Successores , e se con-
tinuou a transrnittir estes Bispados 
in partibus irz fidelium , ainda d e pois 
de perdida · a esperança de os reco-
brar. As Ordens Religiosas tem for-
necido, e fornec em ainda Bispos á. 
Igreja. Pela sua promoçaõ ao Bispa-
do se lhes relaxaõ os votos da obe..:. 
diencia, e pobreza. Ficaõ porém sem-
pre incapazes de succeder. Ord. Liv. 
4·.º, tit. 84, §. 4, c:t Lei de 9 de Se-
tembro de 1769, §. 10, que nessa 
parte naõ foi suspensa pelo Decreto 
de 17 de Julho de 1778. Por sua. 
mor te os bens adquiridos durante . a 
administraçaõ do Bispado vagaõ pa.:. 
ra a Corôa. Resoluçaõ de Ç!26 de De-
zembro de 1809. Naõ tendo o Bispo 
a qualidade de Religioso, os seu~ 
herdeiros nos bens patrirnoniaes saõ 
os parentes proxi mos. Os episco-
p::ies , ou adquiridos em razaõ dq 
oflicio , ou benéficio pertencem á 
Igreja. Cartas Regias de n de Se-
tembro , e de l G de Dezern bro de 
1609; excepto os bens de· raiz que 
a Igreja naõ póde possuir sem Li-
cen c;a Regia. Leis de 4.· de Julho 
de 1768, e de 1\2 de Maio, e de 9 
de Setembro de l 7 6 9. Pódem ser· 
Bispos d0 Ultramar os Religiosos ~a 
·Ordem de Christo. Carta Regia de 
'20 de Setembro de l 605; devendo-
se observar o Ceremonial Romano. 
Cartàs. Regias de 15 de Abril de 
1741, que revogou a de 8 de Ja-
neiro de 1611 , e de !527 de Feverei-
ro de 1143, Elles naõ exercem J u-
risdicçaõ sobre as Fabricas das Igre-
jas das Commendas Militares. AI-

, var~ de 18 de Abril de 163[), e Pro.-
O 
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vizaã de 14 de Dezembro de 1641 . 
Deraõ .. se providenci as sobre o exer-
cicio da J urisdicçaõ dos Bispos nas 
Ordens Militares pelo A vizo de 17 
de Jane.iro de l 77Q. Como os Bispos 
do lJltramar devaõ prover os benefi~ 
cios, yeja-se a Provizaõ de ~f> de 
Setembro de l 73PZ, o Decreto de 5 
de Março,. e Aivará de 14 de Abril 
de 1779 , e a Provizaõ de 3 O de J u-
lho de 1793. Como os Bispos fazem 
a sua en trada em Coimbra, veja-se 
a Provizaõ de ~6 de Maio de 17 41. 
E como os do Portó, veja-se a Car~ 
ta I:tegia de \2 8 de Fevereiro d e 1 7 43 : 
Devem-se-lhe faze r as Contine:rícias 
Militares. Carta Regia de .~8 de Fe; 

. ver eiro de 17 43; Tem jurisdicçaõ so-
br~ os Clerigos Freires das Ordei1s, 
sendo Parocos, e Beneficiados com 
curas d'almas' no que pertence ao 
:ministerio pas~oral, e correcçaõ de 
costumes, excepto sendo Igrej.as nul-
Z.ius Diocesis. Alvará de 11 de Ou-
tubro 'de 17 86. Os Bispos no Ultra-
mar saõ J uizes das Ordens, e delles 
se ·recorre para a Meza das Orden,s, 
dito Alvará de 11 de Outubro, §. 9, 
e Alvará de PZ~ de Abril de 1786, 
§. 1 o. Tem os Bispos o direito de 
censurar os Livros. Lei de \2 1 de 
Junho de 17 !37. Saõ Legisladores em 
ma terias de dispensas. A, vizo de ~f> 
de Junho de 1790. Dos seus despa-
chos sobre a observancia dos Cano-
nes naõ compete recurso, salvo s~ 
elles fizerem com huma dispensa ge-
nerica hum. Canon contrario aos Ca-
nones. A vízo de ~f> de Junho de 1790. 
Os Bispos pódem responder açs re-
cursos interpostos pelas Partes, sem 
~er por sua: letra. Avizo de '?<,7 de 
Fevereiro de 1793. Pódem os Bispos 
mandar imprimir as suas Pastoraes, 
e mandados sem licença, bastando só 
assina-las~ porém naõ pódem publi-
ca-las sem Beneplacito Regia. Aiva-
rá de 30 de Julho de 1795, §. 13, e 
Avizo de ~4 de .Junho de 1750. Os 
Bispos como taes naõ pódem impôr ' 
penas temporarias. Lei de ~ 1 de Ju-
-nho de 17 87 , . §. 11. Naõ pódem ser 
cànstrang-idos a dar o seu depoimen-
to pessoalmente, mas por Procura- . 

BIS 
dor; e querendo depôr se lhe vai tb.a 
mar o depoimento ao seu Palacio. 
A vizo de o/2 8 de ·Agosto de l 787. 

· Foi declatada pelo Decreto de ~l de . 
Julho de 1779 a J urisdicçaõ dos Bis-
pos sobre os Regulares. Foraõ au-
thorisados os Bispos para fazer~m a 
r eduçaõ dos encargos pios das Ca-
pellas , e Morgados, A vizo de 30 de 
Outubro de 1783. Os Bispos naõ pó-
dem impedir as corridas dos touros, 
nem embaraçar por essa causa que 
se façaõ as funç.ões da Igreja. Carta 
Regia de ~/6 de Agosto de 1767. 
Os Bispos que commettem crime de 

1 . Leza-lVIagestade, desde entaõ se re--
putaõ mortos, e o governo do seu 
.Bispado vaga-; devendo per isso _ins-
truir'-se Vigario Capitular na fórma 
do Concilio. Carta Regia · de 9 de 
D~zernbro de 176'8. Os Bispos elei-
tos . mandaraõ-se habilitar pelo Pa-
triarca, sem prejuize do,.s contingen-
tes pecuniarios , reservados ·estes ao 
Nuncio. Avizo de 13 de Março de 
1 77 o. Sobre o modo de darem o ju-
ramento na. sua Sagraçaõ, veja, se G 
Avizo . de l8 de Outubro de 1771. 
Os Bispos do Ultramàr precedem 
sempre nos lu.g ares de sua ' Dioce. 
se a qualquer pessoa secular, -e" ain-
da ,aos Capitães Generaes. Carta Re-
gia de ~9 de Janeiro de 174·~· Os 
Bispos do Brasil naõ lev.aõ luctuosa 
por morte do Clerjgo que naõ era 
Paroco. Provizaõ de ~l de Feverei-
ro de l 7\'29. O Bispo de Coimbra dá 
os ~fü c,ios da Villa - de Arganil. AI- -
vara de 7 de Janeiro de 179'2, §. 6. 
O Bispo _do Rio de J aúeiro foi no-
meado Capellaõ-Mór por Carta Re-
gia de 3 de Junho de . 1808; e por 
Provizaõ de 1 de Junho de 13'1 f> foi 
nomeado hum Delegado delle em 
Portugal, e Ouvidor da Capella, e 
Padroado Real. O juràmento dbs Bis-
pos , quando saõ confirmados , naõ 
prejudica aos direi tos da temporali-
dade da Coroa destes Reinos .. _A vi-
zo de ~6 de Janeiro de 1796. O .Bis-
po do Funchal naõ póde jubilar as 
Dig·nidades, Vi garios, ou _Benefrci,a-
·dos, nem dar . frc.enças para .na.0 re-
zidirem, excepto se -for · p~:r tempo 
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lirnitado. Alvará de i6 ·de Janeiro 
d.e 17 84. O espolio do Bispo do Pa-
rá foi mandado entregar aos seus 
Successores por Provizaõ de 9 de 
Maio, e Carta Regia , de 7 de J u-
nho de 17 84. Foraõ admoestados os 
Bispos sobre o cumprimento das suas 
obrigações pela Carta Regia de 9 de 
Outubro de 1789. · 

Bissáo. Praça de S. J ozé de Bis-
sáo, Presidio de portugal na Ilha 
deste nome nas Costas de Africa. 
Pelo Decreto de ~3 de .Julho de 1805 
se mandou , que aos Réos se ítn.po-
zesse, e commutasse o. degredo para 
Bissáo pela vfalta de gente que havia 
para .. a guarniçaõ , e . povoaçaõ da-
q uelle Presidio até · se preencher. o 
número de 1020 homens; e de 30 mu-
lheres. 

Bissexto he hum ànno ·composto 
de 3 66 dias. Fonna.:..se .de quatro em 
quatro annos pela addiçaõ de ·hum 
dia que se faz no mez de Feverei-
1·0 para encher as seis horas que 
.o Sol gasta em fazei~ o seu cnrso 
em cada anno -; além dos 3 C->5 dias. 
Estas 6 horas em quati·o annos fa-
zem' \24 horas ,. e por conquencia 
bum dia inteiro. l\1a8 corno alén1 
das 6 horas o anno solar tem ain-
da mais 44 minutos, porque elle he 
de 3 65 dias , 5 horas, e 19 minu:-
tos. os Astro.r'wmos encarregados por 
Greg·orio XIII. da reforma. do' Ca-
lendario, vendo qu~ o anno bissexto 
naõ se ajuntava no fim dos quatto 
annos c9~ o anno. solar, e que es:-
tes 44 :ininutos formavaõ hum dia 
em 13 3 annos , decidiraõ, que no 
curso de 400 annos se tirassem tres 
bissextos. Assim os a·nnos de 1700 , 
e 1300 naõ foraõ bissextos, nem o 

· será o an.no de 1900 . . CeE?ar fixou o 
dia bissexto n.o que · precede a \24 de 

. Fevereiro, que se conta duas vezes 
no anno bissexto. 

Blasferni·a. Esta palavra deriva-
da_ do Grego quer dizer ataque con-
tra a reputaçaõ. De ordinario. ella 
se applica para designar as injurias, 
que dizem 'respeito á Divindade. 

Blasfemo he o que profere inju-
1·ias, e execraç.ões contra a ho:uxa. de 
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Deos, da Virgem .Santissimn, e dôs 
Santos; ou que escreve, e ensina 
alguma cousa contra a e:xistencia c.le 
Deos, e respeito que lhe he devido. 

Bloqueio quer dizer o acampa-
mento de hum Exerci Lo, ou Corpo 
de tropas nas avenidas de qualque_r 
Praça, para -impedir que entre nella. 
qualquer soccor-ro de gente, ou de 
munições de qualquer sorte. O bio-2 
q ueio de Cadiz , e S. Luc ar foi an-
nunciado por Edital d;;t Junta do 
Commercio de 9 de Abril de 180b. 
Por outro Edital da mesma . Junta 
de Q6 de Dezembro de 1805 em vir .. 
tude de A vizo Regia se declarou o 
modo porque havia de entender-se o 
dito bloqueio a. respeito dos N avias 
neutros, que demandassem aquelfe 
porto, e o de S. Lucai:. Pelo Edital 
da Junta do Commercio de 18 de 
Maio de 181\12 se fez constar, que a 
Regencia de Hespanha declaroµ em 
estado de bloqueio todos os portos 
da costa de Hespanha occupados pe..: 

·los inimigos do mesmo modo g1:1e o 
estaõ aquelles que se achaõ compre-
hendid0s entre o porto de Santa Ma-
ria, e Aya,monte, segundo se d~ter...;. 
minou por ·Resoluç.aõ de 15 de Mar-
ço de lSHL 

Boa f e( quer dizei~ tençaõ pdra 1 
- izen ta de dolo , ou engano. A boa 
fé ·he a alma do Commercio, que 
naõ póde subsistir sem ella. Alvarás 
de <g:J de Julho de l 7b8 ,'de 30 de 
Maio de 17 59, de 30. de Outubro 
de 176~ , de 16 de Novembro .de 
1771 , e de 6 de Setembro de 1790. 
Desobriga de restituir o , que com 
ella se despendeo. Assento de b de 
Dezembro de 1770. 

Bodas eraõ refeiç.aõ , ou comida 
que se dava aos pob1·es pelas almas 
dos defuntos. Como deg·eneraraõ em· 
absurdos foraõ totalmente prohibidos 
pelo Senhor Rei D. Manoel na Ord.·. 
Liv. 5. 0

, tit. 5, ainda que fossem• 
feitós por devoç.aõ de alguns Santos,. 
exc~ptuando só os bodos do Espiri to 
Santo, talvez em attenç""' á sua Ins.-
i.ituidora, que foi a . S~n-hora Rainha . 
Santa Izabel na sua Villa de Alem _, 
q.uer; _os qua.e~ com tudo foraõ redu• o ~ 
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dnzidos pelo mesmo Senhor Rei a 
duas frutas, que ainda hoje daõ a 
quem se acha presente. 

Boeta , hoje boceta , cofre para 
dinhe'iro ., e preciosidades. Vem esta 
palavra na Ord. Liv. b. 0

, .üt. 107, 
§. PJl. 

Bofarinhefro, homem que anda 
co~ a sua tenda ás costas, e só ven-
de cousas miu<las, e de pouco pre-
ço, apregoando-as diariamente pe-
las ruas. 

Bofetada , pancada <lada com a 
palma da rnaõ aberta no rosto. l~e 
crime atroz da classe dos oífensi vos 
da honra, e he objecto de Devassa. 
Lei de 15 de Janeiro de Hif>~. 

Bohemi'os he o nome que se dá 
para designar ·os vag·abundos que fa-
zem profissaõ de enganar os povos, 
em cujos paizes entraõ, e saõ entre 
nós mais conhecidos pelo nome 1 de 
Ciganos, ou Egypcios. Yeja~se Ci-' 
9anos. 
· Boi, animal domestico bem co-
nhecido, destinado pela natureza pa-
ra ajudar os homens nos traba.lhos da 
agricultura, e de cuja carne se sus-
1.entaõ. Os bois naõ devem andar nos 
oliv·aes desde Maio até Outubro sem 
serem alcabramados. Postura 9 das 
que vem no tit. ~ do ·Regirnento dos 
J uizes da Alfandega. Sendo achados 

\ sem campainhas , ou com ellas pre-
zas dentro dos pinhaes de Leiria, 
prova-se por isso o delicto do · dono 
delles cortar nos mesmos pinhaes páo 
Real. Regimento de ~5 de Junho de 
l 7 51. Foraõ mandados distribuir jun-
tas de bois pelos Lavradores de Ri- . 
ba-Téjo. Edital de 17 de Maio de · 
1811. 

Bolça torna-se pelo lugar em que 
se aj untavaõ os Negociantes para fa.:.. 
zerem as suas transacc;-ões mercan-
tís "' Tambem significa a massa de 
dinheiros que os · mel.nbros de hu.ma 
Çnrporaçaõ põem cm cornmurn ·para 
os gastos da Companhia. N aõ me-
nos se torna por hum pequeno saco 
em que se guarda o dinheiro. · 

Boleto, ou Boletim he o bilhete 
militar, pelo qual sé manda aos ·pai-
zanos que dem aposentadoria aos 
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Soldados aonde naõ ha quarteis. Os 
Bolei.os do alojamento dos Soldados 
devem ser feitos pelos J uizes, e Of_, 
ficiaes das Gamaras. Alvará <le ~ 1 
de Outubro de 17 63. . 

Bolo. 1V1assa de farinha· com va-
rias temperos cozida no1forno. Pelo. 
Edital do Senado da Carnara de 16 
de Novembro de 1807 se prohibio 
t e.rnporariam'ente a .factura de toda 
a qualidade de bolos, e biscoitaria 

. debaixo 'da pena . de petdimento, e 
quatro mil réis de condemnaçaõ. 

Bom. Esta palavra se tqma em 
diversos sentidos. Em significaçaõ 
geral designa tudo o que he proprio 
para produzir hum· effeito util. Em 
sentido mais restricto chama-se bom 
o que he conforme ás regras intel-
lectuaes da ordem moral. Em outro 
terceiro sentido que se encerra no 
precedente . sjgnifica· a disposiçaõ vo-

. Juntaria de hum ente intelligente 
para procurar a felicidade dos entes 
sensiveis, e faze-los taõ felizes quan-
to elles o possaõ ser. Entaõ se op-
·põern ao termo' rnáo, que designa 
aquelle , 'cuja disposiçaõ constante 
he fazer mal aos entes sensiveis' e, 
oppôr-se á sua felicidade. Fazer bom 
em termo de Pratica significa garan-
tir, e tambem prometter pagar por 
si' ou por ou1.rerq. . 

Bombaim. Ilha d' Azia, nas In-
dias, proxirna da costa de Cuncan. 
Mando~-se entregar esta Praça á 
Ordem de El-Rei da Graõ-Breta:hha 
por Cartas Regias de 9 de Abril de 
16602, e de 16 de Agosto de 1663 , 
di'rigidas ao Governadqr da lndia 
Antonio de Mello e Castro. 

Bondade. Ha bondade fizica que 
coincide com · a palavra utilidade, e 
consiste na ,p:roprieda<le d~ huma 
cousa para produiü- o effeito util, 
que dellé se espera;, e ha bon~ade , 
moral que he nos entes intellig·entes 
a, disposiçaõ de preferü- sempre a 
VIrtude ao vicio. Chama-se em fim 
bondade a dispos1çaõ habitual de hum 
ente intelligente para contribuir com · 
i?da_s as forças; e fa~er os entes sen-
s1 veis taõ felizes quanto o possaõ ser' 
segundo a sua natureza, estado ,, re-

/ 
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Iaç.aõ , e destino. N aõ se deve con-
_f u ndir esta virtude com -a . simples 
com paixaõ, . ou com a amizade, e 
-afieiçaõ aos nossos parentes , vizi-
nhos, patriotas, e conhecidos. 

Bonifacío natural de Lisboa, e 
nlh0 de Pedro Garcez. Foi Ouvidor 
<la Rarnha D. J oanna, mulher de 
Henrique IV. <le Castella, e a acom-
panhou q up.ndo foi despo_zar-se com 
aquel.le Monarca. -C01npô~ hurna obra 
ju-ridica que he ·hu/TI Inde.'C de Le1:s , 
-e· Condusôes, a que elle chama Glos-
sas, e lhe pôz por ti-tulo Peregrina, 
_sem Peregrina Gl'ossa Bonifaci_ana. 

Bonzos saõ Sacerdotes Chinos da 
Seita ·do Deos Fó . . Ha tambem ou-
tros que saõ da Seita de Lookun, os 
q-ht~es S'e dividem em quatro Ordens 
que se d.esLingrrem só pelas côres dos 
vestidos, que saõ preto, branco, a-
ma1-:eillo, e encarnado. A ·funçaõ prin-
éi_pial dos Bonzos desta Seita .he de 
predizer o futuro, e- exorcismar os 
de.monios, assim oomo a dos Bonzos 
da Sei.ta -de Fó he prezidiT . aos en-

>terros. Tambem ha Bonzos no J.a-
paõ, os 1qua:es .. tem Univers:fdad~s, 
em q1u·e ensinaõ as sdenc·ias ·, e os 
misteri.os da sua Seita. O ·ponto fu'n-
dameatal da Slila doutrina he a trans-
núgraçaõ das alinas. Vivem em com~ 
_inum, . e h.a ahi' tambe·ur.i Conventos 
de m u.Jheres da sua Ordem. / 

Bosque be o lugar pov0ado de 
arvores proprias par.a a construçaõ 
dos edificios para a carpintaria, tn.ar-
ceneria, e parn os usos d"omesticos. 
Y ej.a:-se Pinhaes. 

Botaó , peça da roupa, ou vesti-
do redonda, ou chÇLta, qúe entra nas 
casas, ou botoeiras. Os botões 'de fi-
1ag-ré\n.a para carnizas, e relicariqs , 
naõ saõ prohibidos pela Prag-matica 
d-e ~4 .de Maio de 1749. A cordãos. 
da Rélaçaõ do Porto de ?Z7 de Junho · 
-de 17 ~3 , a favor dos J uizes, e Elei-
íos. rdo Officio de Ourives do ouro, e . 
})l~ata da Cidade do Porto. 

Bote, pequena embarcaçaõ, de 
que se lisa nos rios para o transpor- ~ 
te de pessoas, ou d.e fazendas. Os 
botes ; e cati·aios fqraõ prohibidos. 
Alvará de 11 de Junho d-e l 76ó., di- . 

'· 

I 

rjgido ao ~en::tdo da Carnara de Lis-
boa, para tllja execuciaÕ se affi.s:ou o 
Edital do mesmo Se nado de ló de 
Junho de 1765. 

Botecudos. Indios ·assim chama-
dos. Deo-se providencias sobre a 
gueITa .que se lhes declarou pe.o: 
la Carta Regia de 13 de Maio de 
1303 .. 

Botelho. Manoel Ro<lTigues Bo--
te1ho , Desembargador da. He11açaõ 
de -Braga escreveo Remisúones Doe~ 
torum i·n qu'Íntum librwrn Ordinatio-
num Reg·iarum. M. s L 

Botica .diz-se em geral qualquel" 
·loja em qu© está fazendâ a vender. 
·V ulgarmeute se toma pelã casa, ou 
loja aond~ se ·vendem os remedias, 
-e drogas medicina-es. Tarnbem signi-
fica pfovirnento de remedios. N:omea-
-raõ-se Commissatios para as vizitas 
das Botica·s por A ·vizo de -~ 9 de A-
bril de 1783 . Foi .concedida .licen'ia 

, pai·a serem iVÍzitadas .nas Terras do 
lnfantado por Provizaõ de 14 de pe ... 
z•embto de i 7.8~; nas da Casa de 
B1·agarJça por Pro-viza:@ de ~o d.e De-
:&embro -de H' 8@.; .n.as «!lo Graõ P1ti.o ... 
rad© do Crato p©l.' Provi,zaô de 1 f> 
de .Janeiro de I 7 3.3 ; e .n~s da Cas3. 
da Rainha l?ºr Provi.zaõ . de ~4 de 
Maio de 1783. Sobre as B oticas dos 
Hospitaes do Exercito, e sua admi-
nistraça:0 se deo Regimento confir-
ma<!lo p0r Alvará de 7 de A gosto 
de 1797, tit. 13._. So.bre o ·rn odo de 
serem vizitadas, v~ja-se o PI-ano <le 

·-1b Je Julho de 1800, e o Alva1."á de 
~~ de Janefr© de Hno,, §. 6. O sa-
lario das viz1tas das Boticas pelo De-
legado do Fysi.co-Mór h e de 6 /J 400 
réis. Alva1:á de 30 de Janefro de 
1811, que declarou o §. l'O do Al-
vará d·e \'2 ~ de · Janeiro de 18 l<J. ·As 
Boti·Gas dos Na:vios naõ se embarcao 
sem previ.a vizita. Provüzaõ de 17 
de Julho de 1800. Qual he a propi-

, na -da Botica que se dá aos Desem-
bargadores- , e ao Thesoureirn das 

' despezas, veja-~e o Assénto de 11 
de Dezern bro' de 1607. 

Boticario he a pessDa que enten-
de Farmacia, e vende simpleces, ou 

. prepar-ações medicinàes, segundo as 
o 3 

\ 

./ 
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receitas dos Medicas. Os Boticarios 
devem ser examjnados , e tirar Car-
ta de A pprovaçaõ. A inda depois des-
ta qarta precizaõ d-e noya licença 
p_ara assentar Botica no Re1no, ou 
Senhorios deli e. N aõ pódem os Boti-

·carios se'rem Cirurgiões. Alvará de 
Lb de Novembro de 16~3. Mandou-
se fazer triennalmente o seu· Regi- · 
menta por Le-1 de 3 de Setembro 
de l 6\>Z7. N aõ pódern os -Boticarios 

-aviar receitas de Medicas. ou Ci-
rurgiões , que naõ 'venhaõ' ~m li,n-
gua Portugueza. Lei de 13 de Mar-
ço de 1656. Foi determinada pelo 

.Alvará de 3 de Março de l 79b a 
taxa 'dos preços das drogas, e me-
dicamentos. Todos os Boticarios de-
vem ter a Farrnacopea geral, e foi-
Jhes prohibido aviar as receitq.s por 
outro Alvará de 7 de Janeiro de 1794. 
Foraõ . mandados educar · Boticarios 
na Casa Pia por Edital de 31 de 

' Agosto de 1.794. A fórma db exame . 
dos Boticarios vem no Plano de 23 
de Maio de 1800 , Edital de . 15 ·de 
Julho do mesmo anno, e Alvará de 
!2~ de Janeiro de 1810, §. 19. Os 
Boticarios das tres Provincias da 
Beira, Minho, e Traz-os-Montes, 
naõ pódem fabricar aguas-ardentes , 
nem ainda com licença do Fysico-Mór. 
Alvará de 10 de Abril. de 1773, §. 18. 
As dividas dos Boticarios cobraõ-se 
executivamente perante os Delega-
dos. do Fysico-Mór. Alvará de o/2~ de 
Fevereiro de 1810, §. 34. Aos Bo-
ticari9s he prohibido fazer abatimen·:-
to da terça parte , ou da metade dos 
remedias que a viaõ. Alvará de 3 de 
Março de 179f>, §. 1. Foi isso orde-
nado em razaõ de se haver pelo A vi-
zo de ~ de Junho de 1794 mandado 
fo:fmalisar hum Regimento do pre((O 
dos medicamentos. Veja-se a Lei de 
3 de Setembro de 16~7. Sobre os Bo-
ti carios , e · preços das drogas se de-
;raõ providencias no Alvará de f> de 
Novembro de 1 SOS. 

Boto. Ruy Boto foi Doutor em · 
Direito Civil do Conselho do 8e-
n hor Rei D. lVIanoel , e Chancel-
ler-Mór do Reino. Por Ordem des-
te Senhor Rei emendou o pri~nei_-

1 
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_l'o ; e segundo tomo das Ordenações 
do Reino. 

Bouças saõ fazendas de monte fe-' 
cbadas sobre si, e unicamente des-
trnadas para. creaçaõ de gados , es:-
trumes ~ e lenhas. 

Braba quer dizer mulher de con-
diçaõ aspera. O J uizo das Brabas 
era o conhecimento que 'se tornava 
na Casa da Audiencia do A lmoiacé 
das hógas das regateirns . Este J ui- · 
zo das ·Brabas, e rendas dellas foi 
-a bulido pelo. Alvará de 1 ~ ·de Fe~ 
vereiro de 1765 , ficando livr e ás 
Partes que se sentirem gravadas re<:-
querer aos Ministros dos Bairros, e 
appellar, ou agg'i.'avar delles para on-
de convier. 

Braçageni, serviço , ou trabalho 
manual. Tambem se toma peJo pre-
mio desse servjco. Ord. Affons. Li v. 
\'2.º; foL 14\L B~açélgens nap/ vencem 
os Desembargadores Exlrayagant es 
auzenles sem ser no serviço. E o 
que se pratica estando doentes, ve-
ja-se o Assentó de 4 de Novembro 
de 17.oo. · . 

Braço secular. ".Este termo he 
usado em Direito para significar a 
authoridade, maõ, e poder do Juiz 
secular , a q uern o 'J" uiz ecclesiastico 
he obrigado a implorar para a exe-
cuçaõ das suas Sentenças. Os J uizes. 
ecclesiasticos naõ tem o direito de 
coacçaõ que as Leis Romanas desi-
gnaõ pelo nome de imperium me- . 
rum, et mixtum. Sobre a ajuda do 
Braço secul_;:i.r ,. veja-se o Alvará de. 
4 Çle Fevereiro de 164.0, as ' Provi..:. 
zões de 4 de Fevereiro de 1495, de 
çz4 de Novembro de 1 b64·, de 9J de 
Março de I 568, e~ de 19 de Março 
de 1569, e o Alvará de ·11 de Se-
tombro de 1564. 

Bradar:, appellidar, proclamar. 
Na Ord. Affons. Liv. i.º; tit. 41, 
§. 4b , e 46 se diz qtJ.e se algum bra., 
dasse o nome de si mesmo , ou de seu 
Senhor , ou Capi~aó por fazer levan-
tar gentes morra por em ... que naó 
seja nenhum ousado de. brrtdar , ou 
ªJ!pelliclar por al,gum Senhor ·, ·ou Ca-
pitaó, salvo aqui d'EI-Rei. 
· Braga. Cidade 4rchiepiscopàl nª' 
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BRA 
Provincia de En ire-Douto, e Mi11ho 
entre os Rios Cávado, e 'Deste , Foi 
110 tempo dos Romanos Convento ju-
ridico, isto he ~ Chancellaria, á qual 
recorriaõ as Partes de ~4- Cidades 
com as suas A ppellações. Tem esta 
Cidade voto em Côrtes com assento 
110 segundo · banco. Por Alvará de 
18 de l\ilarco de 1417 á Camara de 
Braga se m'andou; que nas eleições 
do~ J ujzes fizessem hum ,Fidàlgo, e 
hum Cidadaõ. Pelo Alvatá de 17 de 
Outubro de 14,~0, e Catta de ~9 de 

' Agosto de 144~ se concederaõ á ·Ci-
dade de Braga os mesmgs privilegias 
que á Villa de Guimarães para naõ 
pagarem portagem, nem em passa"" 
gem, nem em costumagem. E por 
Carta de 14 de Abril de 1468 se 
concedeo á Cidade de Braga o poder 
lançar .talha para despezas públicas; 
quando as rendàs dos Conc('f1hos naõ 
~hegassern. Deraõ-se vad as ... pi'ovi"" 
deucias a favbr <la dita Cidade no-
Alvará de \24 de

1
Junho de 1459., As 

Causas de Aggravos, e Appellações 
interpostas em materia de jurisdic'-
çaõ do Arcebispo de Braga, dev~m 
decid.ír-se na Casa da Su pplicaçaõ , 
e naõ na Relaçaõ do Porto. Alvará 
de 3 de Mar~o de 1605. Vagando 
Arcebispados , Bispados, e Digni-
dades Ecclesiasticas do Reino; per-
tence ao Rei pôr essas Ign~jas em 

. Guarda, e ·Custodia; e por_ isso por 
Alvará de 11 de Junho de 1454 se 
commetteo a Custodia do Arcebis-
pado d.e Braga vago ao Bispado da 
Cidade do Porto. · Os privilegios <la 
Mitra de Brag·a foraõ mandados ob-
servar pela Provizaõ de ~8 de J anei-
ro de '.1.738, dirigida ao Ouvidor ela 
Comarca de Braga. Por Provizaõ do 
Desembargo do Paço de 11 de J u-
n'ho de ·1so1 se mandou ; que n'aõ 
pudessem lavrar-se escrituras de 
vendas de prazos,. cujo dominio di-
rect.o pertenc'e á Gamara da Cida-
de de Braga, sem licença por es-

. crito da mesma Camara , gue de-
'Ve TI.ir inse'rta nas ditas escrituras , 
debaixo da 1pena de nullidade dos 
con·tratos , e perdimentos dos offi-
eios , e inhabilidade para servi-r ou-

:i3 R À 
ti'os aos 'fabaliães; que. as lavra,,. 
rem . 

Bragal 7 pahno ele linho grosso., 
que se tece na Beira, e Traz-os-
Montes; e constava de sete, ou ou-
to varas. Pela estiinaçaõ destes pàn-
nos se compravaõ as cousas de que 
cada hum precisava, e coiniaõ como 
preço em lugar de tnoeda. 

Bragança. Cidade feità na Pro ... 
vincia de Traz-os-Montes nas mar-
gens do Rio Fervença. He ca,beça 
de Ducado, C]Ue anda unido á Co-
rôa. Pelo Alvará ele 13 de Outubro 
de 1646 se determinou, que aos Mi-
nistros da Casa de Bragança se re..; 
putasse o seu serviço como feito nos 
lugares da Corôa, Estabeleceo-se no-' 
vo rn ethodo para a arrecadaçaõ, e 
distribuiçaõ das rendas da Casa, e 
Estado de Bragança por Alvq,rá de 
~ de Janeiro de l765. 

Bramenes. Sacerdotes dos Ind.ios 
que pettendem ser desce~dent~s. d~ 
Bramá , Leg'islador daquella N açq.õ, 
e hum dos seus primeiro~ Deose&. 
A tribo dos Brainenes he a prünei-
ra, e mais nobre da . 1ue divid~rp. 
os p.ovos do Indostaõ. Elles tern por 
chefe o grande B:ram~ne , que he in,-
fini tarn ente respeitado da N açaõ, ~ 
goza de grandes privi1egios. Os an,. 
tjgos Filosofas a queín 'e lles succe-
deraõ chamavaõ-se Btachmanes-" ~ 
delles ilecebeo Pythagcras o dogma 
da metempsycose. · 

Báxnco, Termo de Pratiça, diz-
se qe hum acto que ficou naõ ~scri_.' 
to. Neste sentido he que se diz, que 
alguem assinou em branco; que se 
deixou em branco o nome de alguem 1 
ou alguma palavra, ou linha. 

Brandaó. Alexandre Brandaõ nas-
ceo em Roma, e era filho de Manoel 
da Costa Brandaõ, natural de .Lís""' 
boa ,, e d~ m ãi Italiana. Escr~v~o 
Histori·a delle guerre de Portugallo 
succedute per l' occasi°o'ne di quello Re_, 
gno della Carona Cath.o.lica . Ven~
t.ia 1689. 4. 0 Esta obra foi conti-
nuada por seu sobrinho FrancisGO 
Brandaõ em~ tornos, qaesahiraõim ... • 
pressos em Roma 1719. A•. º Comp.ôz 
mais .Commenta.ria ad Ordinati:on~ o 4 . ~ ' . ' : 



BRE 
Lusitanüe. M. 8 Continuando nestes 
seus Com men tarios a obra de Ma-
noel Alvares P egas. 

Brandaó. Duarte Brandaõ, natu-
ral de Lisboa-, -filho de Bento Dü1s , 
e de Izabel Brandaõ, foi Lente de 
Canones na · Universidade de Coim-
bra, e entrou a reger a Cadeira de 
Sexto ern l t1 de Dezern bro de 16~3. 
Exerceo na Côrte de Madrid o ' mi-
nisterio de Advogado, e abi rnorreo 
em 1644. Compôz varias Allegações 
a favor do Conde <le · Linhares, e 
sobre a successaõ dos Morgados · de 
·Villa Real, e Casa de Aveiro, e so-
bre outros objectos. 

Brandaõ. Silvestre d.e Magalhães 
Brandaõ nasceo em. Cambra, filho 
de J oaõ de Magalhães , e de Mani-
ca da Cruz a 31 de Dezembro de 
1687. Formou-se em Maio de 17H.L 
.Advogou na sua Patria. Compôz .Ad-
ditiones sive Ànnotationes ad qurestio-
nes Mathrei Homem Leitaó de Jure 
Lusitano. Tomus primus Conim bri-
cre 1749. Fol. 

Brasil. Grande Regiaõ da A me-
1·ica Meridio al pertencente a Por-
tugal, que tem mil e duzentas le-
goas de costa, e duzentas de ]argu-
ra. Deve-se a sua descuberta a húm 
accaso que conduzia ali Alvz Cabral 
áquelle Paiz no anno de 1500. Foi 
creado cm 'Reino por Lei de 16 de 
Dezembro de 1815. 

Brazaó. Sciencia que trata das 
armas, e insígnias de nobreza das 
familias illustres, e das pessoas que 
as conseguiraõ por algu rn feito no-
ta vel. Foi prohibido pela Lei de 8 
de Abril de 1606 estamparem-se Bra-
zões de ar'rnas' , sem licença do Rei 
d' Armns M<\noel Ferreira Portugal; 
e assim tambem foi prohib1do impri-

-mirern-se livros d'arrnas, sem serem 
primeiro r'evislos pelo dito Rei d' Ar-
mas, e seus successores pelo Alvará 
de 11 de Maio de 1607. Veja-se a 
Carta Regia de 31 de Outubro de 
1601:i. 

Breve. Chama-se assim a Carta 
, q1 ;e o Papa dfrige a hum Sobérano, 

.ou a Magist.rados, ou ainda a parti-
- cul~n·es, a q ucm concede este sinal de 
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djstincçaõ. I::fa duas sortes de Bre-
ves, huns que vem directame-nte dos 
Papas, e se charnaõ A postolicos, e 
outros que saõ expedidos pela P~ni
tenciarja. Estes Rescri pios saõ cha-
mados Breves, porque saõ concebidcs 
sem preambulo, e só se vê no alto o 
nome do Papa separndo da primeira 

· ,regra, que começa por estas pala-
vras: Dilecto Filio salutern, et .A.pos-
tolicani benedictionern. Costumaõ ex-
pedir-se em pergaminhbs·, e sellaõ-
se com cera vermelha para differen-
ça das outras Graças, que saõ sella-
das com cera verde. Saõ sobrescrip-
tos pelo Secretario do Papa , e naõ 
pelo mesmo Papa; e saõ ordinaria-
mente escrjtos em Latim. Quando o 
Papa os escreve de seu punho, o 
que acontece raras vezes, e só quan-
do ,elle quer honrar alguem de hum 
modo partkular saõ escritos ern Ita-
]iano. Os Breves da Curia Romana, 
B.ullas, Sentenças, ou Decretos do 
Papa, naõ pódem entrar, nem ter 
alguma execuçaõ neste Reino, sem 
o R.egio Beneplaci to. Leis de 6 de 

. Maio de 1766, e de 9Z8 de Agosto 
de l? 67. O Breve Apostolicum pas-
çenclz de huma nova confirmaçaõ do 
Instituto da Socie<lacle denominada de 
Jezm; foi declarado ob, esi:Íbrepticio, 
e nullo; e se mandou tirar Devq.ssa. 
contra os qu,e o lessem, ou conser-
vassem por Lei de 6 de Maio de 
1766. O Breve Anirnarum saluti foi 
declarado ob, e subrespticio; e :foi 
_prolJibida a sua entrada por Lei de 
~8 de Agosto ' de 17 67. E pela LeÍ 
de 30 .de Abril de 17 68 foi cassado 
ô Br~ve, que teve por iHulo: Sane:_ 
tisúmi Domi.ni nostri Clementis Pa-
pce XIII. Litterce in forma Brevis 
. qm.biJ,s abrogantur , et cassantur ac 
nulla , et irrita declarantur rwnulla 
Edicta, et Ducatu Parmensi, et Pla-
centino edita. O Breve de Clemen-
te XIV. sobre o Jubileo, e Graças 
das Ermidas do Bom J ezus do l\ilon-
te foi reprovado. Edital d@ ~<?2 de 
Abril de 1774. Os Breves de Roma 
que os Regulares impetrarem, n<;i.q 
pódem executar-se sem se dar parte 
a El-Rei. Decreto de 1 ~ de Março 
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Üé 165~; e Avizo de !il3 de Agosto 
de 1770 ; - e hoje sem Beneplacito 
Regi o, e licença da Junta do Me.:.. 
lho,i·amehto. Decreto de ~9 de No-" 
vembro de 1791. 

Breviario he o· Livro da ig.re] a; 
que con~ém o Ofücio Divino que os 
Presbíteros~ Diaconos, SLibdiaconos,; 
Beneficiados.; e ReUgiosos saõ ob:fi.::. . 
gados a recitar todos os dias •. Este 
Ofij.cio h'e composto de sete horas; 
~ saber, Màtinas, Laudes? Prima, 
Tertia' SeX;tá, Nona, e V esperas; 
a que se. aj untaraõ depois Comple-
tas , mas se1n se separarem <las V es-
pefas? para dar a Deos hum tributo 
de preces sete vezes por dia em con-. 
formidade c9m a passagem do Psal~ 
mo == Septies in ·diern Lau-dem dixi 
tibi. == Chama.e.se Bteviario do cos...: 
tume que tinhàõ os antigos Monges 
de levar nas suas·,viagens pequen0s, 
Livros·, que ' continhaõ os Psalmos, 
as Lições , e . o que se lia no Côm 
em grossos ·volumes. O Breviario he 
com post_o de Psalmós , Lições tira-
das da Escritura , ou de Homelias 
dos Padres, ou de 'Historiaf dos San.., 
tos, \de Hymnos, Ap.tifonas; _Res"7 
ponsos, V ersetos, e Orações concer-
nentes ao· tempo, ás festas, e ás 
horas. O que se chama Bre.viario 
Romano , naõ he o antig'o · Brevia-
1·io .·da Igreja de Roma, he hum Bre-

.' viario que os Franciscanos recita-
v aõ ha_ Cap~lla do Papa, e qué Six-
to _IV. adaptou, Muitos dos seus 
Successores quizel'aõ fazer hum Bre-
viario universal para toda a .Igreja, 
mas este projecto ficou sem. execu-

, çaõ. O 1,1sn de recitar o Breviario em 
parlieular foi originariamente de me-
l'a devoçaõ, O primeiro Decreto que 
obti:g_ou os Ecclesiasticos a recita-lo 
foi o Concilio' de Basilea, que , foi 
s·eguido pelo ' Lateran_ense, celebra-
dos· no tempo dos Papas Julio)L; e 
Leaõ· X. O Brevia:rio em J:"Z foi pro-
hrhido mandar-se vir de fóra pelo 

. Alvará de 9 de Maio de 1781.· 
B 'revidade quei• dizei' curteza de 

dura-ç.aõ. Orpõern-se a demora.· Na 
Carta Regia de I~ de Janeiro de 
1639 e Alvará de 3·1 de · Marro 

' . 'i 
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d~ 174~ se recominenda a brevida-
de 'nb despacho das Causas 1 pridci-
palmeiJte as criminaes. Que na bre.: 
vidade qo castigo dos delictbs inte-= 
ressá â Républica se diz no Decreto 
de ~3 de Novem'bro de 166~ . 

. Br'ial era hum vestido talar de 
1 

seda ' ou tela a taqo pela cintura~ 
~ra proprio das _Matronas ; . e dos 
Ca vall.eiros das Ordens Militares, 
que ainda hoje _c_onservaõ' e he o 
qqe .. chàmarnos Manto . qe Ca,vallei-
ro. Delle se fala na Ord~ Affons ~ 
Liv. I.º,_ t.it ~ 63' §. ~l nas palavras: 

, -cingir-lhe a espada sobre o bríaL . 
Bricianos . . Ordem religiosa , e 

militar instituida no anno de l 366 
n~ Pontificado de Prbano Y~ por 
Santa Brígida, -Rainha de Sue~ia . 
Os Cavalleiros tinhaõ por diviza hu-
rna- cruz azul sobre huma lingua de 
fogo'._ As funções do seu. Instituto 
eraõ fazer a guerra aos hereges ; 
sepultar os mortos, e favorecer as 
viüvâs; e oi'fãos . Esta Ordem já riaõ 
existe. . 

Briga he o mesmo que rixa pen;...: 
qencia ~de , rç1zões., · ou de pancadas.. 
Devem os Ministros, ~ , seus Offi-
ciaes· acudir ás brigas. Alvará de ~f> 
de Dezembro de 1608, §. 17. Para 
se evitarem se <leraõ Providencias 
na Carta Regia de 3 çle Outubro 
de 1615. E em especial para se a-
cautelar as occasinadas $Obre o r e-
cuar das carruagens na Carta' Regia· 
de 3 de Outubro de 1615 . 

Brigàda designá hum . ce1:t 0 nú.:. 
mero de Batalhões com postos· de tres, 
ou quatro Regimentos commandados' 
por hum Brigadeiro .. Para a boa ór-
dem , regularidade , e disei phna do 
Exercito s~ organisou este em Bri-
gadas ,. e D i·vizões ipelo . Deereto de 
19 de Mai0· de 1806,. pelo qüal igual~ 
mente se nmneraraõ os Corpos da·s 
diversas armas. que o compõem,- pà...; 
ra que por esta· num'ei'açaÕ' tenhaõ. o 
seu lu'gár constante, se1n· depep.d·er 
isso da g.eaduaçaõ; e antiguidade do 
chefe que os, commanda. ·Ficou ex-
e·eptuado pefo dito DecFeto o Corpo 
da Legiaõ d·e Tropas Ligeiras, pois· 

, pela qualidade d<l) seu· ser-viço naõ lhe 
p 

/ 
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pertence lugar na Linha de n:istura 
com os outrlJs Corpos. Os diversos 
R egirnentos de Infant:arja guar<laõ 
esta númeraçaõ: 1 Lippe, ~ Lagos, 
3 o primeiro de Olivença, 4 Freire, 
fJ o primeiro de Elvas, 6 o primeiro 
do Porto, 7 SetubaT, 8 Caslello de 
Vide, 9 Viarrna, 10 Lisboa, 11 Pe-: 
namacor, 1 ~ Chaves, 13 Pe~iche, 
14- Tavira:, 15 segundo de Oliven-
ça, 16 Vieira Telles , 17 segundo 
de ETvas, 1_8 segundo do Porto, 19 
Ca:scaes, \'lO Campo-Maior, ?Zl Va-
lença, ~·~ Serpa, ~3 Almeida, ~4 
Bragança. Os de Cavallaria saõ nu-
merados deste modo: 1 Aleahtara, 
~ Moura, 3 Olivençá-, 4f Mêklem-
burgo, fJ Evora, 6 Bragança, 7 Cáes, 

, 8 Elvas, 9 Chaves, 1 O Santareiíl, 
11 Almeida, l"~ Miranda. Os de Aí·.L 
tilharia tem esta numeraçaõ: 1 da 
Côrte , ~ Algarve, 3 Estremoz , 4 , 
do Porto. VeJa-se o Alvará de 0},7 de 
Fevereiro de 1801, e a Cáttà Regia 
de 6 de Abril de 1757. ' 

A Brigada Real da Marinha foi 
creada para a guarniçaõ das Náos ., 
e mais Em ba1•cações de guerra pe-
lo Alvará de ~~ de Agosto de l 7'J7, 
addicionádo pelo Decreto de 11 de 
Novembro do mesmo anno, e Reso-
luçaõ de ~ 8 de Março de 179 8. Por 
occasiaõ da Guerra augmentaraõ-se 
vinte Praças supran-umE:rarias em 
cada huma das Compánhias da ' pri-
meira Divizaõ da Real Brigada pelo 1 
Decreto de "1,7 de Maio de 1799 . Ve--
jaõ-se o Alvará de 10 de Setembro 
de 1807 , e os Decretos de \ô.!9 de 
Abril de 1799, e de 1-ó de Outubro 
de l 807. O seu regulamento no Bra-
zi1 foi-lhe dado pelo Alvará de 13 
de Maio de 1808. A Brigada das 
Ordenanças, e l\iiilicias foi dado o 
seu arranjamento pelo Alvará de !".ll 
de Outubro de 1807, declarado pe-
la Portaria de 14 de Novembro de 
181~. 

Brigadeiro he hum Posto Militar 
superior ao de Coronel, e ihferior 
ao de Marechal de Campo. O Offi-
ci~l que tem este nome de Brig·a-
de1ro he o que cornmanda huma Bri-
gada. Este P-0sto foi abulido pelo AI-

BRU 
vará de 15 de Deze1'nbro de 17.90,.. 

. mas depois foi restabelecido nas dif-
ferentes classes dos Officiaes Gene-

. raes do Exercito, p<ira servir de es-
cala para o accesso dos Coroneis pe-
lo Alvará de 11 de Outubro de 1796. 
Foi o número dos Brigadeiros regu-

; lado pelo Alvará de 937 de Feverei-
ro de 1801. ·Saõ Hl de Ir;ifantaria, 6 

. de Cavallaria, ~- de Artilharia, e 3 

. Engenheiros. Deste Pusto saõ tira-
dos os . O:ffioiaes Generaes. Pata o 
ac.eesso de' -Coronel a Brigadeiro ef-
f ecti vo -naõ· basta a simples antig·ui-
dade , se com ella se naõ acha unida 
a extencaõ de conhecime.ntos neces-
·sados p~ra _ o dito Posto, dito. Alva-
rá de <iJ,7 de ·Fevereiro de 1801. 

. .Britador he o mesmo que que-
' 

1 brador, ou quebrantador. Assim na. 
Ord. A.ffons. Liv. ~.º, fol. 21'.>. Bri-

" tador do juramento. 
j. ·Britamento quer dizer quebra. 
,i Assim se dizia britamentd de tre-

1 

goas. B1:itarnen to , ou desvio · das 
aguas na Ord. Liv. ~.º:, tit. 48, 
§. 4 he tir~r a agua do seu cursei, 
e rego, por onde corre para as ter-
ras dos ·vizinhos. 

Britar significa quebrar, violen-
tar, arrombar. Ord. Affons. Liv.1. 0~ 
ti t. ~ 3 ; §. b 5. f 

Brocadilhos de Flandres saõ bro-
ca~os leves, ou somenos ; delles fala 
a Ord. Liv. 5. 0

, tit, 106, §. b. 
. Br<>nze he huma composiçaõ de 

rnetaes , prihcipalmente de cobre, 
estanho 1 e lataõ confundidos. Veja-
se Moeda de bronze. 

Broquel, escudo pequeno de ma-
deira forrado de coiro forte com seu 
brocal, isto he , guarniçaõ de metal 

_que acompanha a sua borqa, He ar-
má defensiva. 

Erunps, ou Cartuchos saõ Reli-
giosos da Ordem fundada por Saõ 
Bruno. Esta Ordem teve o seu nas ... 
cimento no undecirno Seculo. Nella 
se vive de maneira mui to austera. 
A clausura , e a. solidaõ saõ duas 
obrigaições essenciaes desteei Religio-
sos. O nome de Cartuchos vem do 
lugar em que Saõ Brüno (ez o pri-
meiro estab€lecimento desta Ord€m. 

( 
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13uarcos, Villa na Província da 

Beira, Co_rnarca de Coimbra. Esta 
Villa: foi incorporada na Corôa pe1Q 
Alvará de 7 de Janeiro de~l 7~~, 
§. ~8 ; e s~ mandou unit á de Re~ 
tlim.los formando ambas huma só; 
dito §. ~ 8. · 

Budsdoísmo de Budsdo, homem -
celeb:re pelas suas austeridades~ e 
pelas- suas virtudes. Assim se cha ... 
;na a seita; au religiaõ de Budsdo; 
·que está muito espalhada no J apaõ. 
Dantes reinava no Japaõ a doutrina . 
de Confucio ; mas depois do anno 
de f>l 8 de. Christo aquell<:t seita tem 
prevalecido a esta. 

Bugres, lndios. Deraõ-se provi-
denc~as . para s_e lhes fazer guerra pe-
la Ca1•ta Regia de b de. Novembro 
de 1808. . 

Bullas s.aõ as letras authenticas 
do Papa expedidas e~ pergaminhos 
com hum sello de chumbo, ou de 
cera ver'cle pendente, em qu~ estâõ 
as Imagens <le S. Pedro, e S. Pau-
lo. As Bullas saõ a tercéira especie , 
de Rescriptos Apostolicos · mais usa~ 
da J?ai·a os negocí s , ou de Justiça, 
ou de GraÇa. As outras duas espe-

. cies saõ os Breves . 1 e Síg-naturas. 
Saõ escritas em Latim com o ca-
racter ... redondo, ou gotico·, ao con-
trario dos Breves que saõ escritos 
em caracéer corrente , e ordinario. 
Para as Bullas correrem, e terem 

· execucaõ .r:io nosso Reino .he i r:dis-
pensa;el o Reg·io Beneplacito. Leis 
de 6 de IVfaio de 1765, e de~, e 
de ó de Abril de 1768. Os J ubileos 
se outo'rgaõ ·por Bullas. Na vac~ncia 
da San ta Sé naõ se expedem Bullas 
até á eleiçaõ do Successor. O Perín..,. 
de Valere he . a s.egunda expediçaõ 
das Bullas que contém a refórura dos 
erros aconteGido13 nos Rescri ptos, e 
Provizões de Beneficias expedidos 
por Bulias. Tem _sido fanI~· sa a Bul-
la ln .cama Domíni. A sua-· ntroduc-
çaõ foi prol,übida neste R •ino pela 
Lei de ~ de Abril de 1768. Foi tam-
bern prohibida a da 'Bul!a Animarum 
Salutí pela Lei de \28 de Agosto de 
1767. Pelo Alvará de 7 de JaBeiro 
de 1809 se suspendeo a disposiçaõ · 

ll 
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dà Alvará de 4 de Seternbto de Í804 
sobre as Bulias , Breves ; e mais pa-
peis que se expedem pela Curia Ro-
mana. A Bulla Sanctissimi Domini 
foi declarada nulla, como ob, e su-
brepticia pela Lei de 30 de Abril 
de 17 68. As Bullas sobi'e os Sigillis.-
tas de 7 de Junho ele 174b 3 de \28 
de Setembro de 17 L1·6 , e de 9 de · 
Dezembro de 1749 fornõ. mandadas 
executar neste Reino; concedendo-
se-lhes para isso o Benep1aci to Re-
gia, que até ali naõ haviaõ tido; 
pela Lei de 1~ de Junho de 1769 . 
A Bulla de J ubileo pela exaltaçaõ 
de Clemente XIV. ao Pontificado foi 
recebida por . Carta Reg·ia de 4 de 
Fevereiro- de 1770. A Bul1a Domí-
nus a~ Redemptor noster foi admitti-
da pela Lei de 9 de Seteínbro de 
177 3. A Bulla P Âstoris vices foi man-
dada executar pelo Alvará de 3 de 
Novembro de 1803 . As .Bullas A pos-
tolicas a fa vo_r do Hospital de Lis-
boa foraõ approvadas, e declaradas 
pelos Alvarás de b de Seternbr~de 
1786, e de 9 de Março de1787. As 
Bullas . que yern para o Reino man-
dou-se pelo Decreto de 16 de Maio 
d 1 • e l 6b~ , que .se reg1stassen;l e1n ca-
za do .Cardeal -Pí·otector. Naõ pódem 
mandar-se vir Bullas, e Breves de 
Roma sem licença da Secretn.ria de 
Estado. Decreto de b de Julho de 
17 ~8 , e de 4 de Agosto de 1760. 
Declarou-se pela Lei de 9 de Se- · 
'iembro de 1769, §~ I ~, que a ,Bul· . 
la Millenaría naõ póde existir sem 
Simonia. As Bul]a·s dos Papas naõ 
pódem derogar os dfreitos inheren-
tes á Soberar.iia. A lvará de 92~ de 
Junho de 180~ . _A Direcçaô da Com-
missaõ dos negocios de Roma, para 
por elb se irn petrarem , e se ex; pedi-
rem as Bullas estabelecidas por Al-
vará de 4 ele Setembro de 1804, foi 
extincla por Alyará de 7 pe Janeiro 
de 1809. A BuUa da C:rnzada que 
começa Dolore cordis íntimo foi con-
cedida a este:s Reinos·, e SenhoFios 
de Portugal para· resgate <los Ca-
tivos _ de Africa pe}o Papa Grego-
rio XUI. no anno de lb84. Grego'" 
ino XIV. concedeo outra Bull.a que 
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BUL 
começa Decens esse videtur. Urba-
no V UI. mandou por hum seu Bre-
ve que começ2~ Cum nobis superio-
ribus diebus do anno de l6~b, que 
vq.lesse a Bulia da Cruzada no anno 
do J ubileo San lo. O mesmo . mandou 
Clemente X. na Bulla Decet Rorna-
num Pontijice·m do anno de 167 111. 
Ao Tribunal <la Bulla da Cruzada se 
<léo Reo·irnento em 10 de Maio de 
1634. Pelo Alvará de b de Marco · 
de 1594 se havia coq_cedido o pri v'i-
legio de se cobrarem as dividas da 
Bulla corno Fazenda Real , e que 
em nenhum J uizo se conhecesse de 
cousa que tocasse ás dividas da Bul- 1 

la , e arrecadaça{J tlellas ; o , que foi 
confirmado por outro Alvara de ~6 
de Março de 1603 , e suscitado pe-
lo Decreto de fJ de Julho de 1696. 
Mandou-se pelos Alvarás de 6 · de 
Se lembro de 16~1, e de l de J u-
lho de 1673 , que ps Officiaes da 
Cruzada naõ fossem obrigados a ou-
tro cargo. Pelo Alvará de 9 de Se-
tem ro de 16~1 se mandou, que as 
Camaras elegessem Theso.ureiros me- , 
nores. Pelo mesmo Alvará de 9 de · 
Setembro de 16\21 se pr~videnciou 1 

sobre a arrecadaçaõ das dividas da 
Bulia; e se mandou, que das Sen-
tenças a; esse respeito proferidas, só-
mente se recorresse para a Junta da 
Bulla da Cruzada. Pelo Alvará de~~ 
de Junho de 167~ se mandou, que 
as Justiças cumprissem as ordens do 
Commissario Geral da Bulla. Man-
dou-se por AI vará de 13 de Julho 
de l 67\2 , que os Officiaes de Guer-
1·a mandassem aos Thesoureiros me-
nores da Bulla. os seus· pri vilegios , 
observando-se as Cartas Regias de 4 
de Junho de 1644, e de 6 de Outu-
bro de 1646. Pelos Alvarás de ?lO de 
Outubro de 16€>7, e de 7 de No-
vembro de 1673 se mandou, que os 
Provedores das Comarcas fizessem 
guardar os privilegias dos Thesou-
reiros , e mais Officiaes da Bulla. 
Pelo Alvará de 14 de Novembro de 
1674 se 01·denou, que as Justiças fi-
zessem todas as diligencias tocantes 
á Bulla da Cruzada _gratuitamente, 
e sem levarem salario. -As dividas 
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BUL . 
da Bulia da Cruzada cobraõ-se á ma-
neira das da Fazenda ReaL Alvarás 
de 4 de Agosto de 1595, de ~4 de 
Janeiro de 1603 ; e de 9 de Setem-
bro de 16~1. Foraõ mandados obser ... 
var os privilegias da Bulla pélo De-
creto de 1 o de Dezembro J de 1893 ., 
A vizo de.. 3 de J arieiro, ,e Provizaõ 
de 1 O de Agosto de 1804; e en-
tre elles o da izençaõ de egoa de lis-
ta derogado o l}ecret.o de 14 de· No:.. 
vembro de 1673. Sobre a publicaçaõ 
da Bulla da Cruzada se deraõ provi-
dencias pela Carta Regia de ~3 de 
Maio de 161'2, Alvará de ~o de Ou-
tubro de l 6P2 l , Resoluç<A-õ ele ~P2 de 
Novembro de 1637 , Carta Regia de 
14 de Janeiro de 1638, Alvará de 
~~ de Junho de l '67~, e Decreto de 
18 de Setembro de 17 41. Nas Resi-
dencias dos Ministros he necessario 
que se ajunte Certidaõ do Commis-
sario Geral da Bulla poÍ· onde cons• , 
te que cumpriraõ as ordens emana-
das <la Junta da mesma Bulia. Re-
soluçaõ de· Consulta de 18 de Abril, 
e Decreto de 7 de Maio de 1739. 
Os rfhesouteiros menores da Bulla 
saõ izentos do serviço militar. Por .. 
taria de ~6 de Setembro de 1811. 
Pela outra Portaria de l de Abril 
de 181~ mandou-se receber na fór-
ma da Lei ·o drnheiro que pagassem 
os Thesoureiros em o mez de Abril. 
Sobrn os ordenados, emolumentos, e 
ajudas de custo do Commissario Ge-
ral, Deputados, Ministros_; e mais 
Officiaes da Bulla, veja-se o Alv:ad. 
de ~3 de Março de l 7b4 ... Vejaõ-se 
tarnbem as Provizões 1 de S27 de J a-
neiro de 1610, e de ~ de Outubro 
de 1613, os Alvarás de ~\2 de Ju-
lho de 1610, e de ~4 de Janeiro de 
1630, as Cartas Regias de \25 de 
Abrjl d.e l 6ft4, de 92;, de Julho de 
16~5, de l \2 de Outubro de · 16~7, 
de. 15 de Dezembro de l 63PJ, e Re-
soluções de 7 de Maio de 1641 , e 
de 14 de Novembro de 1733. Em 
cada Freguezia naõ póde haver s~
naõ hum privilegio da Bulla, sendo 
este o Tbesoureiro menor. Alvará 
de 13 de Julho de 167 ~. Os The-
soureiros-Móres da Bulla pódem tra-
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BUS 
-iler armàs ele fogo n~ tefupo da sua 
publicaçaõ. Resoluçaõ de ~7 de J a-
neÜ'o _de 174~. Determinou:....se pe~o 
Decreto de ~3 de Setembro de 17 ~ 5; 
que o Ptomotor Fiscal da Bulla as-
sistisse ao despacho dos Feitos na 
Junta da Builá da Cruzada, como 
acontece com os Procuradores da 
Fazenda. He o Chanceller da mes.:;. 
ma Junta o Deputado mais antigo; 

. dito Regimento, §. ~4. Q primeiro 
Cornmissar.io Geral da Bulla que 
houve em Portugal foi D. Affonso 
de c 'astello.:...Brancó , · que foi Bispo 
de Coimbra, e occu_pou e_ste espre- , 
go pelo$ annos ,de 1577. , 

Bullario he a Co11ecçaõ das Bpl-
1<,us do Papa. Os- melhores Bullarios 
saõ os- mais modernos, porque con-
tém as ultimas Bullas, pelas quaes 
sempre se derogaõ as antecedentes. 
Pelo Decreto de 11 d~ Novernbro 
de 1695 ·se mandou, que Balthazai' 

· Duarte ·formalizasse hum Bullario do 
Reino faGilitando-se todos os Doeu-' ' 
mentos do Real Archivo. 

Bulra he o mesmo que o Estel-
Honato. He hum nome gE(nerico , que 
comprehende . toda a soTte d'e fraude 
que se póde cór111netter nos contra-

/ tos , e a que ar;; Leis naõ daõ nome 
especial. Este nome he ·punido pela 
Ord. Liv. 4. 0

, tit., 76 ', §• l, e Liv. 
5. 0

, tiL 65. 
. Bulraó, e illiçador o mesmo que 

trapaceiro. Ord. Liv. õ.º, tiL 65. 
Bilrgo-mestre_ he o nome que se 

dá aos principaes Magist1!ados da 
Hollanda, e da Alemanha. He for-
mado das palavras burger, que quer 
dizer Cidadaõ, e meester, que quer 
dizer Prntector. · · 

Busca be a acçaõ de buscar, de 
pesquizar alg;uma'cousa. Sohré a bus-
ca dos Navios descarregad{>S, veja-
se o Foral de lf> de Outubro <le 1587, 
eap. ~ 3, , e Regünento d~ \2 de J ri- ' 
nho "de 1703, cap. 39. Como se dá 
nos Na vi os para apprehensaõ do Ta-
baco de contrabando, vejaõ-se os ~e
g·imentos de ~3 de Junho de 1678, 
§. 18, e de 18 de Outubro de _170\2, 
Lei de '?20 de Março de 17~0, e Al-
vará de 6 de Julho d,e 17 47. Man-

'B U Z -
dou-se pelo D.eereto ~ 6 de Julho 
de I G81 dar busca ila$ tt~ndas, em 
que se vendiàõ facas de ponta; e se 
i'epetio essa disposiçaõ p~la Lei de 

. o/J 5 de Junho de 1749. Mandou-se dar 
bus;ca nas lojas; ~m· que se suspeita-
va haver polvora pelo Alvará de 9 
de Julho de 17 64. Busca naõ p6dem 
dar os O,fficiaes das cousas p17ohibi~ 
çias pela Pragmatica, sein ordem do 
Ministro. Lei de 24 de Maio de 17 49, 
§. 19. Buscas de contrabando póclem 
µat-se nas Fo1;tale'zas ,_ e Quarteis da 
Tropa. Alvará de 14 de Novembro 
de 1 7 ~7 , §. 6. J)á-se busca nas l~jas 
dos Ourives da prata, ou do ouro. 
Decreto de 15 de J aimeiro de I 7 5 ó ; 

. e nas pessoas, e factos que vem no11: 
Navios do Brazil, da India, e ou-
tras Ülimquistas. De©reto de 10 de 
lVIarço de 1-7 551

• Antes de s.e da::V 
busca nas casas. 1 @heve-se dat tem..: 
po a que se com1ponhaõ as fam :i:-= _ 
lias. Decreto de ~lfl <J.e Novémbro 
de 1690. , 

Busca-Caixas he. o Oflicial da Al-
fan<l.ega, que busca pelas -.rnarc&as ar~ 
caixas' 1 e fardos qu,e vaõ a ella para 
se .despacharem. Vejaõ-se as ~uas 
obrigações nos Estatutos confirma..: 
dos pelo Alvará de IS de Dezem-
bro de 175·6; cap. l~; e 15, §. 4. 
Os Busca-caixas saõ autorjzados pe-
la Junta do Com·nrnreio na fórma dos 
seus Estatutos para o despacho do 
assucar. Pàgando pelo devedor tem 
acçaõ da Fazenda Reail- ;. e IDaõ_ pa:-

. gando tem a acça0 de se des0bóga:u 
do despacho que fez c0m a soluç.aõ 
d0s direi tos. Em qualquer dos cas©s 
a divida he da Fazenda Real. 

Buzina do La ti m Buccina anti:-
go jnstrumento de guerra. Vegecio 
Liv. 3. 0 ·de. r.e milita.ri :nota, que a 
buzina se recurvava ém cir.culo, e 
di:fferia nisto da trotn beta. V arraõ' 
diz que se cha1rnava corno, porque 
no principio dos cornos de boi he 
que se faziaõ. 

Buzio, 'marisco miudo que serve 
de dinheiro na Costa d' Afric-a. Va,..· 
lia algum dia hum quintal deile d~ 
trez até dez cruzados. Pelo Decreto 
de 31 de Março de 173 ~ se. ptoh-ibí:q 
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.,, ..... BUZ 
traze-lo da India para o- Reino, ou 
leva-lo · para lá, excepto trinta bar-

'· 
1 

BUZ 
ris , de ·quintal cada hum , por con-
· ta: da Real Fazenda. 

e. 
C A -B 

e· he a terceira letra do Alfabeto. 
Os Romanos lhe chamavaõ triste, e 
funesta por ser a prime ra da pala-
vra Condemnado, que os Juizes es-
creviaõ nas · cedulas, ou bilhetes que 
lançavaõ na urna, quando . votava'Õ a 
condemnaçaõ do accusado. A letra 
C no. algarismo Romano significava 
cento, e tendo no .alto huma risca 
nesta fórma e queria dizer cem mil. 
Antigamente se confundia com ale-
tra G. Assim os nossos antepassados 
éhamavaõ Degre<los o que nós' hoje 
dizemos Decretos. Os ~ egoci antes 
usaõ d~sta letra por abbreviaçaõ da 
palavra Conta. Assim entre elles C. -
C. quer dizer conta corrente; M. C . . 
minha conta; N_. C. nossa conta; S. 
e. ·sua conta. , 

Cabaço. Antonio Vaz Cabaço na-
tural de Coimbra, em cuja Univer-
sidade depois de receber o gráo de 
Doutor na Faculdade de Direito Ci-
vil, foi Lente de Instituta em lb66; 
e subindo depd_is ás Cadeiras do Co-
digp Digesto Velho, V espera, e Pri-; 
ma jubilctu no anno de 1:'>88. Foi De-
putado do Santo Officio da Inquisi-
çaõ de Coip1bra, t: do Desembargo 
d' El-Rei. Falé ceo na sua fatria no 
anno de lb96. Compôz qllando era 
Lente de ·Vespera juntaqiente com 
o Doutor Luiz Corrêa, Lente do De-
creto : Al!egaçoes de Dir~ito, que s~ 
off erecêrao ao Cardeal Rei D. Henn-
qu e na' Causa da successao destes Rei-
nos por parte da Senhora D. Cathari·- · 
na sua sobr inha , filha do Infqnte D. 
Duarte s.eu Irmao. Almeirim 1580. 
fol. Sahio esta obra traduzida em La-
t~m por Fr. Francjsco de Santo Agos-
irnho Macedo . • Parisiis 1641. fol. 
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CAB 
Cabala quer dizer o concerto, ou 

conspfraçaõ de muitas pessoas , que 
por meios occul tos , e · illicitos· traba-
lhaõ surdamente em algmoa cousa 
injusta corno para perder hum in-
riocen t,e, salvar hum criminoso, des ... 
a~reditar huma boa obra, . àrruinar 
algum _estabelecimento u1:i1, ou fa..,. 
zer brotar ·algum projecto prejudicial 
ao Estado, ou á Sociedade. T _ambem , 
significa a tradiç.aõ Judaica ácerca da 
interpretaçaõ mística, e allegori.ca 
do antigo Testamento. Dá-se tarn-
bem a hurna especie de scieneia, ou 
antes de arte magica, inventada pe-
los J udeos, por meio da ·qual se Ii-
songeaõ de conhecei:·, e e](plicar a . 
essencia , e ás operações do Ente 
Supremo, e dos , espiritos ,c.elestes, 
e de poder obrar muitos prodígios ~ 

Cabana vale o mesmo que casa 
t-~ustica, e formada de lona-, ou d~ 
madeira tosca. Pelo Decreto de 8 de 
·Outul>.lro de 17 60 foraõ permittidas · 
e~ Lis~oa cabana~ amovíveis, e vo-
lantes para a venda de cpm'estiveis. 
Mandaraõ-se fazer na Ribeira de Lis- , 
boa, prohibindo-se o 

1
seu afforame.n-

to, ou' arrendamento, por mais de· 
tres ànnos pelo Alvará de ~ de Ja-
neiro de l 76b. Foraõ prohibidas pa-
ra ~vender generos de merçearia em 
Lisboa pela Alvará de' \25 de No- ' 
vembro de 1769. Sobre a' venda 
disLribuiçaõ, "'e aluguer das cabana~ 
da Ribeira do peixe na Praça de S. 
Paulo se deraõ providencias~ <leda-

-rando-se os s.eus lugares vi ta!icio_s p·e--
lo Decreto de 13 de Abril de 1771. _ 

1 Cabanas de piaõ, e volantes foraõ 
prohibidas na Praça de . S. Paulo pol!' 
Edital de 3 <le Julho de 1771. 



CAB 
Cabdel chamava-se algum dia o 

chefe de tropa de terra , ou de arma-
das. O Cabdel das armadas he o que· 
hoje se _cham

0
a Almirante. Ord. Af-

fons. L1v. l. , fol. 319. 
Cabeça. Este termo tem muitas 

significações differentes, segundo os 
outros termos a que se ajunta. Ca-
beça de accusaçaõ quer dizer hum 
{los objectos da queixa. Contaõ-se 
tantas cabeças de accusaçaõ, quan-
tos os delictos que se imputaõ ao ac-
cusado. Cabeça da conjuraçaõ quer 
d-izer o auto1· della. Tambem se cha-
ma cabeça a principal pessoa de ~1-
gurna Corporaçaõ, ou <Bollegio. As 
vezes he sy nonymo · de indi viduo1 
Assim se .diz sahe a tanto por ca .... 
beça , succedem por cabeça , &c. 
Cabeça do Irn perio he a Metropo-
}~, ou Capital. ' Direito de cabeça 
he o mesmo que capitaçaõ, ou ca-
beçaõ, o que paga cada pai de fa-
milias. Crimes de L .eza-Magestade 
de primeira cabeça se dizem os que 
se commett~m contra o Soberano , 
immediatamente, ou contra o· seu 
Ministerio. Veja-se a Ord. Liv. 5. 0

,. 

tit. 6. Cabeça do casal he a pessoa 
que he chefe da familia., ou o re-
presenta. Tambem se diz a herd21.-
de, ou casal pL'incipal de algum Se-
nhor de terras. Ord. Affons. Liv. 
~.º, tit. 6 L.L, ·§. 3. Significa ás ve-
zes capitulo, artigo, ou membro de 
hum todo. Cabeca de Comarca he o 
lugar da Comar~a em que rezide o 
Corregedor. Cabeça da sa~de he o 
Official, que vigia sobre a saude pú-
blica, fazendo que se enterrem os 
mo.rtos, para que a corrupçaõ dos 
cadaveres naõ inficione· o ar. Cada 
Freguezia tem seu Cabeça da sau-
de. · Qua'es sejaõ os privilegias dos 
Cabeças da ,saude, veja-se o Alvará 
de 9 de Junho de 1677. O fóro dos 
Cabeças da saude he privativo, e 
naõ póde renunciar-se. Decreto de 
~o de Agosto de 1738. Os Cabeças 
da saude em Lisboa devem forne-
cer, e .encher as Certidões impres-
sas , passadas pelo8 Professores de 
Medicina. Portaria de 9 de . Agos-
to de 1814. Os cabecas de motim .. 

CAB 
snõ mais asperamente castjgados. 
Alvará de 18 de Fevereiro de 1763. 
Cabeça de destTinça, ou cabeça! se 
chama o Foreiro encabeçado em hu-
ma herdade de muitas peças, que 
outros Foreiros grangeaõ, e recebe 
de cada hum delles a porçaõ respec-
tiva, para da sua maõ o pagar por 
inteiro ao Senhor directo. Pela Pro-
vizaõ de 18 de Junho de 1800 . se 
mandou, que naõ se fizessem cabe-
ças de ,destrinça nos Prazos da Co-
i:ôa , mas se recebessem os fóros das 
Eiras juntamente com as rações. 
Veja-se Cabedal. Cabeça da Ordem 
he . a primeira, ou príncipal Càsa, 
ou Convento de huma Ordem regu-
lar; ou hospit11lar, ·de que todas. as 
Gutras Casas da mesma Ordem de-
pendem , e aonde se celebraõ os Ca-
pi tulos geraes da Ordem. 

Cabeçaô he o inesrno que capita~ 
çaõ, isto he, imposto, ou tributo 
de certa so:inrna por cabeça. Os Ca- · 
beções das sizas foraõ mandados igua-
lar na Comarca de Coimbra por Pro-
vizaõ de 16 de Maio de 1688. De-
vem entrar no Cofre da Comarca no 
fim de cada hum anno até o fim de 
Janeiro do anno seguinte. Lei de ~çz 
de Dezembro de 1761, tit. ~, §. 16. 
Veja-se Siza. · 

Cabedal. Torna-se hoje esta pala-
vra pelos bens_, ~ riquezas já natu-
raes, já industriaes, e já moraes, e 
do espirito. Porém antigamente si-
gnificava neste Reino hum direlto 
Real tambern chamado direito de 
Cabeça ; censo Fiscal , J ug·ada , ou 
Fossadeira, e _tambem herdade. No 
Seculo decimo-quarto se chamava 
Cabedal a · pensaõ , ou principal fó-
ro que se' pagava de hum Prazo. 

Cabedo~ Gonçalo Mendes de V as-
concellos, filho segundo de Miguel 
Cabedo, e de D. Leonor Pinheiro 
de V asconcellos , nasceo em Setubal. 
Doutorou-se em Canones na Univer-
sidade de Coimbra, e regeo as Ca-
deiras do Sexto, e do Decreto. Foi 
Conego Doutoral da Sé de Evora, 
que renunciára seu Tio Diogo Men-
des de Vasconcellos . Foi Deputado · 
da Inquisiçaõ de Coimbra, Desem-.. 
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bargador da Casa da Suppljcaçaõ. 
Foi Agente dos negocios da Corôa 
de Portugal na Curia Romana junto 
de Clemente V III., Referendario ~ e 
Protonotario A postolico. Faleceo na 
:ma Patóa em 1604. Escreveo Di-
versorum· juris argumentorum. L 'i-
bri ·tres. Conimbricre 1594. 4. 0 Ro-
mru 1597. s. 0 De Sententiis ~ Iriqui'"' 
siúonis , De ant-iqui"tat'ibus Lusitanice. 
Libri 4. Romre . l!J97. 8. 0 Varias 
Póstillas, e outras obras. 

Cabedo. Jorge de Cabedo n~tu
ral da Villa de Setubal, filho de Mi-
guel de Cabedo, e irmaõ de Gonça-
lo Mendes de V asconcellos Cabedo, 
Doutorou-se em Canones na Univer-
sidade de Qoimbra: Foi Collegial do 
Collegio de S. Paulo, Desembarga-
dor dos Ãggra:vos da Casa da Sup-
plicaçaõ , de que tomou posse em 
PZl de Fevereiro de 1533, Procura-
dor da Corôa, Chancheller da Casa 
da Supplicaçaõ, Desembargador do 
Paço, Chanceller~Mór do Reino, e 
Conselheiro de Estado de Portúgal 
na Côtte .de Madrid, ~Ca vallejro, e 
Commendador da Ordem de Chris-
to, e Guarda-Mór da Torre do Tom-
bo. Faleceo a ~ de Março de 160\9Z •. 
Escr.eveo De Pq,tronatibus Ecclesi·a-· 
rum Regice Coronce Regni Lusitani«~. 
Ulysipone 1603'.. 4. 0 Practicarum ob-
servationum seu Decisionum Supremi: 
Lusitanice Senatus pars prima. Ulysi-' 
pone l 6@4•. fol. Secuncf,a pars in qua 
de Donationibus Re,qiis circa Juris 
diccionalia, et jura regaria tractan-
tur. Ulysipone Hi04•. fol. Sahiraõ es-
tas duas partes em hum volume. Os- · 
senbachii 1610. fol. Antuerpire 1684. 
fol. juntamente com o Tratado de 
Patronatibus, i bid. 1719. fol. ibid. 
1734. fol. Tertia pars Deásionum. 
M.s 

Cabello. he o pello que cobre a 
cabe'ta <lo homem. Os Hebreos usa-
vaõ dos cabellos compridos. Foi-lhes 
prohibido corta-los em rodando corno 
faziaõ os Moabilias, os Ammonitas 

O . ' e outros povos. s án t1gos Portu-
guezes, fi.ssim como os Africanos, e 
os Francezes traziaõ os cabellos com-
pridos, e a barba crescida. O Senhor 

CAB 
Rei D. Fel'nando foi o primeiro que 
fez a barba em Portugal; e já no 
tempo do Senhor Rei D. Joaõ I. -_ an-. 
davaõ' os Portuguezes com b cabeUo 
cortado. As-. mulheres vi.uvas anda-
v aõ com as cabe<· as cobertas · as ca-

'( . . ' 
zadas com· as cab~ças descobertas, 
mas com os cabellos atados,. ou an-

, n.ellâdos ; e as donzellas, e geralmen-: 
te todas~ as que na'Õ eraõ cazadas , 
ou ~iu vas traziaõ as cabeças desco ..... 
bertas , e ps cabell,o.s s0ltos , e com• 
pridos .. Aos Ecclesiasticôs foraõ sem-
pre prohibidos os cabellos compridos; 
e já o Concilio de Agda celebrado 
em 505 havia ordenado; que se al-
gum Clerigo trouxesse os cabellos 
compridos, o Ai·cediag~ lhos cortas"'" 
se, -ainda · que elle naõ quizesse. O 
Concilio de GangTes na Paphlagonia 
celebrado em 377 prohibio ás rnull;ie-
res o cortarem os cabellos por moti-
vo de dev•ocaõ. Outro Concilio cha-
mado Qu·in·i~ea;to ou Concilio in trul-
lo celebrado em Constantinopla em 
6~?Z contém a prohibiçaõ de frizar os 
cabellos co·m artificio debaixo eia pe-
na de exco'mmunhaõ. · 

· Cabido em Dh:eito Canonico si· 
gnifica hurnà Corppraçaõ de Eccle-
siaslicos, gue servem huma Igreja 
Cathedral. 'r'ambém se dá este no-. 
me ao lugar, em 'que essa Corpora-
çaõ se ajunta. Hum Cabido de Co-
negos he ordinariamente composto· 
de muitas Djgnidades , como as de 
Deaõ , Cha.ntre , A rcedj ago , e de 
certo número de Conegos .. Hum dos 
pi·incipaes· objectos do estabelecimen-
to dos Cabidos , e quasi o unico qu·e 
hqje lhes resta he a celebraçaõ pú-
blica, perpetua, € solemne do O:ffi-
cio, e Serviço Divjno. O Cabido he 
considerarlo 'como o Conselho do B.is-
po. Na Igreja primitiva os Bispos · 
nada faziaõ sem o parecer do seu 
Clero, que · eniaõ se chamava Pres-
bítero. Só quando a Meza: do Bispo 
se separou da do Clero tomou est~ 
o nome de Cabido , e os seus inte-
resses se co.nsideraõ dHferen tes. A 
J urisdicçaõ do Cabido sede vacante-
he a mesma que a do Bispo, por~m 
naõ a póde exercer em Corporaçaõ, 
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e deve nomear Provizor, e Vigario 
Geral para exercer a J urisdicçaõ , ou 
confirmar o que o defunto Bjspo ha-
via nomeado. N aõ nomeando o Ca-
bido Provizor, e Vigario Geral den-
tro de outo dias, a nomeaçaõ se de-
volve ao Metrópoli tano. Concilio Tri-
dentino, ~ess. ?24 - de reformatione, 
cap. 16. Carta Regia de 4 de De-
zembro de 1811. O Cabido sómente 
rerresenta o defunto Bispo quanto á 
J urisd1cçaõ, e .naõ quanto á Ordem. 
Assim êlle naõ póde, nel)l o seu Vi-
gario Geral, exercer alguma funçaõ 
do Caracter episcopal, como dar o 
ch-risma, ordens, indulgencias, &e. 
A disposiçaõ dos beneficios que va-
gaõ em quanto a Sé está vag·a, naõ 
pertence ao Cabido ; mas fica reser-
vada ao Bispo que succeder. As J u-
risdicções <los Cabidos, Mosteiros, 
Prelados , e Préladas foraõ abulidas 
pela Lei de 19 de Julho de 1790, 

. §. 40. Ao Cabido da Cidade do Por-
to fez mercê o Senhor Rei D. Ma-
nónoel por Carta de -6 de Setembro 
de lf>O~, d 1\20 marcos de prata da 
Lei de onze dinheiros em cada anno, 
vindo a ser tres mil libras por mar-
co a preço de \2 $ Ç>280 o marco. Pela 
Carta Regia de 8 ~e No~embro de 
1704 a0 Deaõ, e mais Cabido da Ilha de 'S. Thorné se lhes estranhou o ter 
procedido com censuras contra o Te-
nente Gener~l da Ilha, por lhe naõ 
ter dado ajuda do braço secular. Ao 
Cabido da Sé de Lisboa foi concedi-
do por Alvará de \23 de Fevereiro 
de 1453, o mandar fazer tombo de 
t_odos 'os bens, e herdades, e se lhe 
dar fé, e credito. -Ao mesmo Cabi-
do se concedeo por Carta de 1 b de 
Setembro . de 1468, o proceder na 
cobrança das suas dividas executíva-
mente como Fazenda Real. 

Cabo, Official Militar:. Cabo de 
esquadra he o Oílicial inferior aci-
1na do Anspessada, mas abaixo do 
Sargento. Commanda hurna esqua-
dra , dispõe as Sen tinellas , e tem 
cuidado do corpo da guarda. Cabos 
da Policia saõ os Ofiiciaes ci vís es-
tabelecidos em cada huma das ruas 

. e.ia Cidade, subalternos dos Commis-
To:t110 I. 

CAB 
sarios da Policia, e incumbidos de 
vigiar, e dar parte a estes dos acon-
tecimentos diarios do seu districto. 
A vizo, .e Providencias de ~ 8 de Maio 
de 1810. Cabos da ronda saõ os Of-
ficiaes inferiores dos Bairros subal~ 
ternos dos Alcaides, e destinados a 
vizi tar as ruas dos Bairros respec ti-
vos com a gente da sua quadrilha, 
para vigiar, e impedir que se façaõ 
desordens, e perturbe a tra.rJquilli-
dade pública. · 

Cabo-Negro, Sitio da Costa de 
Africa Occidental, em que se fez 
o estabelecimento de hu rn,a Feito-
ri a de Comrnercio. Alvará de 18 de 
Agosto de 1807. 

Cabouculo , ou mestiço nome de 
desprezo. : Foi prohibido dar-se este 
nome aos Portuguezes do Reino da 
America que cazaõ com lndias. Al-
vará de 4 de A bril' de 17 f:>b. 

Cabra, animal quadrupede, fe-
mea do bode. A cabra he animal 
malfazejo, tem a saliva venenosa, 
o seu halito murcha as planta~, e 
impede as vides o brotarem. Mui-
tas Posturas prohibem criarem-se ca-
bras nas Cidades, e Villas. Pelo Edi-
tal de 7 de Maio de 1814 foi prohi-
bido te-las em Lisboa sem licença, 
e pastarem de noite. Naõ pódem an-
dar sem chocalho nas estradas· do 

\ 

Termo de Lisboa. Edital de l ~ de 
Janeiro de 1767. Naõ·pódem entrar 
nas Coutadas Reaes. Alvará de ~ l 
de Março de 1800, §. ©Z\2; nem nos 
bosques, e matos. Alvará de 30 de 
Janeiro de 180~, tit. 1 , §. 18. Pelo 
Edital de ~ 8 de Maio de' 1774 se 
p1·ohibio, que pessoa alguma tivesse 
cabras ' ou andasse com ellas para 
vender o leite das mesmas fóra .dos 
muros da Cidade, dentro de duas 
legoas em roda da mesma Cidade , 
e succedendo serem ach_adas possaõ 
ser apprehcndidas at.é por qualquer 
pessoa do povo, dispondo dellas co-
rno proprias, sendo prezo o dono, 
ou conductor dellas, e conduzido a 
huma das Cadêas da Cidade á Or-
dem do Senad.a". Todos os que ven-
derem , ou trocarem cabras , ou va-
cas devem fazer o compete.µte ma-

Q 
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nifesto, e pagar a resp,ectiva siza· na -do El-Rei sahia á caça tocava-lhe o 
c onformidade do Regimento. Edital governo dos Coches , sem depen-
do J uizo dos Direitos Reaes de 30 dencia do Estribeiro-Mór. Dava a .· 
de Março de 1810. El-Rei a luva, entregava-lhe o fal-

Cabral. Francisco de Almeid<J caõ, e hih ao seu lado. Affo.i1so Vaz 
Cabral natural da Cidade de Lame- de Brito, Alcaide-NJór de Souzel, 
go, filho de Antonio de Almeida, e foi Caçador-J\t!ór por Carta· feita em 
de D. Maria Cabral, foi Corregedor Santarern a 7 de Abril de 1486; e o 
do Cri1~e da Côrte, e Desembarga- , Conde de Rodando, que ' era Gaça-
dor do Paço. Morreo em ' Ljsboa a dor-Mór foi ~ndernnizado . do preju'izo 
14 d~ Maio de Hi54. Cornpôz AZZ1- que dahi lhe resultá~·a por .J)ecret<l 
gaçaó de Direito ~a Causa do .fttlor- de 1 de Julho de 1651. 

. gado .de Medello, que moveo a D. Caçar quer dizer tornar aves, e 
Cathan:na Coutinho cazada corri D. animaes Gom laços, armadilhas, oq . 
Antonio Luiz de Menezes. 1643. fol. ti ros . He prohibido caçar nas-Couta ... 

Cabramo, corda, ou prizaõ ·que das Reaes. Alvará de 4 de .Abril de 
se lança ao boi, ou besta da cabeça. 160f>, ~ de 3, e 7 de Fevereiro de 
para a rnaõ. No anno de lf>38 se p,u- l 69i>. Naõ se póde caçar atirando á 
blicou hum Alvará, para que as pes- caça no ar com espingarda. Alvará 
soa~ que tivessem privilegfo de tra- de a de Outubro de 16 U ; nem rça-
zer bois nos olivaes de Coimbra, os tar perdizes, atirando-lhes no ar cóm 
trouxessem acabrarnados ficando coi,.. muniçaõ. Lei de \'.e3 de .Fevereiro de 
meiros ainda que andem peados se 16~4. No T~i·rno de LisbG-a; e nq. 
lhes faltar o cabramo. ! Provincia da Extrernadura naõ he Ii-

Cabrua ·se diz toda a pelletaria 'I ~ i to aos plebe.os · caçarem. Alvará de, 
de cabra, ou boder . 1 1 de J olho dé 1776. 
, · Caça he a acçaõ de tomar a:v~s , · 1 Cacifeiro · he o Conego que tem 

e . animaes. A caça he hum dos rnais ! 
1 

il. inspecçaõ da massa da Meza Ca. 
antigos modos de adquirir. No prin- j '. p1tul_ar , <li:~ Cathedral de Coimbra. 
cipio da Monarquia era livlle entre !! j C~cifo .he o c?fre em q1:e se g'l!ar-
nôs o caçar, corno entre os Roma- 1 i da o dmheiro capitular da Se de Co1m.:. 
nos. Ignora-se o tempo em que co- ! j bra. Tambern sé chama assim a 'cer ... 
rneçou a restri,ngir-se a liberdade da ; j .ta medida de soli~os, tres dos quaes 
caça. He certo porém que o officio · I 1 fazem hum alqueire. ~ aõ he porém 
de Caçador-1.VIór neste Reino he mui- .

1 
j' medida .regular em todas as terras. 

to antigo. E.ra o Caçador-Mór hum . Càcique he o nome qu~ os Povos 
. - dos principaes fidalgos da Casa Real. l da America davaõ aos Governado-

E . desde . logo se estabelecêraõ Cou- 1 l res das Provincias ,' e aos Generaes 
teiros para conservaçaõ das Couta- ·l, das Tropas no domínio dos antigos 
das. Incas do Perú. , Os Principaes, ou 

Caçador se di,z, aquelle que anda C hefes dos <liversos Povos das Ilhas 
á caça. Na Milicia moderna Caçado- de Cuba, e S. Domingos tinhaõ tam-
res saõ Soldados armados á ligeira, bem este nome , quando os. Hespa-
q ue segue m os miq:uel.etes para ata- nhoes se apoderáraõ del1as. Os Sel-
çarem as Patrulhas inimigas, e da- vagens o davaõ por honra aos mais 
rem. r ebate do inimig·o ao corpo do · nobres d'entre efles. Ainda que es.:.. 
Exercito. Publicou--se em 11 de No- te titulo· se extinguisse quanto á' au-
vembro ,de 1808 o Decreto, e Plano thoridade entre os Povos sugeitos ás 
sobre a denominaçaõ, uniformes, e Nações Europeas, os Chefes dos Iri .. 
armamentos dos seis Batalhões de dios livres, e dependentes o conser-. 

\ Caçadores creados pelo Decreto de vaõ ainda. 
1 41 de Outubro de 1808. Cadastro, c-harna-se o registo pú-

Caççidor..,Mór, era hum do$ prin- blico, em que se contém o nurn'era-
cipaes :ijdalg;os da Casa Real. Quan.:. mento dos habitanles de hmna IPro-.., 

/ 
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vi~cia , e dos bens, de raiz que ahi 
possuem, como tarnbem da sua quan-
tidade, valor, estirnaçaõ, e nome 
do Propr ietário de cada predio. Os·· 

· tributo~ púhlicos entre os Romanos 
corisest.iaõ em duas especies de im-
posições, o censo, e a capitaçé;l.Õ. O 
censo se fazia publicamente em Ro-
:Ç00- pelos . Censores, e se :renovava 
todos os ç.inco annos. Nas _Provjn-
c~as se faz.ia. pelos. Ofilciaes muni-
c i pae~ ., ou Decuriões de cada Cida~, 
de, e depois era approvado pelo Go-

- vernador da Provincia. Estes regis-
tos eraõ depostos nos Archivos pú-
blicos , coJno aetos que faziaõ· fé em 
J uizo. Os cadastros facilitaõ a per--. 
cepç.aõ dos ir.opostos' e concorrem 
para1 t.udo o que respe"ita ao augrnen-
to da riqueza pública. No Reinado 
do Senlw.r Rei D, J oaõ IIL se pro-
cede o a hum cadastro ' ou Iilumera-" 
rnento das Provincias. Ainda hoje 
ha entre nós estes cadastros, a que 
se chamaõ Lança~nentos para 'a Con-
tribuicaõ .da · Decima. Mandou-:-se ·fa-
zer ht{m cadasfro gei·al do Reino por 
A vizo de 9 de Janeiro de 1.8102. 

Cadaver he o cor·po de ·huma pes-
soa morta. Os cada veres n;;iõ se pó- . 

- dem enterrar em Lisboa, sem o Me.,. 
clico, ou outro Facultativo que .cu-
Eou o faleci.d.o passar disso certidaõ 
em fórma -legal. Portaria de 9 de 
Ag·osto de 1'814!. 

Cadéa significa em g~ral a uni~õ 
de muitas peças de metal cha'madas 
fuzis, ou argolas mettidos huns nos 
outros, de maneira que o seu todo 
1-1:e flexivel no seu comprimento, co-
mo huma corda; e serve, ou para 
prender os hum~ns. , ou feras, ou pa-
r-a ac.!orno. Os Romanos quando hiaõ 
á guerra levavaõ comsigo cadêas des- . 
tiJaada.s pm:a os prisioneiros ; e' eraõ 
de ferro, de prata, e ás vezes de 
ouro' segun_do a g1!aduaçaõ' ou di-
gni-dade do. risioneiro. En tr.e os Po-
vos da Gallia a cadêa era hum dQs 
primeiros ornatos dos homens de. au-
thoridade. Ella he ainda hoje hum 
d.os sinaes de dignidade d~ Lord 
Maire ~m Londres. Em termo de 
Justiça. ci-ünin_al entende-se por ca-
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dêa· o , grilhaõ de ferro com que sl9 
. pi'endern os criminosos condernnados 
ao serviço' das Galês. Dá-se tarnb rri 
.o nor,ne de Cadêa ao carcere, ou ca-
sa de prizaõ pública. 

Cadeira, especie de movel em que 
nos sentamos. Em sentido de J uris-
prlildencia he hum assento elevado 
dos que falaõ em público. Neste sen~ 
üdo significa era o luga r que occupa o 
Bis}'JO na sua Igreja Cathedral, ora o 
lugar que o.ccupa o Lente, ou Pro~---
fessbr em huma Universidade, Au-
Ja, ou Colle.gio. Celebraõ-se na Igre-
ja Cat.holica duas _festas com os no-

1 mes de Cadeira de S. Pedro em An-
tiochia, e em Rorn.a em _memoria d() 
tempo qu~ este P:rincipe dos Apos-
tolas goyernou essas duas Igrejas. 
A Cad~l"a de ]?)tégar a que os Pré-
gado.res sobe~ nas nossas Igrejas 
para annunciarern as verdades da 
Religiaõ , propria.1.'Ne.ote se chama 
Pulpito. Nas . Unive1:sida<les, e Col-
legios ~$ta pa1ayJ;a .si goifica ta.m beÚi . 
o e.stad.o ., OllL. profis:Saõ daque1le_ que 
e~t~ .encaJ:re.gado, de huma. p~:rte do 
ensino pú_bli,co; S.0bxe o pr0vünento 
das Cadeiras de F<ilo,sofia, Rethori-
ca, Grego; &c. vejaõ-se os Editaes 
de 9 de Dezemb1:b. d.e 177 3, de 14. 
de A bYil de 17 7 4, e de 3 í de J a-
neir0 de 1800 , e o A vizo de 4 --de 
Ouiubto do in esmo <lnno de 1800. 
Huma Cadeira de 'Therapeutica Ci-
rurgic-a foi , creada _na Universidade 
de Coimbra p or Decreto . de ~1 de -
Maio de l 7 8 3 ; e depois foi extipcta 
por A vizo de 4 de Abril de ' 1794•. 
A respeito das Cadeiras d e Mecle-
cina, e FilosGfia na Universidade de 
Coimbra, -regulando a sua antigui-
dade , e 01•denados dos Lentes ; se 
éxpedio a Carta Regia de \24 de 3 a-
ri ei ro de J 791. Deo-se nova regula-
ridade ás Cadeiras da Faculdade de 
Theologia na Universidade de Coim-
bra pela Carta Regia ele ~7 de No• 
vembro de 1793 . Foi creada a Ca-
deir~ de Diplomatica, e inc~rpora
da na Universidade de Coimbra pela 
.Carta Regia de 6 de Janeiro de 179 6; 
e deo-se-lhe regulamento por AJva1·á 
do ~l ele Fevereiro de 1801. Foi tam-
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bem creada na mesma Uni versida-
de huma Cadeira de Metallorgja pe-
la Carta Regja de 18 de Maio de 
1801. Como saõ providas quando va-
gaõ as Cadeiras da / Universidade, 
veja-se o Alvará de 1 de Dezembro 
de 1804. §. IJ. Foraõ reguladas as 
rnaterias que se haõ de explicar nas 
Cadeiras das Faculdades J uridicas 
pelo Alvará de I 6 de Janeiro de 180b. 
Hurna Cadeira de Latinidade, e ou-
tra de primeiras Letras foraõ crea-
das na Villa de Queluz por Carta 
Regia de 16 de Junho de I 804. So-
bre o provimento das Cade.iras , e 
substituições dellas na Comarca de 
Coimbra se providenciou pela Car-
ta Regia dirigida ao Reforrµador 
Reitor da Universidade em data. de 
b de Maio de 179~. 

Cadete }_ie huma palavra derivada 
do Francez , aonde designa os filhos 
segundos , isto he , os que nascem 
depois dos mais velhos. Na fraze do 
Codigo Militar se dizem Cadetes os 
moços nobres alistados para o -servi-. 
ço das armas. Elles trazem o mesmo 
uniforme dos Soldados , e fazem o 
mesmo serviço que estes , tendo só 
hum sinal distinctivo na farda. Pa-
ra serem promovidos aos Postos do 
Regimento devem passár pelos car-
gos dos Officiaes inferiores. Alvará 
de l 6 de Março, e A vizo de 3 de 
Novembro de· l 7fJ7. Pódem assentar 
Praça nos Regimentos de qualquer 
arma. Alvará de !'Z4 d~ Fevereiro 
de 1764; e saõ admittiçlos tambem 
nos Regimentos de Artilharia, naõ 
aug·mentando o número das Praças. 
Alvarás de 15 de Julho de 1763, e 
de 4 de Junho de 1766, §. 10. Pó-
dem ser admittidas para Cadetes to-
das as pessoas que quizerem legi Li-
mar-se perante -os Conselhos de Di-
recçaõ dos Regimentos , sem at-
tençaõ ao húmero, e idade deroga-
do o Reg·ulamento, e Leis posterio-
res pelo Decreto de 18 de Maio de 
1797. 

Cadi he o nome que se dá aos 
J uizes das Causas civeis, entre os 
Sarracenos , e ! os Turcos. Esta pa-
lavra vem do Arabico Kadi , que 

CÁE 
quer dizer Juiz. Póde-se appe11ar dost 
Cadís para os Juizes superiores. 

Cadilesquer he en Lre os Turcos o 
Chefe da J usliça. E~ta palavra deri-
va-se de Cadi Juiz , ~ Ascha.rd com 
o attigo al, isto he, Exercito; por-
que ao princ'ipio este Ministro era 
Juiz dos Soldados. No Imperio Ot-
tornano ha dois, hum da Romania., 
isto he, da Europa, e outro da Ana-
tolia, isi,o he, da Azia. Os Cadiles-
queres saõ subordi.na<los ao Reis-Ef-
fendi, que he como o Chancelle1·-
Mór do Irnpeôo. 

Cadimo se chama hoje ao Iadraõ 
velho, subtil, e muito exercitado nas 
artes, e destrezas de furtar. Antiga-
1nen te se chamava cadimo o que era 
público' patente' e manifesto. 

Caduco se diz daquíllo, que sen:.. 
do válido na sua origem, depois se· 
tornou nullo por algum successo pos-
terior. Neste sentidó se diz que hu-
ma instituic;aõ de Herdeiro, ou lrnm 
Legado caducáraõ pela morte do Her-
deiro, ou do Legatario antes da do 
Testador. Caduco se diz tambem do 
homem que cahe de velho, e desa-
tina pela sua muita idade. , 

Cáes, obra de pedra , ou madeira 
nas praias aonde se aborda, e des-
embarca. Pelo Alvará de ~o de Maio 
de l 'i 7 4, §. 9 se desig!láraõ o Cáes 
novo de Santarem, o da Praça do 
Commercio, e o dos Romulares em 
Lisboa para. nelles se fazer o embar-
que das fazendas para os Navios. 
Pelo Decreto de 6 de J ulhó de 177 ó 
se prohibio, que nos Cáes adjacen-
tes ás Praças da Rjbeira nova, Ro-
mulares, Corpo Santo,. das A rrêma-
tações, do Comrnercio, e do Terrei-
ro público, e ás ruas direHa do Ar-

; senal , e direi ta da Alfandega se fi-
zesse pejamento algum, ou fixo, oµ 
volante. Este Decreto se fez públi-
co , e se suscitou pelos Editaes de 6 ' 
de Setembro de 1784 ;• e de 1 de 
Julho de 1809.' Pelas Providencias 
de 9 de J u]ho de 1s1 o approvadas 
por Portaria do Governo da mesma 
data se desig-náraõ os respectivos 
Cáes para o e~mbarque, e desembar-
que d9s Passageiros. Renovou-se es-
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ta determl.nàçaõ pelo Edital da Po-
licia de ~~ de l\1arco de 181 L 

Cães, a11imaes domesticas que la-
draõ. Mand~-lraõ-se matar os que naõ 
trouxessem colleira por Edital de 14 
de Agosto de 1788, e Avizo de 7 
ele Dezembro de • 1801. Cães sol tos 
naõ devem trazer-se nas Aldêas des-
de o primeiro dia de Agosto até o 

\ulLimo de Setembro. Postura fJ.ª que 
vem junta ao Regimento dos J uizes 
das Aldêas. 

Caetanos. Veja-se Theatiºnos. 
Cafe he huma especie de fruto 

em fórma de fava, que se torra, 
moe, e reduz a pó, e de que\ se 
compõe a bebida, que tambem se 
chamai Café. O Café já era conhe-
cido no decirno-sexto Seculo, mas 
110 seguinte he que· se fez commum 
na Europa. Foi prohibid9 pelo De-
creto de ~4 de Julho de 1743 dar-se 
despacho ao C~fé, naõ vindo do Ma-
ranhaõ, e em Navios Portuguezes. 
O Café vindo das Conquistas Portu-
guezas foi declarado )zen to de d,irei'-
tos pelo Decreto de 4 de Maio de 
1761. . 

Cahidos he o rendimento de hum 
officio, ou fructos de hum beneficio 
vencidos. Os cahidos dos beneficios 
vagos do Padroado Real , e de . Cal.: 
laçaõ ordinaria foraõ mandados ar.:.. 
recadar pelo Erario. A vizo de 1 o de 
Novembro d-e 1777, Decreto de ~b 
de Junho de 1778, Avizos de 3 de 
Outub1;0 de 1781 , de ~o de Abril 
de 1794 , .. e de 19 de Outubro de / 
l 801. Saõ differentes do ar;rno do 
morto, e se cobraõ ao mesmo tem-
po, se . huns, e outrós tem lugar. 
Avizo de ~8 de Abril de 1807. So-
bre cs cabibos dos beneficias da Or-
dem de A viz, vejaõ-se os Estatutos 
da dita Ordem, tit. 5, defin. 34. 

.. Cajaó quer dizer desastre, des-
graça, occasiaõ perigosa. Ord. Liv. 

o . § 1. ' tlt. 3' . 10. 
Caimacan he no Imperío Otto-

mano hum Titulo de digraidade , que 
corresponde ao de Lugar-Tenente. 
Ha de ordinario naq uelle fmperiq 
dois Caimacans, hum que rezide em 
Constanti:aopla ,. e outro ·que acom-

/ 
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pánha sempre o Graõ Visir. Ha á.s 
vezes outro que nunca deixa o Graõ 

enhor, e só se nomeia na auz ncia 
do Graõ Visír. O Caimacan de Cons-
i.antin pia he propriamente o seu Go-
vernador. Tem o seu lugar abaixo 
<los Visirs, e o seu poder iguala o 
dos Bachas nas suas Províncias ~ O 
Caimacau que acompanha o Visir he 
como o seu Secretario, e primeiro 
Ministro do seu Co111selho. 

Cainitas; Hereges do segundo Se-
culo assim chamados; pela singular 
ven·eraçaõ que tinhaõ a /Caim , filho 
mais velho de Adaõ, e Eva, cha-
mado assim pelas palavras que Eva 
disse· quando elle nasceo: Ei·s-aqui 
possuo hum homem pelã vontade de 
Deos, porque Caim quer dizer ad-
quiriçaõ, e posse. Etaõ hum ràmo de 
Gnosticos que admittiaõ dois princí-
pios, hum a intelli gencia benefica, e 
hum creador mn.lfazejo. Caim, se-
gundo elles , era obra da sabedoria 
do principio benefico , porque elle 
havia morto Abel que era sujeito ao 
principio creador. Este odio dos Cai-
nitas ao principio creador lhes fazia 
cornmetter toda a sorte de acções 
abom'inaveis, e infames. ' ' 

Caixa. Està palavra significa pro....i 
priamente hum cofre de páo; de or-
dinario fechado com chave, e desti-
nado para encerrar fazendas , e di-
nh?:iro ' ou para as conservar' ou 
para as transportar. Por analogia es-
ta palavra tem mui tas accepç.ões. 
Quasi todas as Artes tem objectos 
a que se dá o Jiorne de caixas. No 
Commetcio chama-se caixa o cofre 
forte, em que o N egocjante guarda 
o dinheiro. Dá-se em fraze de Fi-
nanças o nome d.e caixas a diff~ren
tes estabelecimentos, como caixa de 
amottisaçaõ, de desc·outo; &e" 'l'am-
bem se chama Caixa aquelle que tem' 
em· seu poder o cofre das rendas; e 
dinheiros de .hurna Sociedade? e que 
está ao mesmo' tempo encarregado· 
da 1receita, e despeza dellas. Caixas 
rara tabaco foi prohibido serem de· 

· Fabrica estrangeira por Avizo de· ~1 
de Agosto de 177~. Caixas de des-· 
conto mandáraõ-se estabelecer ne· 

Q 3 



... 

CAL 
Brazil p-or Avizo de 10 de lVIaio de 
179 9 ·. E para descontar A p~lices pe-
quenas co:rp. o rebate de s js por cen-
to se determinou o seu e::;tabeleci-
mento em Lisboa por Decreto de ?24 
de Janeiro de 1800. Caixas ' de ne-
gociaçaõ entre So~iqs falecic;los no 
Bra~il, ,como saq eleitos quando es-
ses Socio.s falecem l:l.ern testamento, 
veja-se o Alvar'.á. d,e 17 de Junho de 
1766. Dos Cajx~~s gemes da Compa-
nhia das Pescn.rias do Algarve qual 
seja a commissaõ, veja-se o Alvará 
de L"> de Janeiro de 1773. Caixas 
de assucar, veja-se· Assucar. Ca'T:X:á~ 
das tomadias , veja-se Tomadia . 

Cq:j,xeiro se diz o qqe admini~
. .tra a C .aixa de algum Negqciante. 
Qu.e qualidades devem ter os Cai-
xeiros p~ra as lojas de r.etalh9 -em 
Lisboa , vejaõ-se os Estatutos Çlos 
Mercadores de retalho confirif!ados 
por Alvar;i ~e 16 .de Dezembro de 
J. 7 t>7, cap. ~. Saõ izentos éj_o R.ecru- · 
tarnento. Alva.rá de · l?Z~ de F~vereiro 
de 176~, §. · ~~. Sobre o tempq d~ 
serviço , e preço do$ seus orqenq.,dos , 
yeja-se a Lei de 30 de Agost.o d~ 
1770 ~ §§. l~, e 1,3. · 

Cal, pedra calcinada pelq fogo, 
que setv~ para fazer a mqEJSa que 
se emprega 1na edifica~aõ. Foi esta-
belecida huma Fabrica de Cal em 
Lisb~a por Guilherme Stiphens, . e 
as suas. ConJiçoes foraõ confirmada~ 
por Alvará de 3 de. Nove.µlbro. de 
1756. Da cal, ass~m corno da _lenha, 
e dos can:os <ilue a conduzerri para. 
es fornos naõ se pagaõ direitos. Al-
va1·á de 1 \02 de Maio de l 7 f>7. A eal 
para as obras Reaes deve ser terça-
da., misturando-se hum cesto della 
com dois de areia. Alvará de 7 de 
Fevereiro de 177~, §. "!o. 

Calatrava, Ordem Militar insti-
tuidu em 1158 por D. Sancho, Rei 
de Castell~. Teve origem na defen~ 
&a que se fez ela. Cidade deste no-
me. ·Foi confirmada por Alexandre 
UI. erp ;1164•. Innocencio III, a ap-
provou em 1199. El-Rei D. Fernan-
do com o consentimento de Innocen-
ei.o VUI. uuio em 1489 o Graõ Mes-
trado, delli<I Orélem á Corôa, e d\ , 

( 
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de en taõ os Reis de ·Hespanha se 
qualifi caõ seus Administradores per-
petuas, Poss11e esta Ordem oitenta 
Commendas. 

Calafate· he o Official de Navios 
que se' emprega em tapar as junctu-
ras delles com- estopa , ou ou ti"a rna-:-
teria · espo;njosa que vede, e estan-
que a agua. A respeito dos Cnlafa-
t.es d Ribeira das N áos se deraõ 
providencias pelo Edital de 11 de · 
Outubro de 1799. 

Calçada he ~ynonyrpo de ,cami-
nho. 
· . Cqlccdonia, Ciclad~ vizinha dy 
Çfrns1.~ntú:Jopla, celebr:e. pelo gua'r- · 
to Concilio Geral ~ q4e nella- foi ce-:: 
lehrado no anno de 4·b 1. 

Cq,lcetq, he a ilrgola de ferro pre-
za ~4 perna~ de que sahe huma cor-
rente como ti~azem os f9rçados das . 
Galé~. Entepcj_e-se taU?-bem por Ga~ 
lés, veja-se o Decr.eio <l<? ,8 qe ~- ª'\" 
pefro d-~ 180~. 

Cq,{q,f,lq vep.1 da pala vrFt Latinr;i. 
-Çalç?J,lu~, qu~ signjfi~( peq~ena p.e .... 
dra, porqy~ os _aµtigos ~e ~ervjq.õ d~ 
pequenas pedras chaitas para f~z~· 
:rem as suq.s ' çopt4s. l:Ie poi~ 9 cal-
cqlo p. compçisiçflQ de µrµita~ som-
.mas acp·escent&das , subtri"\lü~as , 
multir1Iicaqas·, oµ repp,rtidq.F>. Em 
Direi to o erro de cç:i,lculo 11trnca pas-
sa em julgado . 

· Caldas se dizem as aguas empre-
. gnadas de enxofr~ , e particl,llas me .. 
tallicas dos l eito~ por onde passaõ, 
as qua~s saõ tepidçis, ou que{\tes, 
e se usa dellas na Medicjna. -

Caldas. Francisco de Caldas Pe.:.. 
reira de ' Cmiiro nasceo na Villa de 
Monçaõ , Comarca de Valença do 
lVIinho, filho de Antonio de Caldas 
Pereira, e de Francisca de Cada-
val. Estudou J urisprudencia: Civil 
com os tres .famosos Mestres Ma-
noel da Costa , Ayres Pinhel , e 
Heitor Rodrigues todos Portugue-
zes na Universidade de Compostel-
la. · Passou á Universidade de Coim~ 
bra, tendo já o gráo de Bacharel, e 
ahi se incorporou , e fez Formatu~ 
ra no ·an.no de 1578. Advogou .em 
Lisbo.a, e em Braga; je depois pol' 
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Otdem de E l-J;lei Felippe "iI. rece-
beo o gráo de Doutor para reger a 
Cadeira de V espera na dita U niver-
sidade de Coimbra em 14• de Feve-
reiro de . ~ 697. Faleceo em Braga 
em 7 de Setembro do mesmo anno, 
quando contav~ cincoenta e quatro 
annos de idade; Cazou na Cidade de 
Braga em 3 de Outubro de 1670 
com Anna. da Rocha de Araujo, .fi..,. 
lha do Doutor Antonio Francisco de 
~lcaçova; que foi Pl'ocur-ador da Co-
rôa, e de Catharina da Rocha; e en-
tre dezaseis filhos que della teve foi 
Gabriel Pereira de Casü"o taõ famo'-
so pela J m;isptudencia ;. como pela 
Poezia. Cornpôz Commentarius ana-
lyticus ad Leg. si cu.ratàreni habens. 
Cod. de in integr-restit. Ulysipone 1583. 
fol. Conimbric::e 1616, fol. Antuerpire 
16~~- fol. ,Symptmma universi Juris 

z · · · a a a a emptiyteut't;C't l. , \2. , 3. , e 4. parL 
Receptarum sententiarum sive qums_,_ 
tionU?n f orensium libri duo. Solernnis 
et analyticu relectÚJ Tituli de in . Ôjfi..:. 
cioso Testamento: Analyticus Commen-
tarius ad Typum , Instrumenti; Emp..:o 
ti'onis>; et Venditionis, Todas estas 

- obras sahiraõ em ' 7 tomos de folio. 
Lugduni 1670, ,et Francofu~ti no 

\ m1esmo anüo 6 tomos, e ultimamen-
te Coloniee AUobrogwm l 7 4ó. foi. 7 
tomos C'wm Repertorio generali. Trac-
tatus .de· n,obiZ.itate. fol. M. s Librorum 
qumstionum f o~ensium, et Controver-- 1 
siarurn Civz'lium; obra differen te da 
outra Quá;stiones forenses. -

Caldeira ~ vazo de metal de cozer 
o comer. O pendaõ, e· a caldefra eraõ 
as insignjas dos Ricos homen's, titu'... 
lo de antiga nobreza do Reino. Pelo 
pendaõ se mostrava o poder, e au-
thoridade de alistar os seus vassallos 
para a guerra; e pela caldeira, que 
tinhaõ bens, munições de boca, e 
dinhe:iro para~ Thes pag·ar, e os man-
ter. \ · - . 

Caldeira: Duarte Caldeil'a / natu-
ral de Lisboa, estudou na Universi-
dade de Salamanca, aonde teve pot 
Mestres a Diogo de Covarruvias, e 
Manoel da Costa; e depois na de 
Coimbra, aonde teve por Me-stre 
J~aquim Hoppero. Foi nomeado por 

.Y 
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Feiippe II. de Castella Ouvidor dos 
Castelhanos, e neste lugar rnorreo 
.embarcado nn Armada que se per-
deo em Corunha. Publicou Var-ia-
rum L ·ecúonum. Libri .quatuor. Pin-
ci::e 1595. 4. 0 De er'roribus Pragma-
t,ícorum. Libri quatuor. Matriti 1610. 
Estas obras sahfraõ juntas na Ediçaõ 
de Antueipia i 6H2. Tractatus de Ju-
reconsulto. M. s De Sed-itione Anto-
niana. M. 5 

. Caldezra. Nuno da Costa Caldefra , 
Lente de Insti tu ta na Universidade 
de Coimbra, natural de Lisboa'; com-
pôz De privilegiis · Creditonum. Ga-
dib. 166 L fol. , et Genevre 1670. foL 

Caldeirada, cozinhado de peh:e 
que se faz no rna.r em barcos. P.ela 
Provizaõ de 11 de Agosto de 17 3 8 
se prohibio levarem caldeiradas · das 
Embarcações os Officiaes da Alfan-
dega por ser exto.rsa-õ. . 

Caldeireiro , Ofücial . que faz cal-
deiras ,~ tachos , e vazos de cobr(( 
que · vaõ ao. fogo. 

Calendas, chamava-se assim o pÚ-· 
inefro dia de cada mez ,. qlll.e era con-
sagrado a Juno. Ovicli.e diz ( Ha$t. 
Liv. i.º, vers. 50) Vindicat ÂMso-
1u·as Junonis Cura Calendas. Esta 

, palavra vem do verbo Gr.eg:o Calein, . 
que ~ignifica chamar; porque no pri-
meiró dia de .cada rnez o Pontifice 
annunciava em .· t:l!lta voz o dia em 

<que cahiaõ as nonas. As Calendas 
etaõ a epóca dos pagamentos, e por 
isso Hol'acio lhes chama tristes, e 
incornmoda13; Contavaõ-se as Calen-
das retrograda.ndo , de sorte que o 
dia 14 de Dezembro por· e~emplo 
era designado pefas palavras decimo-
nono ante Calendas Januarii. Para-
expr~mir quantos saõ das C::iJendas 
no tempo moderno, he preciso vêr 
que número <le dias restaõ do ·mez 
em que se está; . e acc;rescentar \'52 a 
esse número; e i·ecipr.ocamente se 
tiraõ 02 em lugar de os accrescel'ltar· 
para sabei: 'quantos saõ do mez .ex-
pressos por Calendas. Por exemplo,. 
se_ se trata · do dia \'2~ de Abril, ,de-
ve-se dizer l O das Calendas de MaJÍo, 
porque Abril tem trinta dias= de 30 
tirando ~~ res.taõ .8, que com ~ que 
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~ devem ajuntar fazem os <li tos 10. ft 

Reciprocamente para saber quantos 
saõ lo das Calendas de Maio, de-
vem-se tirar lo dos trinta dias de 
Abril, e acorescentar \2 ao resto ~o, 
e teremos ~~ de Abril. As regras de 
contar por Calendas, enserraõ-se nes-
tes versos : · 

.Prima d'ies mensis CUJusque est 
dieta Calenda. 

. Sex nonas , Ma?:us , October , Ju-
11·us, et Mars. 

Quatuor a.t reliqui dabit Idus qui-
libet octo. 

Assim em Janeiro, Fevereiro, Agos-
to , e Dezembro se designaõ os dias 
deste modo: 

O 1. 0 dia Calendis. 
~ Quarto Nonarum, ou Nonas. 
3 Tertio. 
4 Predie. 
b Nonis. 
6 Octavo Iduum, ou Idus. 
7 Septimo. 
8 Sexto. 
9 Quinto. 

10 Quarto. 
11 Ter tio. 
l \2 Pridie. 
13 Idihus. 
14 N ono-decimo Calendarum. 
15 Oc ta vo-decüno. 
16 Septimo-decimo. 
17 Sexto-:decimo. 
18 Quinto-decimo. 
19 Quarto-decirno. 
~o Tertio-decimo. 
21 Duo-decimo. 
~\'l Undecimo. 
~3 Decimo. 
~4 Nono. 
~[> Octavo. 
~6 Septimo. 
927 'Sexto. 
~8 Qurnto. 
~9 Quarto. 
30 'l'ertio. 
31 Pridie. (" 

Em Março , Maio , Julho , e Ou-
tubro: 

O l. 0 dia Calendis. . 
\2 Sexto Nonarum, ou Nonas . . 

3 Quinto. 
4 Quarto. 
b Tertio. 
6 - Pridie. 
7 Nonis. 

CAL 

8 Octavo Iduum, ou Idus. . -
9 Septimo. \ 

10 Sexto. 
11 Quinto • 
1~ Quarto . 
13 Tertio. 
14 Predie. 
1 f> Idibús. 
16 Septirno-decimo Calendarum. 
l 7 Sexto-decimo. 
18 Quinto-decirno. 
19 Quarto-decimo. 
~o Tertio-decimo. 
~l Duo~decimo. 
~~ Undecimo. 
~3 Decimo. 
~4 Nono. 
~5 Octavo. 
~6 · Septimo .. 
~7 Sexto. 
~8 Quinto. 
~9 Quarto. 
30 Tertio. 
31 Pridie. 

Em Abril, Junho, Setembro, e No-
vembro: 

O 1 . 0 dia Calendis. 
\'J ~ué\-rto Nonarum, ou Nonas. 
3 Tertio. _ 
4 Pridie. 
õ Nonis. 
6 Octa vo Iduum , ou Idus. 
7 Septimo. 
8 Sexto. 
9 · Quinto. 

10 Quarto. 
11 Tertio. 
l~ Pridie. ' 
13 Idibus. 
14 Octavo-decimo Calendarum,ou 

Calendas. 
15 ·Septirno-décimo. 
lo Sexto-decimo. 
17 Quinto-decimo. 
18 Quarto-decimo. 
19 Tertio-decirno. 
\20 Duo-decirno. 
~ l U ndecimo. 

'· 
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~éJ Decimo. 
!i23 Nono. 
~4 Octavo. 
!B{> Septirno. 
~6 Sexto. 
~r Quinto. 
S>,8 Quarto. 

/ \il9 Ter tio. 
i3 o Pridiej 

\ . 
Os Greg·os naÕ tinhaõ Calendas~ 

Daqui vei~ o proverbio que remet-
tia para as Calendas Gregas as cou-
sas que nunca haviaõ de acontecer. 
Este modo de contar os dias do niez 
de que se :naõ póde dar sufficiente 
razaõ está em uso na Chancellaria 

;, Romana. Calendas se chamaõ tam-
bem as conferencias que às Paro-
cos, e os Padres das Colleg;iadas fa-
zem no principio de cada mez sobre 
os seus deveres~ Parece terem co-
nrnçado estas conferencias no Seculo 

/ nono. 
Calendario he o Li vi'o , ou A 1-

manach; que ' contém a ordem dos 
<lias , das semanas 1 dos mezes, e 
das festas que aco'ntecem nó anno. 
Os dois principaes Calendarios s.aõ, 
o Juliano , e o Gi-egoriano. O Calen .. 
daria Juliano he o que J ulio Cesar, 
sendo Dictador, e Pontífice fez re-
formar, e cujo uso se introduzio em 
todo o Imperio Romano. Os Chris-
tãos o adoptáraõ, mas no lugar das 
letras nundinaes, que indicavaõ os 
j"ogos, ou as ferias dos Romanos pu-
zeraõ outras para mostrar os Domin-
gos, e Festas do anno .. O Calenda-
rio Gregoriano he 6 ref'ormado por 
Gregorio XIII. , a qual reforma se 
fez cortando dez dias quy se haviaõ 
introduzido de mais ha computaçaõ 
ordinaria. Veja-se Armo. As Igrejas 
pa1:ticulares tem seus Calendarios, 
que saõ Catal~gos em que estaõ es-
critos os nofües dos differentes San-
tos, a quem daõ Culto. Calendario 
perpetuo he aquelle que he relativo 
aos differentes dias . em que a festa 
da Pascoa póde cahir. Sabe-se que 
esta festa naõ cahe mais tarde que 
a ~l de Abril, nem mais cedo que 
a 52~ de Março. Assim o Calendario 

'f o1'rn .F. 
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perpetuo he com pos lo de outros tarl-
tos Cale ndarios particulare , quan-
tos o dias que vaõ de ~ ... de Março 
inclusivamente até \2 5 de Abril in-
clusivamente, o que fórma 35 a-
lendarios . Sobre a reforma do Ca-
le ndario Ecdesiastico; veja-se a Re-
soluçaõ de g;L de Dezembro de 1773. 

Calice, ou Calix , vazo sagrado 
de vidro , ou de metal que serve na 
Missa para· a consagraçaõ do vinho. 
Q Papa Zeferino, ou segundo ou-
tros. o Papa Urbano 1. ordenou, que 
naõ pudessem mais ser fabricados os 
Calices senaõ de oiro; ou de prata. 
Na Ig-raja primitiva os Calices eraõ 
maiores que os 9.e hoje, porque o 
Povo commungava nas duas espe-
cies. Sómente os Bi~pos tem direito 
de consagrar ·os Calices. Com tudo 
ás vezes este direi to he concedido aos 
Geraes de Ordem_, aos A bbades , e a 
outros Prelados da segunda Ordem. 

' Calife he o titulo que tomáraõ os 
Successores d e Mafoma no novo Im-
perio temporal~ e espü-itual estab.e-
leeido por este Legislador. Esta pa-
lavra vem do Arabico aonde signifi-

. ca Successor, ou Vigario. Os Impe-
radores Saracenos tomáraõ este titu_. 
lo, ou porque se consideravaõ co-
mo Vigarios, e Lugar-Tenentes de 
Deos, ou pmque er;::.õ os Suceesso-
res de Mafoma. E11es eraõ ao mes-
mo tempo Reis; e Pontifices. O po-
der do Calife se estreitou muito pe-
las guerras ci vís·, e religiosas que fi-
zeraõ as differentes Seitas , em que 
se divide a Rehgiaõ Musulmana. No 
Reinado de Rhadi .,. Successor de 
Mostarder XVIII. Calife, o Califa-
do naõ era mais que huma sombra 
da Realeza. C0J1tavaõ-se ires Che-
fes que se fulminavaõ mutuamente 
com anathernas. Quatorze Soberanos 
independentes nàõ ~nviaõ já os tri·-
bu tos · das suas Prov.incias a Bagdad 
residencia do CaHfe. O neto de Gen-
gis fazendo-se Senhor desta Cidade 
no anno de 1 ~58 de Jezus Christo 
matou o Calife; e abulio este titu-
lo. Subsisti© ainda algum tempo no 
Egypto; mas quando Selim, Impe-
rador Turco, fez a Conquista desta· 
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Provi.ncia., pronunciou- a exlincçaõ 
·do Califato em lbl7, e, todo o po-
der do Cahfe se1 reunia no Iman de 
lVIeca. Desde esta Era os interesises 
·do Tbrono cessáraõ de ·estar con-
fundidos com os do Altar. Os Che-
fes da Religiaõ Mahometana naõ saõ 
mais q~e huns simulacros mudos, e 
-sem. força. O s~u poder esta estrei-

, tado n0 recinto do T e mplo, e naõ 
se reco-nhecem ·já os Successores de 
Maforna. 

California, grande ,P.en~nsula da 
.Am·erica Setentrional. Antes de se 
haver penetrado nesta Pen:insula, os 
habitantes della naõ tinhaõ aigmna 
prática da Religiaõ; e o seu gov.e·r-
no era tal , qual se podia ·esperar da 
sua ignorancia. Cada.N açaõ era hu-
ma uniaõ de muitas cabanas unidas 
entre si por aHiança, mas 'sem al..: 

· gum Chefe. Cortiez quiz accrescen-
tar .ás suas Conquistas a desta Ilha; 
mas a sua expediçaõ? e as que se 
lhe seguiraõ foraõ pouco felizes. Os 

·Missionarias 'consegtJ.iraõ civiliza-los, 
e em 17 47 os povos d·esta J'l ha for-

·nrn vaõ 4..3 Aldêas sepai'atlas. Depois 
da expu'lsaõ dos ditos lVl-issionarios-
o estadd destes ·povos nos he pouco 1 

conhecido. · 
Calvario ,,monta hajunto dos mu- 1 

ros de J erusal~m , aonde se justifica-
vaõ os criminosos. Fez-se respeita-
vel entrn os Christãos pela morte que 
J e:õus Christo quiz ali so'ffrer sobre 
huma Cruz pelos pecca·dos de todos 
·os homens. Ha humas Religiosas Be-
ned~ctinas chamadas de N. Senhora 
do Cal vario, cuja Ordem 'foi funda-
dada ém Poitiers por Antonetta de 
Orleans, e confirmada em 1677 pelo 
Papa Paulo V , Calvaria foi tambem 
huma moeda ·de oiro qu e fez lavrar 
o Senhor Rei D . . J oaõ III. com o 
va:lor de 400 réis. Tiuh~i de ;buma 
parte a Cruz levantada sobre o mon-
t e Calva.rio com a letra In hoc signo 
vinces , e da ou1tra o Escudo Real 
coroado em orla estas palavras Joan. 
·I I I . Port. et Alg. R. D. Guin. 

Ca foinism.o quer dizer a doutrina 
de .Jdaõ ~alvino, famoso hereziarca, 
que nasceo em Noyon , Cidade de 
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Franca a · I o de Julho de 1509 , 
de pa'is humilde~. Ainda que Zuin-
gle, JEcolompade, e Haller haviaõ 
antes de Calvino ensinado 0s mes-
mos dogmas, foi elle com tudo quem 
deo o nome aos da sua confissaõ. Es-
te enthusiasta qu-e por toda ·a parte 
declamava contra a obediencia de-

' vida á Igreja Catholica, exigia dos 
seus Sectariqs huma obediencia cé-

' ga. Cha1na-·se tambem ao's Calvinis. 
tas P 1ro-testantes por causa da pra1-
test31çaõ feita. em Spira por aqueHes 
-qu.e seguiaõ em Alemanha as opi-
r~i'Ões de Luthero com que os tinhaõ 
aG principio confundido. Em França 
se lhes deo o norpe de HUguenotes 

· -pe:la -afFeiçaõ qu~ most.ravaõ á casa 
de Bourbon, descendente de Hugo 
Capeto , · Religionarios pelas <àiffe-
rencas da sua conE.ssaõ com a Reli._ 
giaÕ dominante, e Rt;fm::i:nados por ... 
que eUes pertéH.dem ter restabeleci-

. do no ' seú estado primitivo os dog1.. 
mas , · a disciplina , e o c.ul to dos 
Christãbs. Genebra foi 0 berco do 
Calvirüsmo, donde se espafoo~ ,1 por 
França, Holfanda, ·e In.gla;t~rra. 

Ca·bumn·ia he hlll.ma imputaçaõ 
falsa, e maliciosa feita a .aliguen'l de 
hum crime que elle naõ com1n.etteo. 
Os J urisconsU'ltos Romanos chama-
vaõ tambem c-alurnnia a acçaõ, ou 
demanda proposta em Juiz ocivel ., 
0U ·criminal contra quem a eHa ti-
nha ·dado lugar. -Para previni-la sp 
ex!ig·ia daque·lle qüe intentavá a Ac-, 
-çaõ. que jura:S$e náõ obrar COIDO ca-
lumniador, isto he, que julgava que 
a sua Acçaõ na sua .Accusaçaõ gra 
bem tun_dada. Este juramento se cha::.. 
mava Juramentum· caJumriice. Delle 
se faz n;ien9aõ em, mB.itas Leis Ro-
manas , e na nossa Ord. Liv .- 3. 0 , 

tit. 4,3_ No principio desta Monar-
quia se tomava .calurnnia por coima, 
e tam bem por hum dos direi tos' an-
nexos á Corôa , que consistia em 
pertencer~m ao Real Fisco as pe-
nas , ou mu.lctas de certos crimes 
mais graves. 

Calwmniador em geral se diz a'-
quelle que ataca, e offende a ho'n-
ra, e reputaçaõ de alg-uem com men-
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tira por imputações falsame11te ima-

, 'ginadas. Em significaçaõ mais res-
tricta se djz calumniador aquelle que 
em J uizo ajunta ao caracter. infame 
de delator o de falsario. Este crime 
foi tido em horror em todos os tem-
pos. Os J udeos, os Egypcios, e A-
theniensis lhe impunhaõ a pena de 
talia:õ. O calumniador devia soffrer 
a mesma pena do c;rime que devia 
infüg·ir-se ao accusado ,, . se elle fosse 
verdadeir'amente -criminoso. A Lei 
das doze ta.boas pronunciava a mes-
ma pena entre os Romanos. Depois 
as Leis civís condemnaraõ os calum-
niadores ao desterro. A Lei Rhemia 
quiz que se lhes imprimisse no rosto 
a letra K, de que sei usava antig·a-
rnen te em lugar da letra C. Cons-
tantino abrogou a Lei Rhemia , e 
depois delle as penas dos calurnnia-
dores ficáraõ sendo arbitrarias com 
relaçaõ aos fac tos , e ás circunstán-
cias. A Religiaõ Christã naõ só con-
demna a calumnia , e testemunho 
falso; mas até prohibe os \juizos te-
rnerarios ' pelos quaes se suspeita 
ser alguem culpado sem haver rar-
zões· su:fficientes para assim o jul-
gar. . 

Cama, lei to .de dormir. Manda .. 
i·aõ-se distribuir carnas para os Ter-
ços pag·os da Província da Beira. pe-
las. re~pec tivas Comarcas por Provi ... 
zaõ de 19 do Janeiro de 1703 .. . 

Camaldula , Ordem de . Religio-
sos fundada por S. Romualdo, se-' 
gundo a regra de S. Bento em 1009, 
ou 101 ~. Tomou-se este non;ie de 
Camaldoli seu primeiro Mosteiro. 

Camarq__ se diz o lugar em qu.t} 
se ajunta. o CorpQ do Senado, e em 
que elle faz. as suas fun ções . Toma.:_ 
se pelo mesmo Corpo do Senado. Ca-
mara Real se diz a Arca de dinhei-· 
ros públicos , applicados para ~s des-
pe·zas do Tribunal do Desembargo 
do Paço. Camara Apost~lica he o 
Tribunal Ecdesiastico estabelecido 
em Roma para conhecer principal-
mente dos neg·ocios que interessaõ 
o thesouro ,. e patrimonio público da 
lgr~ja, ou do Papa. Carnara baixa; 
ou dos communs he huma das duas 
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Camaras que compõem o Parlarnen=-
to de Inglaterra-. A outra se chama 
Camara alta. Esta tem o primeiro 
lugar por ser composta dos Senho-
res , ou Pares do Reino. A quella he 
formada dos Deputados das Cida-
des , e representa o terceiro Esta-
do. Camara Imperial he o primeiro 
Tribunal do Irnperio. Foi . estabeleci-
do em 149b na Dieta .de Worms pe- · 
lo Imperador Maximiliano I., e pe-
lo~ Príncipes, e EsLados do Irnpe-
rio. Carnara cerrada, expressaõ. que 
se acha na Ord. Liv . . 4. 0

, tit. 47, 
§. 1, significa huma incerta quan-
tidade de Arr has . Veja-se a Lei de 
9 de Fevereiro de 1643. As Cama-
ras naõ pódem fazer Posturas em 
preJmzo das rendas d'El-Rei. Al-
vará de \27 de Setembro de 147 6 , · 
cap. 48. As Camaras d:its Cidades, 
e Villas do Reino devem regular-se 
pela de Lisboa. Regimentos de 30 
de Julho de 1 b9 l , ~ : 1 , e de b de 
Setembro de 1671 , §. 1. As Carna-
ras norneiaõ Quadrilheiros. Lei de 
l~· _de Março de 1603 , . §. 1. Quando 
mandaõ Proouradores á Côrte naõ 
pódem estes· tratar de negocio paT-
ticular, seu, ou alheio. Lei de b de 
Novembro de 1604. Naõ pódem as 
Carnaras nomear para Pedidores pes-
soas que tenhaõ mais de duzentos 
mil réis de seu. Lei de ~o de Outu-
bro de 1611; o que com tudo naõ 
se entende dos Marnposteiros , e 
Thesoureiros da Bulla. Alvará de 
~4 de Abril de 1 6 l i:i. N aõ pódem 
p&r e_ncargos nos 0.fücios da sua da:.. 
ta. Proviza.õ de 16 de Fevereiro de 
16192 ; porque todos os Úfllcios saõ 
d'El-Rei. Alvará ,de ~6 de F~verei
ro de 1614. Sobre os deveres das 
Camaras, veja-se a Provizaõ de 10 
de Dezembrn de 16~6 1 os Alvarás 
de ~8 de Ag·osto de 1634, e . de ~4 
de Novembro de l 64b, o Regimen-
to de 9_ de Maio de 1664, tit. 4 5 
§. s·, e l~, a Carta Regia de 7 de 
Janeiro <le 16ó9, o Regimento de 
11 de AbrH de 1661 1 §. 3~, e 33., 
a Carta Regia de 9. de Outubro de 
166~, os Alvarás de l de Outubro 
de 1669, de 15 de Julho de 1671, 

R ~ 
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o Regimento dê 1 de Junho de 1678, 
§. ~ o, Cartas Regias de l 12 de Abril 
de 1664, e de 18 de Janeiro de 1689, 
Provi zoes de 8 de Janeiro de 1707, 
e de 13 de MarÇo de l 79l7, Decre-
tos de ?27 de Fevel'eiro de 1733, e 
·de ~o de l\/Iaio de 1734, A vizo de 
17 de Novembro de 1736, Provizões 
·de 7 de Outubro ele 1739, de 3 de 
Junho de 1740, e de 6 de Outubro . 
de 1744·, Decreto de 9 de Julho de 
1751, Regimento de 5 de Junho de 
l 75~, §. 4, Provizaõ de 13 de No-
vembro de 1756, Decreto de ~l ele 
Agosto, e Provizaõ de 5 de Setem-
bro do mes1no anno, Alvará de 19 
ele Novembro de 17 ó7 , Editaes de 
31 de Maio de 180~, e 15 de De-
zembro de 1814, Lei de 19 de J a-
neiro de l 7ó6, Alvará de ~5 de Ju-
nho de l 7 6 o , §. 1 6 , e l 7 , A vizo 
-de 7 de Julho do mesmo anno', Lei 
de ~ ... de Dezembro de 1761, tit. ~, 
§~. 16 , 18 , 19 , e Yl l , Alvarás de ~ I 
de Outubro de 1763, §. 10, de ~3 
de Julho de 1766 , - §. 4, de ~6 de 
FE'.vereiro de 1771, de 10 de No-
vembro de l 77"Jl,, §. 6, e de 9J5 de 
Agosto de 1774, §§. ~8, e ~9, Avi-
zo de 9 de Fevereiro de 17.7 5, Or-
dem de 31 de Maio de 1783, Alva-
rás de 9 de Julho de 17b4, de 13 
de Julho , e de 1 de Outubro de 
177a, Alvará de ~8 de Janeiro de 
1788, Resoluçaõ de 19 de Abril de 
1791, Avizo de \929 de Janeiro de· 
1798, Provizaõ de 30 de Janeiro de 
1301 , e Alvarás de ~7 de N ovem-
bro de 1804, §. 7 , e de Yl\12 de J a-
neiro de 1810, §. 13. Os Juizes de 
Fóra naõ pódem intrometter-se no 
seu governo, e só lhes cumpre dar 
conta na Meza do Desembargo do 
Paço. Provizaõ de lb de Julho de 
1716. N aõ pódern taxar o sabaõ por 
ser direito Real. Decreto de \92~ de 
Fevereiro de 173 3. Compete-lhes ele-
•ger Depozitarios, e naõ pódem ad-
miUir escusa delles sem ser por cau-
sa de moJestia, ou outra semelhante 
presente o Juiz de Fóra. Provizaõ 
de 3 de Junho de 17 40. Ficaõ obri-
gadas pela falencia dos Deµozita-
1·ios , e Recebederes que elegem. 

C A l\II 
Resoluções de 9ó de Agosto de 1736, 
e de 16 de Junho de 17i:>3, Lei de 
92\2 de Dezembro ,de 1761, tit. ~, 
§§. 16, 18, e ~1, Alvarás de \2ó <le 
Agosto _de 1774·, §. 938, e de 3 de 
Junho de 1809, §. 3. Devem vigiar 
na conservaçaõ dos edificios, e es-
tatuas antigas. Alvarás de ~o de 
Agosto de l 7~ 1 , e de 4 de Feve-
reiro de 180~. Dev -se continuar 
vista ao Syndico dellas em todas as 
Causas do -seu interesse, como é!-OS 
Syndicos das Communidades. Decre-
to de ~4 de Julho de 1679. O Presi-
dente da Camara de Lisboa tinha 
Senhoria. Alvará de ~ó de Abril de 
1598. Hoje. tem Excellencia. A Ga-
mara de Lisboa naõ paga te-rças , 
mas he obrigada ao reparo das forti-
ficações. Decreto de ~4 de Dezem-
bro de 164\'l. Os seus bens arreca• 
daõ-se como Fazenda Real. Regi-
mento de 5 de Setembro de 1671 , 
-§. 19. O seu provimento estende-se 
a todos os generos de mant1rnéntos, 
-lenha, e carv.aõ; e o seu districto a 
mais de dez legoas' entranQ.o nelle 
as Comarcas de Santarem, Leiria, 
Torres-Vedras, e Thomar. Alvará 
de 10 de Julho de 1705. Foi dividi-
da em Oriental, e Occidental por 
Alvará de 15 de Janeiro de 17 I 7, 
revogado pelo Alvará de 31 de Agos-
to de 17 31. Representa o Congresso 
do Povo. Alvará de ?20 de Maio de · · 
1769. na: sua decizaõ sobre questões 
economicas reguladas pelas Postu- ·· 
ras, e Regimentos dos Officios naõ 
se póde aggravar. Decreto de 9 de 
Março de 179\2. 4 respeito da Ca-
rnara do Porto, veja-se a Portaria 

• de ~6 de Abril de 1614, a Provizaõ 
de 30 de Novembro de l ~17, o AI. 
vará de 020 de Marco de 16b9 as 
C . ' artas Regias de ~l de Novembro 
de l 68b, e de ~7 de Agosto de 1688, 
o A vizo de ~ 1 de J_aneiro de 1745 , a 
Provizaõ de 19 de Novembro de 17 50, 
as Cartas Regias de ~6 de Agosto 
de 176\2, de 19 de Novembro de 169©J, 
e de 16 de Março <le 1799 , o Decre-
to de, ~o de Abnl ·de 176~, o Alva-
rá de ~6 de Novembro de 1774, e o 

- .QecTeto de 11 de Fevereiro de 1803. 



CAM 
.. tem o. ti tufo· de Illustrissima, e o 
tratamento '\ie Senhoria por Al'vará 
de 13 de lVIaio de 1804. A respeito 
da Camara de Col.rnbra, vejaõ-se os 
Alvarás de ~ de Agostq de 1613 ~ e 
de 18 de Sete.mbro de 1638; e a 
Carta Regia de 3 de Junho de 161 b, 
e A vizo de 5 de Fevereiro de 17 57. 
A respeito dá Camara de Gôa, ve-
ja-se a Lei de 17 de Março de 1 G88; 
e Alvará de 15 de Janeiro de 1774. 
A - respeito da Camara de Ourem, 
v~ja-se o Decreto de l_l de Setem-
bro de 1804. E a respeito da Cama-
ra de Thomar, veja-se o Decreto de 
11 de. Setembro de 1804. 

Camqrariamente quer dizer em 
Conselho particular. 

Camarario, Dignidade antiga de 
algumas Cathedraes. Ainda se con-
servou este Oflicio em algumas Com-
munidades Religiosas. 

Camareiro-:lJ!lór. Este Oflicio se 
expede pelos Gentis-homens da Ca~ 
mara, que vulgarmente se chamaõ 
Camaristas . O Officio do Gentil-ho-
mem, ou Camarista consiste em ;ves-
tir ' despir ' e ministrar a comida a 
S. Magestade. 

Camareira-Mór he a fidalga que 
serve na Camara da Rainha , ou da 
Princeza. , 
. Gamarista he o nome que se dá 
a h,um grande Official da Côrte , cu-

. 'jo cargo · respeita principalmente á 
· Camara do Rei, e cujas functões va;-
:riaõ , segundo a etiqueta,. e cel'e~ 
monial das Côrtes. D'antes havia 
hum Camareiro-Mór, que .tinha Ju-

. ris<l1cçaõ sobre outras pessoas da 
' Camara do Rei, a quem vestia, e 

despia pela manhã, e á, noite, ten-
do por isso aposento no Paço. Nos 
actos de Juramento, e Côntes levava 
a falda' da Opa Real, e ficava a traz 

· da cadeira do Rei. O primeiro Ca-
. mareiro-Mór de que ha noticia foi 
Gonçalo Esteves de Azambuja, em 
tempo do Senhor Rei D. Pedro I. Ho-
je este Offi.cio he exercido pelos Gen-
tis-homens da Camara ., que ~ervem 

· ás semanas, e trazem chave dourada. 
Cambial s~ djz o que pertence :ao 

commerc10 do Cambio. 

C A iVI 
Ca'mb,io; palavra I ialiana deriva-

da da Latina Cambium, que signifi-
ca troca. Na accepçaõ propria esta 
palavra quer dizer a convençaõ, pe-
la qual se cede huma cousa por ou-
tra. Porém na fraze ordinal"ia se en~ 
tende por Cambio a negociaçaõ, pe-
la qual se transporta a hurna pessoa 
em hum lugar os dinheiros que ella 
tem em outro , por hum preço em 
que que se aj ustaõ, ou que está re-

.gulado pelo comrnercio na respecti-
va Praça. Este transporte se faz por 
meio de hum acto que representa o 
cabedal , de que se faz cessaõ, e · se 
chama Letra de Cambio. Tarnbem 
se chama Cambio o dinheiro C]Ue hurh 
Banqueiro recebe pelo salario do di-' 
nheiro que .faz temeiter de huma 
Praça a outra. Significa ainda a dif-
ferença que ha entre o dinheiro da 
Banca, e o dinheiro Corrente. Este 

1 contrato teve origem no Seculo de-
i cimo-quarto. Foi_inventado pelos Po-

vos maritimus Cornrnerciantes, ou 
fossem os V cnesianos , ou os Longo-
bardo~, ou outros; o certó he, que 
este contrato foi por esse tempo co-
nhecido em toda a Europa:, e ' tam-
bem em Portue:al. Por isso· a Ord. 
Manoel. , Liv. 4~º, tit. 14, §. 1, fala 
delle como cousa já introduzida . Ve-
ja-se Letras de Cambio. 

Camerlengo he o Cardeal qu_e 
preside ás Finanças do Estado do 
Papa. · 

Caminha. Battholomeu Caminha 
foi Professor de J udsprudencia ci-
vil; e Advogado ·na Cidade de Lis..., 
boa_. Compôz juntamente com Ma-
noel AI vares Pegas (corno este es-
creve ~Tom. ~ .º Forens. cap. 50, 
n. 0 11 ) a Allegaçaó de Direito sobre 

y a Successaó da Casa de Aveir'o. Lis--
boa. 1666. fol. 

Caminha. Gregorio Martins Ca-
minha natural da Cidade· Çl.ê. Lisboa, . 
e .Advogado na Cas'à 9ia ~Su pplica- · 
çaõ. Com pôz Fór,1na:dos Libellos, ';fc .. 
Coirn bra 1549 , L'>78. Braga 1'!)67. 4. 0 

addicionado po1:'J era?> Marti'ns 'da Cos-
ta. Lisboa 1608; ·r6©Zl, 1680 .. · fol.. 
Coün bra -17o1. foJ. 

Camúiheiro, · OffiCial que vai man ... 
R 3 
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dado das Terras aonde ha Relações , 
e da parte de alguns Magistrados 
cobrar executivamente alguma divi-
da, sendo o seu salario por conta do 
executado, ou levar informações, e 
negocios de Justiça. Os Caminhei-
ros que vaõ com papeis em benefi-
cio da .Fazenda Real saõ pagos pelos 
Coneelhos. Regimento ·' de 1 de Fe-
vereiro de 164~, §§. ~~, e ~&. Os 
que se e.xpediaõ pelo J uizo das Cau-
delarias para terras aonde naõ ha Cor-
reio venciaõ o salario de duzentos 
réis por dia. Provizaõ de l?Z8 de Se-
tembro de 1769, Regimento de ~3 
de Dezembro de l 691?Z , e Ordem de 
~3 de Fevereiro de 169~. Pelo De-
creto de ~~ de Janeiro de 1731 se 
mandou, que só se empregassem Ca-
minheiros no caso de ultima necessi-
dade. Foraõ abulidos pelo Alvará de 
~3 de Maio do 177 5 , §. 17. 

Caminho he o nome que se dá ás 
estradas, e espaços por onde se trans-
portaõ as pessoas , e as cousas de hum 
lugar para outro. Os Cartaginezes fo-
raõ os primeiros povos que .fi,zeraõ 
calçar as estradas , ou caminhos pú-
blico~. , Os Romanos seguiraõ ô seu 
exemplo,, e leváraõ a esta parte da 
sua adminisiraçaõ as mesma~ vistas 
de sabedoria, grandeza, e magnifi-
cencia que puzeraõ em todas as suas 
acções. Nós distinguimos caminhos 
públicos, e particulares. Aquelles, 
ou saõ estradas ,reaes, que co·ndu-
zem de huma Cidade , ou de huma 
Villa a outra, ou azinhagas que con-
duzem de huma para outra estrada. 
Estes saõ os que communicaõ huns 
predios com outros. Os caminhos pú-
blicos naõ se devem embaraçar com 
tapadas de fazendas, e as Camaras 
pódem fase-los embargar. Alvará de 
~7 de Novembro de 1804, §. 7. Os 
caminhos, e atravessadoiros particu-
lares feitos por fazendas tambein par-
ticulares, que se dirigem a fontes, 
ou pontes com manifesta utilidade 
pública, ou a fazendas que naõ pos-
sa.õ ter outra serventia, devem ser 
abulidos até por Officio dos J uizes. 
Decreto de 17 de Julho de 1778 e 
Lei de 9 de Julho de 1773, §. i~. 
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Ninguem póde abrir caminhos pnra 
as Minas descobertas sem Licença 
Regia. Alvará de ~7 d e Julho de 
! 77 8. 

Campanha do R'io-Verde. Este 
Arraial foi erigido em Vilia i1a Ca-
pitania de Minas-Geraes por Alvará 
de ~o de Outubro de 17 98. 

Campo de Marte. Dava-se este 
nome ás Assembléas da N acaõ Fran-
ceza no principio da Monarquia. 

Campo-Maior, Villa na Provin-
cia do Além-Téjo, Bispado, e Ga-
mara da Cidade de Elvas. Deo-a. 
El-Rei D. Diniz ao Concelho de El-
vas por Carta de 1 <le Dezembro de 
1334, e 1~96 da Era de Christo. Fez; 
depois o mesmo Rei Doacaõ della á 
Infant~ D. Branca em b de Julho 
de 1301 em sua vida sómente; e ho-
je se acha encorporada na Corôa. 
Pela Portaria de 18 de Abril de 1811 
se pre_miou a lealdade , com que se 
de_fendeo esta Villa do ataque do ini-
rmgo. 

Canadá, gTande paiz da America 
Seten trfonal , que confina ao Orien-
te ·com o Occeano , ao· Occidente 
com o Mississi pi , ao . Sul com os Es-
tados-D nidos da America, e ao N or..: 
te com paizes desertos , e desconhe-
cidos. A Graõ-Bretanha possue hoje 
·estabelecimentos consideraveis nesta 
grande Regiaõ. 

Canal, fosso , ou valla formada 
para receber as aguas do mar, dos 
rios, das ribeiras, e das fontes, e 
conduzi-las de hum para outro lugar 
a fim de facilitar o commercio inte-
rior, e procurar ás terras maior fer-
tilidade por meio das regas. 

Canaveal he a plantaçaõ de ca-
nas. Mandáraõ-se pôr canaveaes no 
Reguengo de Ta vira pelo AI vará de 
1 de Junho de 1787, ca.p. ~l. 

Canhaz, arma defensiva para co-
brir o corpo. Ord. Affons. Liv. i.º, 
tit. 30' §. ~. 

Cancellar he cruzar com riscos a 
escritura. Ord. Atfons. Liv. Lº, tit . 
~,e Liv. 3. 0

, fol. ~3 8. · 
1 Cancellar·io, Dignidade da Uni-
versidade. O Canceliario dá" o gráo 
de Doutor , e passa as Cartas desse 
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gtáo. O Cancel-lario da Ún:i versida- liquido. Veja-se Aguas livres. A,qua 
de, de Coimbra )he o Geral de Santa da prata. Agua da Amoreira. 
Cruz. E~tatutos antigos, Liv. \2 . 0 , Canoa, emharcaçaõ ligeira de hu_; 
tit. IB% •. Tem 9 ,Cancellario titulo do ma só peça cava da . Devein as Ca-
Conselho. Alyará de 15 de Agosto m aras, e Indios pl,"in cipaes preparar 
de 1805. "' canoas para o Commercio do Brazil. 

Candelabro~ candieirn, ou ' vazo Directorio c'onfiriilaclo pelo A lvar á 
de sete luzes, que Moisés mâne:lou de 17 de Agosto de 175·8, §. bl. 
fazer para p Tabernacuío. Accenàia- . Canon be palavra derivada do 
~~ de noite, e · se extinguia pela má- Grego, aond·e quer dizer r egÍ'a , ou 
.nfuã. Saloma.õ pô~ 1 O da· mesm_a :figu- disciplina. Usa-se d ella em Direito 
i:a Iíi.o T e mplo de J el'usa!lem. Ecclesiastico para sign ifi car ·as te-

Candêo, .armadilha de caçai• per- gras, e él~cizões da Igfoja; oú sobre 
dl.:zes. Acha-se esta palavra na Ord; o dogma, ou s~bre a disc'ipliá:a. Ha 
Liv. 5 ·. <?, tit. 83, §. 4~ , muitas · Col-leccões dos Cánones dos 

Candidato · se diz .º 1 pertertd.ente Concili0s. ·Os Canones dos Apo_stolos 
cle al &m\na honra, como g ráo ·, ma.,. saõ hmna das ma:ls an-tig·as Collec .... 
gisfra;.tura, dignidade~ · &c. Os- Ro~ ções ~e Canones, ou beis Ecclesias-
l'fl à r.ios . davaõ particularmente este tiéa~·· de que á Ig1:ejà se serve. P 'or 
i·w~ne aos. pertend.entes das ca:r'gós muito tem'pO: ~e attl'ibúio. a ,S. Cle-
p-úblic,os , qné entravaõ ~m concurso· men t.e Papa·,- d.iscir1u~o de S. Pedro' e 
no temp·o- das eleições dos Mag·isüa- seu t erceifü Süsse·ss&r, na Sé dk· Rà4 
dos·. -Esta: palavra he inte~ramente nf)a. Hoje éori:miu-mmen'te se' c·r'ê que 
10a.tin.a, e ~orrnada de Ctbndidus, que .1ie obí·a: ele' algtt-ns Bi:SfJo& do Orientê 
qwer dizer branco em razaõ do ves- no fiinf do terceiro Secn.'lo. E ntre ou-
tidG>· b-i!amco que estes aspirantes tra- fras Colleeções . se fez famosá-' a dê 
z,]afü ,~ para s'el'ern ma.is · facihnente ·co- Izidoro, Mercador· no firn do Heinçi.-
nlíecidos quand'o hiaõ sollic"itar os vo- tfl.o de -Catl0s Magno·. Contém os ·Ca.:. 
tos., a'CG_mpanhados dos seus paren- nones Ori'en'taes m ilfo§. Cari9n'ês db'S 
tés:~ aa:nirg-~s , e cli_en tes·. Cone ili os das Gã:Il'ias , ' e dàs Hesp,a..:. 

Candieiro se qlZ o que faz velas l'lhas' , . e huni grancl.e núriü~1·oc das De'...l 
de sebo. Ord. Affons. Liv. 1. 0 , tiL ci.ie(aes dos Pa,pas clos quatro· prímei~ 

- 1'8 , §. 45: i'os-Sebulos da Igreja~ , <las quaes mui-
Càndil ·, . Moeda de Ormuz, dos , tas saõ falsLà_s .· veffois· áppareceb a d·e' 

quares dez· valem m~io Xerafim, ou Gradano, JVIonge Henedtcfünó, q'tle 
150 réis,_ a pubI'.i.c·õu rio-af!nb' de 11511. EHe nnio 

Cang&lheiro, home~ 'que .conduz aos Cano:ri'es dos Conci'1iós textos da 
besta cdm cangalhas; isto he, duas Bib.iia·, e opiniões dos Padres' da-Ig-re~ 
caJ.'.lastras de grad~s ae pó.o' que se ja sobre impcrtante's rn::iterias· eccle-
accommodaõ no seladouro da~ bestas siasticas. Chamou-=lh'e Cóncordància: 
pendendo huma de cada lado, para aos Ca-nonés uiJscorda:nte·s : He cor1:he..-
c·onduzi:I.• certas carg·as. Pelo Edital · , ód'a hoj·e pelo nome - de Deéreto de 
de ~s . de Maio de 180~· se prohibio 

1 
G raciano , e faz parte do Corp9 de 

aos Gangalheii:os andarem sobre as Direito Ca:Fionico .. Candl'.l PaschaI hé 
bestas que trazem cangalhas em Lis- huma ·taboa· de festas-moveis em que 
bba. · _,. se nota pbr h~1n , Cyclo de ·19 a nnos 

Ca?i-enho, livro de memoria, Ou- o dia•· em que cahe a festa- da Pas-
de ·la nçar , isto h e , app·ntamentos - coa-,• e as outras que della depen.:. 
d{e hreves, ou resumos. Ord. Ma- , ' dem. J úlgá-se que foi calcuJadG· por 
noel. Li :v. 1. 0 , tit. 51 , 1§ l , e Ord. Eusebio de Cesarea·· pqr ordem do 
Filipp. Liv. l. 0 , tit. 78, §. 5. Concilio Niceno. Os· Religiosos daõ 

Cano, peça de m a,.deira, bano , tambem o nome de Ca·non aô Livrq 
cozida, ou pedra com seu vaõ por ~ '. que contém a reg:rà., e os ins'frumen-
o.nde se condu.z a agua,. otr qua·1quer ti-, tos --da, Ordem. Ta-mhem se' cha:rrial 
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Canon por excellencia as palavras 
sacramentaes da Missa que saõ re-
citadas em segredo pe!c;i Padre en-
tre o Prefacio, e a Oraç.aõ do Pater 
noster, e no meio dos quaes elle con-
sagra a Hostia. O Concilio de Tren-
to diz que o Canon da Missa foi com-
posto das palavras de J ezus Christo, 
das dos A postolos , e das dos primei-
meiros Pontifices que governaraõ a 
Igreja. Canon enfiteutico se diz em 
Di,rei(o Civil a pensaõ a:nnual que 
o Enffteuta h,e obrig<-.tdo a pagar ao 
Senhor direc\o em reconhecimento 
do seu domínio. Veja-se Fóro. 

Canonicato, synonyrno de Cone-
zia. Titulo, ou qualidade espfrituat 
que dá ao que he nelle provido o di-
rei to de hum lugar no Coro, e no 
Cabido de huma Igreja Cathedral, 
ou ColJegiada. Na fraze ordinaria 
confunde-se esta palavra com a Pre-
benda, porque o Canonicato de pen~ 
de da renda temporal que lhe está 
unida. A Prebenda porém naõ se 
entende senaõ da renda temporal 
unida ao 'I)tulo espiritual do Cano-
nicato. Canonicatos, e Dignidades' 
naõ pódem renunciar-se senaõ em 
pessoas que ao menos sejaõ Bacha-
reis em Theologia, ou Canones. Car-
ta Regia de 17 de Outubr'o de 1787. 
A extincçaõ dos meios Canonicatos 
da Sé de Coimbra foi authorisada 
pelo Alvará de 8 de JXJ:aio de 1780. 

Canonico se diz de tudo o que 
he conforme á disposiçaõ dos Cano-
nes. Direito Canonico he hum Cor-
po de D.ireito, ou Collecçaõ de Leis 
Ecclesiastiças que respeitaõ á djsci-
plina da J greja. Esta Collecçaõ se 
compõe: I. ª do Decreto de Gracia-
no: '?2 .ª das Decretaes: 3.ª de huma 
continuacaõ das Decretaes chamada o 
Sexto: 4:ª das Clementinas: f>.ª das 
Extravagantes. Livros Canonicos cha-
ma-se os do antigo, e novo Testamen-
to comprehendidos no Canon, ou Ca-
talogo dos ;f_.,i vros da Escritura que a 
Igr~ja Catholica una.nirnemente crê 
que foraõ divinam~nte inspirados. 
Veja-se Bibha. 

Canonista se diz o Doutor, ou Ba-
charel fo:rmado em Direito Canonico. 

CAN 
Canom'sa ·se diz a m"!dher, _ que 

tem Côro, e outras qualificações co-
mo os Conegos. 

Canonúaçaó he a declaraçaõ so-
lernne, pela qual o Papa põe no C a-
talogo dos Santos huma pessoa mor-
ta em cheiro de santidade , cujas 
virtudes se verificáraõ por milagres, 
e a quem elle permiLLe que se dê 
culto público. Esta palavra be derí- · 
vada de Canon na significaçaõ de 
CatalOg~o, porque na sua origem a 
Canonisaçaõ naõ era mais do que 
hum a ordem do Papa, ou dos . Bis-
pos para que os nomes daquelles que 
se distinguiaõ por hurna piedade, e 
virtude extraordinarias fossem inser- · 
tos nos s,agrados Diptycos, ou Ca-
non da Missa, para que delles se fi-
zesse memoria na Liturgia. O direi-
to da Canonisaç<;i.õ foi primeiro com-
mum aos Bispos , e especialmente 
aos lVIeti;opelitanos com o Papa. Hà 
muitos Seculos porém que a Santa 
Sé está na posse deste direito ex-
clusivo , e o exercita com precau-
ções , e formalidades conducentes a 

, afastar toda a suspeita de surpreza., 
,

1

. e de erro. Por Alvará de ~8 de Maio 
de 16 l ~ se mandou sobrestar no ne-

. gocio da Canonisaçaõ de S. Pedro 
1 Glz Telmo, e S. Gonçalo de Ama-

rante , cessando os privilegios , e 
percepçaõ das esmolas para esse fim. 
Lavrou-se Decreto da Beatificaçaõ., 
e Canonisaçaõ do Veneravel Servo 
de Deos . D. J oaõ de P alafox , Bispo 
de Usma por Determinaçaõ de S. 

·Santidade de 9 · de Dezembro ·de 
1760. 

Cantaó. Esta p·alavta parece de_. 
rivar-se do Italiano Çantone !'f que 
quer dizer pedra de esquina. Por 
eJla se desig·na o Bairro de huma 
Cidade, que se considera corno se-
parado dos outros. Torna-se tambem 
esta palavra por hum a peque!la P.rn-
vincia, ou Districlo que está debai-
xo. de governo separado do resto do 
pau. 

Os tre.ze Cantões. Por este termo 
se designa ordinariamente os treze 
Estados que compõem a Confedera-
çaõ dos Suissos. O nome ele Suissa 



CAP 
deriva-se do Cantaõ de Schwitz. A 
independencia do Corpo Hel vetico , 
ou dos Suissos foi r econhecida pelo 
Tratado de WestphaUa. A S uissa se 

\
divide politicam ente e m Cantões seus 
associados; seus· alliados, e seus vas-
sallos. Os Canlões se dividen1 em an-
tigos; e novos. Os antigos saõ: Zu-
rich, Berne, Lucerne; U ri, Schw itz, 
U ndenvald, Zug, e G laris. Os novos 
saõ: Bale, Friburg-., Soleure, Schaf-
fouse, e A ppenzell. Os associados 
dos Cantões saõ· as Cidades de S. 
Gal de B i epe, e . Mulhausen, ou 
Mulhouse. Os afü a<los saõ as tres li-

. gàs, o Valois, N eufchatell, a ,Cida-
·de de Genebra, e .Bale.- Os vassal-
los saõ as Balliages ; e terri torios 
sugeitos a esta Républica. 

Capa, vestidura que se traz ~ol
ta sobre as outras, . e desce dos om-
bros a té os joelhos, ou até os calca-
nhares, ou mesmo anda de r~jo. Pe-
lo A vizo d e ~~ de Outubro de 17 56 
se mandou observar nos Tribunaes o 
costume de · trazerem os Ministros 
naõ togados, e os Officiaes capa, e 
volta. E pela Lei de 13 de Abril 

I de 1668 se prohibio aos Desembar-
gadores trazer capa sobre a beca, 
naõ sertdo do Conselho. 

Capacidade em sentido geral se 
diz a apLidaõ, ou disposiçaõ para al- l 
guma cousa. Em especial se enten- 1 
de P?r capacidad.e as qualidades re- li 
qúendas pela Le1 para exercer algu- , 
ma fun~aõ públic<t. Em materia be-
neficial se entende por ca·pacidadc 
tudo o que se requer em hum su-
geito para possuir hnm beneficio. 
Esta capacidade 'póde ser absoluta, 
ou rela ti va~ Absolu ta he a que exige 
. a r osse ele todos os bene(icios em 
geral. Relativa he a que se exige a 
i·espei to d e c,er tos beneficios, ou di-;-

, gnidades. Como ha beneficios secu-
lares , e r egulares he preciso ser do 
clero seculc:ir para possuir huns, e 
ser do clero regular para possuir ou-
tros, segundo a maxirr~a bem sabi-
d a == Regularia r,egularibus, secula-
'J ·ia s-ecularibus. 

'Caparroza, especie de sal mine-
ral co ng:elado de huma ag·ua verde 

ToMo I. 

CAP 
qué se destilla <las minas. Foi pro-
hibido com penas graves deita-la nos 
vinhos <lo Douro pelo AI vará de l O 
de Abril de 1773, §. tB. 

Capataz be o cabeça de alguma 
Companhia de serviçaes, ou homens 
do trabalho, nas Alfandegas, no Ter~ 
l)eiro; e em outras repartições su ..... 
geitas ao Senado. Sobre os Capata-
zes da Companhia da Casa dos cin-
cos, veja-se o AI vará de ~9 de De-
zembro de 1'7b3, cap. 3, §. 6; e a 
Resoluçaõ d e <21 de Outubro de 17517 . 
Quantos sejaõ os Capatazes nomea ..... 
dos pe la Jtrn ta do Commercio , e 
quaes sejaõ as suas obrigações, ve-
jaõ-se , os . Esta tu tos donfirmados por . 
A lvara de 16 de Dezembro de 17 56, 
cap. 13 , e 15 , e o Alvará de ~4.· de 
Outubro de 17 f?7. Cpmo devaõ pro-
ceder Os Capatazes a respeito dos 
que devem o terço ao V ero-pezo, 
veja-se & .• Ordem de o/23 de J aneü·o, 
e a Portaria de 10 de Dezembro de 
1779. 8-ib~·e os Capatazes dos ho-
mens da descarg:a , veja-se o Edital 
de 11 de Dezembro de 1 800; e so-
bre os dos homens do trnbalho, e 
acarretadores do · in'atadouro gerà~ 
dos Açougues, veja-se o Regimen-
to de lf> de Julho de 1773. Quaes 
sejaõ as ob,rigações dos. Cap:ltazes 
dos · Aguadeiros , veja-se a ÜL'dem 
de . ~l de Junho de 1737. Os Cap·a-
t azes das Companhias devem dar 
fian ça no Senado da Camara a i·es-
ponderem pela g'estaõ, e fidelidade 
dos hoinens por e ll es nomeados , se1n 
que por essa nomeaÇ:aõ, ou conser-
vaçaõ delles possaõ pedir cousa al-
g u ma .. Resoluç.ões ele Consulta de ~5 
de Agosto de 1753,. e de ~l de Ou-

. tubro de I 75b. 
Capalaz1·a he o Officio de Capa-

taz. As Capatazias ~aõ providas pe-
la Casa dçis vinte e quatro. Decreto 
de ~5 de Agosto de 17 53. 

Capella. Pertendem os Etymolo-
gistas que esta palavra se derive de 
huma especie de cofre, ou caixa em 
que se guardavaõ os ossos, e r eli -
quias dos marlires, a que se cha-
mava Capsa, donde se formou a pa-
la v1·a Capella para designar o lugar 

s 

/ 
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em que este cofre estava depozita-
do. As Ca pel1as eraõ pois na sua 
origem hum lu gar ele Oratorio em 
que os · Fieis se ajuntavaõ para ce-
lebrar a memoria dos Santos rnarti-
res na presença das suas rehquias. 
O termo Cape1la significa t ambem 
ás vezes huma Igreja particula r que 
naõ he Cathedral, ne m Collegiada, 
nem Abbadia, nem Priorado. Estas 
:Baõ as Capellas que os Cauonistas 
chamaõ sub dio por estarem separa-
das, e despegadas de qualquer ou-
tra Igreja. Chama-se naõ menos Ca--
pella huma parte da Igreja em que 
ha hum altar, e em que se <liz Mis-
sa; e a estas Capellas denominaõ os 
Canonistas sub tecto, porque estaõ 
debaixo do mesmo tecto de huma 
Igreja maior~ Ha outras Capelbs do-
mesticas no interior dos Mosteiros ·' 
Hospi taes. , P alacios , e CÇtsas parti-
culares, que naõ saõ mais que huns . 
Oratorios, ainda,. que nelk~s se haja 
obtido lice nça de dizer 1,\:'[à;sa. Em 
fim Capella se toma tambem pelo 
beneficio fundado, ou unido á Ca-
pella, ainda que a este beneficio se 
dê naõ menos o nome de Capella-
nia: Differe a Capella de Capella-
nia em que esta he propriamente o 
ti tulo do beneficio, e a Çapella he o 
a ltar em que o beneficio se serve. 
Era algum dia muito frequente a 
fundaçaõ de Capellas. Tem as Ca-
pellas de . commum com os Morga-
dos o serem huma especie de ·vin-
culo; saõ com tudo- differentes . As 
Capellas tem hum destino puramen-
te ecclesiastico, e os Morgados tem 
hum destino meramente civil. Mul-
tiplicados em grande número os Mor-
gados no tempo do Senhor Rei D. 
Affonso V. se entrou a pôr nos Mor-
gados alguns encargos pios , e a da~ 
rem-se ás Capellas Administradores 
Leigos~ Para evitar esta confuzaõ 
determinoú o Senhor Rei D . J\tla-
noel, que se entendesse por Morga-
do aquelle vinculo, que tendo certo 
encargo, todo o mais r endi.mento he 
do Administrador; e a Capella, o 
que tendo certo premio para o Ad-
ministrador, todo o mais rendimen-

CAP 
Lo he pai·a o encargo. Ord. Liv. 1.ó, 
tit. 35, §. 50. N aõ- se reputaõ bens 
de Capella aquelles em que só se 
acha imposto algum encargo pio ' ) 
sem que nelles haja vinculo e:xpres--
so , e pódem ser alienados com essa 
pensaõ. Alvará de l 4 de J aueiro de 
1 8 07, §. 3. As Capellas de maior 
monta · neste Reino saõ as do Senhor 
Rei D. Affonso IV. , institui das pe-
lo mesmo Senhor. Rei na Claustra 
da Sé de Lisboa, em cuja Capella-
lVfó~· se acha e nterrado , pois lhes 
deixou duas Villas dos Reguengos 
com largas J urisdicções. Saõ gover-
n adas por hum Provedor, a cujo car-
go estaõ os arrendamentos 1 cobran-
ças, e despezas dellas. Alvará de ~3 
de Març·o de l'i 54; cap. 6. Capel- . 
la vaga se diz quando a pessoa, ou 
pessoas chamadas na Insiituiçaõ del-
Ja, ou seus sucessores da familia do 
Instituidor naõ existem, ou qua~do 1 

na Instituiçaõ s.e commetteo contra 
a Lei. Lei de ~8 de Sete!nbro de 
16~9, e Alvarás de ~3 de Maio de · 
l 77 b , de ~ de Dezembro de 179.i , 
e de 14 de Janeiro de 1807. Ás Ca-
pellas ~agas foi prohibido pela Car-
ta Regia de 1 de Julho de 1806 ao 
Desembargo do Paço o pTove-las, 
ou dar a alguem o direi to que a Co-
rôa , tem para as tirar. Pelo Alvará 
de 14 de Janeiro de ,, 1807 se man-
dou , que os bens das Capell~s va-
gas , ou por commisso, ou por e.x- -
tincçaõ dos legítimos Successores 
fosse,m logo ,pelos respectivos Pro-
vedores incorporados nos proprios 
da Real Corôa, confirmando-se , e 
suscitando--se as Providencias das 
Leis de 9 de · Setembro de 1769, 
e de ~3 de Maio de 1775, ' e do 
Alvará de 92 0 de Maio de 1796, de-
clarando-se abus1 va a Pratica de se 
nomearem Administradores dativos 
e vitalicios'. Os Donatarios •das Ca~ 
pellas da Corôa saõ izentos d~ pa-
garem _para a mesma Corôa os eu- . 
cargos das Capellas que ,naõ excede-
rem a quantia de dez mil réis. Al-
varás de CÇ!,7 de Março de 1788, e 
Je ~ o de Maio de 17 96, e Decre-
to de ~6 de Janeiro de 180~. A res-

/ 
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peito da -Capella Real;- vejaõ...:se o-s 
Decr,Ytos qe 16 de Maio de 1641 , 
de ç;z4 de Maio de 1709, e dei ~7 de 
Março de 1710, Alvará de9 de Maio 
de 1710, p .ecretos de l~, e de 14 
de Maio de l 7 lo , e de 13 de Maio 
de 1715. Foi estabelecida no Rio de 
Janeiro peló AI varé\ de 15 de Junho 
de 1808; e se impôz para o seu gui-
samento numa pe nsaõ em cada I gre-

. ja das Ordens pelo Alvará de ~o · de 
Agosto de 1808. A Capella de ,N. 

- Senhora do Livramento, e S. J ozé 
foi instituída debaixo da Protecçaõ 

, Real por Alvará de. ~7 de Agosto 
de 1760. Mandou-se sindicar do~ 
bens das Capellas pelo Alvará de ~E! · 
de Agosto de 1606 , revogado pelo 
de ~ de Outubro de 1607. Ao Pro-
inotor das C~pellas se deo Eegimen-
to em ~o de lVfarço de 1608. Sobre 
denuncias de Capellas vagas, veja'" 
se a Carta Regia de ~8 de Setembro 
de 16\29 o Decreto de 5 de Março 

' ' de 1709 , as Cartas Regias de 3 de 
Fevereiro de 1637, e de ~4 de No-
yem bro de 1633; os Decretos de ©l 
de Janeiro de 16 51 ; de 4 de J anei-
1·0 de 16541; e de 5 de Novembro 
de 1706, cuja legislaçaõ cessou, De-
creto çle s de Julho de l 80Pl , os Al-
varás de ~;3 de Maio de 177 5, e de 

· 14 de Janeiro de 1807 ~ As Capellas 
possuídas sem titulo rnandou-:-se to-
J;p.ar ·conta dellas pela Corôa. Deere- . 
to de lrde Julho de 1679. Naõ pó-
dem estabelecer-se Capella~ , nem 
ainda em dinheiro sem' Licença Re-
gia. Lei de 9 de Setembro de 1769, 
§. 15 ·e seg·uintes. Os encaro-os das, .. ' . o . 
Capellas naõ pódem exceder a deci"" 
füa parte do seu rendjmento. Lei de 
9 de Me1,io de 1769, §. 19, Alvará 
de 9ZO de Maio de 1796; exepto sen-
do instituidas com Autnoridade Re~ 
gia. Alvárá de 'P.7 de Mq.rço de 1788. 
As Capellas insignificantes, isto he, 
.aquellas, cujo rendimento naõ exce-
der cem mil réis annuaes nas Pro-
vincias, ou duzentos mil réis na Côr-
t e , e Provinda da Extremadura pó-
dém abulir-'se, dito Alvará de ~ de 
,Setembro de 1769, §. ~l , e seguín-
. tes ; mediante Provizaõ do De~em- _ 

CAP 
bargo do Paço. Pro-vizaõ de ~l _de 
Setembro de 1770. Os encarg·os das 
Capellas dQ.vem ser cumpridos nos 
lug_ares determinados na Instituiçaõ. 
Alva1•á de 5 d-e-__Setembro de 1786. 
Sobte a vizita das Capellas pel s Bis-
pos , sendo .as Ca pellas das Ordens , 

_veja-se o Alvará de 11 de Outubro 
de 1786, ~· 4, e seguintes. As Ca-
pellas estabelecidas na Igreja Colle-
giada de Coruche sa,õ su.gei tas aos 
encargos i111postos pelos Instituido-
res, e naõ pódem abulir-se. Alvará 
de ~!.7 de Março de 1788. Foi .crea-
do o J uizo· das Capellas da Corôa 
pot Alvará de 1 Q de Seternbro de 
1604. Foi mandudo fazer Tombo <lel-
·1as o Doutor Thorné Pinheiro da Vei-
ga por Alvará de i 3 de Outubro de 
1619 ; e a fórma desse ;rombo se 
detenn1.nou pel.a Carta Regia de 1 
de Dezembro de l-6Pl0. Foi nomea~ 
do Sollici tador para esse Torpbo por 
Carta Regia. de ~9 de Setembro de 

· 161 3. Nos feitos das Ca p.ellas da Co .... 
rôa saõ ouvidos ass:Ím o Procurador 
da :F'azenda, como o da Corôa. De-
creto de 7 de Maío de 1678. As Ca-
pellas já incorporadas . na Corôa naõ 
pódem _ser objecto de Denuncia. De-
creto de 17 de Julho de 1679. O ren-
dimento das Capellas pertenc.e ao Ad-
ministrador desd~ a data da mercê. 
Avizo 1 de 7 de Março de 1791. O 
J uizo das Capellas da Corôa he só 

, 1 o competente para tomar as denun-
cias , processar, e j u)gm· as Causas , e ~ de todas, a que a 1oroa· por qual-
quer principio tiver direíto. Alvará 
de Pl de Dez~mbro de 179 L. Os bens 
das Ca pelias, cujo rendimento naõ 
exceder a trinta mil réis, foraõ man-
dadas vender por Decreto de 1 o de 
Novembro de 1798 . Pela Provizaõ 
de \2_o de Maio de 1797 se declarou, 
que a~ Capellas em que naõ tem 1.u-
gar a Lei me.qtal, náõ eraõ obrigadas 
a pagar o quinto do seu rendjmento. 
Pelo Decreto de 8 de Julho de 180~ 
nomeando-se Juiz das Ca pelfas da 
Corôa, se mandou continuar as de-- \ 
nuncias das Capellas Ínstftuidas an-· 
tes do anno de 1651. Pelo Alvará; '-
de ~8 de . Março de 1498 se man:..-

S ~ 
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dou, que se naõ fizesse obra alguma 
por Bullas, ou RescrjpLos de Homa 
sobre Capellas, sem o Real Bene-
placiio. Aos lVIorado,res, e Cazeiros 
das Terras das Capellas do Se nhor 
Rei D. Affonso IV. , foraõ concedi-
dos privilegias, que se confirmaraõ 
por Alvará de 31 de Setembro dé 
· I4b6. 

Capellan1:a se diz o officio de Ca:.. 
pellaõ. Tambem se chama assim a 
ihstituiçaõ deste officio com benefi- ·, 
cio annexo. · 

Capellaõ, palavra derivada de Ca-
pella, tem hurna sjgni.ficaçaõ muito 
extensa. A pplica-se aos Ecclesiasti-
éos que servem nas Capellas' e Ora-
torios par6culares , aos que servem 
nas I greja_s Cathedraes , e Collégia-
das , e aos que saõ providàs em Ca-
pellanias eregidas em titulo de be-
neficio. Capel-laõ-Mór he o Patriar-
ca de Lisboa. Conhece dos feitos 
civeis ·, e crimes dos ,Capellàes dos 
Reis , e das Rainhas , e de todas as 
cousas -ecclesiasticas que tocarem 
aos criados , é moradores da Casa 
Real. Alvarás de lo 'de J an'eiro de 
1616, de 11 de Dezembro do mes-
mo anno, e de 9.!6 de J ul'ho de l b36 . 
Os Capellães da Marinha mercante 
estaõ sugeitos á judsdicçaõ do Ca-
pellaõ-Mór da Armada Real para a 
sua qualificaçaõ, com recurso para a j 
Real Jun ta do Cornmercio. Decreto 
de Ç26 de l\/Iarço de 1803. Por Carta 
tle 1 7 de J 'aneiro de ·153 3 se estabe-
leceraõ ordenados para os Capellães 
da Capella Real. Aos Capellães dos 
Qorpos de Infantaria de linha do 
Exercito se concedeo hurna raçaõ 
diaria de forragem para sustento de 
huma cavalgadura, durante a pre-
sente guerra. A vizo do Governo de 
18 de Outubro de 1811. Pelo Avizo 
·de 5 de Novembro de 1811 se man-
dou, que todos os Capellães dos Cor-
pos de Milícias, ou que D pertendaõ 
ser se dirijaô ao Capellaõ-Mór. Pe-
la Carta Regia de ~4 de Janeiro de 
'1681 se mandou ? qué os Navios Por- · 
·tuguezes naõ navegassem sem Ca-
pellaõ. Pelo Alvará de 18 de Maio 
de lf>3~ se mandou:, que se naõ to- . 

CAP 
rnasse para Capel1aõ da Capel]a R eal 
quem .naõ fosse Fidalgo, ou Letra-
do ; ou ao m e nos Bachare l formado 
em Tbeologia. Capellaõ-Mór da Ca-
sa Real f01 nomeado por Carta R e-
gia de 3 de Junho de · 1 308 o Bis-
po do Rio de .Janeiro. O Capellaõ 
da Casa da _Supplicaçaõ he pago Go- · 
mo os Officiaes da mesma Casa por · 
Alvará do Regedor. Ord. Liv. Lº, 
tit. 1 ' §. 41. . 

Capello, insígnia de Doutor que 
se lança ao collo, e cobre p;ute do 
peito, e de que os Doutores usaõ 
nas funções Academicas. Tambe.µi 
se dii assim a parte do habito de 
alguns Religiosos c om qué cobrem 
o peseoço , e a cabeça_: Capello de 
Cardeal he .o cha.péo, distinctivo de 
que os Cardeaes usaõ. Tarnbem se 
toma pela dignidade Cardinalícia. 
Capello era tambem hurna armadu- . 
:ra antiga que · cobria a c'abeça. Ca- ' 
pello de viuva he hurna especie de 
touca com bico, ou sem elle que lhes 
·cobre a c-abeçá, e parte da-testa. 

Capi'--Âgá significa In~endente das 
poita'.s. Esta dignidac:Le he a primeira 
dos Eunucos brancos. O Capi-Agá 
-está junto do Graõ Senhor 7 e in--
-trodiuz os Em baixa.dores a- falar-lhe. 
Ninguem entrou,- ou sahe do quatto 
do Sultaõ senaõ por seu .rninisterio. 
O -.§eu cargo 'lhe dá o pri vi.Iegio de 
trazer o turbante no.Serralho. Acom-
panha o G_raõ Senhor até o quarto 
das Sultanas; mas fica á p0rta, e 
naõ 'entra. 

Capigi saõ os Porteiros, ou Guar-
das das por-tas do Serralh0 d0 Graõ 
Senhor. $aõ perto de quinhentos di.;. 
vididos ·em duas tropas. As suas fun-
ções saõ de as::'listir con1 as . J ·anisaros 
á guarda da primeira, e-segunda por--
ta: do SeiTalho. Elles estaõ subordi-
nados aos Capi gi s-Bachis, que saõ 
em número de doze , e pódem ~ con-
sicl.er ar-se c'Omo os Capitães das por-
tas. 

·Cap1:ta ., e Stirpes. Estas palavras 
Latinas querem dizer cabeças, e ra-
mos de familia. Serviamos-nos dellas 
para exprimir as porções que haõ de 
t-er na heranç_a de seu avô , ou. avó 
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DS netos cl:ia.mados pa:a essa heran- que Lisboa he a Capital de Po tu-
~ª, ou por sua propna pessoa, ou gal, París a de França, Londres a 
pela represe,ntaçaõ de seus pais. de Inglaterra, Madrjd a tle Hespa- / 
Quando muitos netos de ramos dif- nha, &c. Chama-se em Direito cri-
ferentes recebem a herança de seu rninal crime capital aquelle a · que 
avô, e naõ existe_ algum filho do pri- está jmposta pena de morte natura], 
rneiro gráo; esta heran~a se divide -ou civil. O capital da Coinpanhia do 
por cabeças in capita. Quando pelo Pará foi de hum milhaõ e duze'ntos 
contrario os netos concorrem á he..:. mil cruzados. Insti tuiçaõ da dita 
rança de seu .avô juntamen_te com Companhifl. confirmada por Alvará 
seus tios filhos deste, a h~tança se de, 7 Q.e Junho de 1755, §§~ 48, e 
di v'ide pelos ramos da familia 1:n Stir- 49 ; O da Companhia da Agricultura 
pes ~ representap.do os ditos netos a dos vinhos do Alto-Douro foi de hum 
seu pai. Cada filho do defunto rece- rnJlhaõ e duzentos mil cruzados. Ins-
be huma quota, ou po1;çaõ heredita..:. tituiçaõ da dita Cbrnpanhia confir~ 
ria; ·e os netos nascidos do mesmo rnada por Alvará de 10 d.e Seteinbro 
pai; a quem representaõ, tem todos de 1756; e foi atigmentado com mais 
elles juntos humà porçaõ igual á de seiscentos -mil ctuzados por Alvará 
cada hum de seus tios. de lo de Dezembro de 1760, §. 7 . 

. Capitaçaó quer dizer a imposiçaõ Qual fosse o da Companhia de Per-
annual que se exige qe cada pessoa; nambµco, v~ja-se ét lnstituiçaõ con...: 

" em razaõ do seu estado, e dá.s suas firmada por Alvará_de 13 de Agosto 
faculdades. Huma Capitaçaõ geral de 17 59, §. 5 :3 . E qual Ç) da Com-
foi estabelecida no ' Reino para as panhia das Pescarias do Al g arve ; 
urge.nc_ias do Estado; exceptuadas veja-se a Insütuiçaõ confirmada p01• 
às mulheres, evarõesdecrepitospe- Alvará de 15 de Janeiro de 1773, 
lo Alvará de 18 de Agosto de 1'661?l. cond. 1 ~. Foi augmeut.ado pelo AI-
A Capitagaõ n as Minas foi abolida, vará de 13 de Julho de 1776. 
substituindo-se-lhe a arr"ecadaçaõ dos Capitaõ. Este titulo sig;mfica .co-m-
quintos pelo Alvará, de ' 3 de f?ezem- mummente hum Com mandante, ol.il 
bro tle 1750. Vejaõ-se: os Alvarás de Qhefe de huma Companhia .de Solel.a-
'6 -d.e .Abril de 1750, de l?lb de Janei- dos de pé,. ou de c,avàlJo; mas appli-
:l'o 'd.e 1755, de 5 de Janeiro de 1785, ca-s.e iam bem a ·outras pe'ssoas. Em 

".e de 1 3 de Maio de 1803. Pelo Al- 1 termo de Marinha chama-se Capitaõ' 
vará de 3 de Outubro de 17fJ8 se de- .o Cornmandante de hurna Náo, ou 
clarou o§. Lº do cap. 6. 0 da Lei de · l .de h:rrma Frngata; ou m,es~o de hm~ 
s de Dezembro de 175'0; que cas- Nav10 Mernante; e enta0 he syno-
sou, e abolio a ' Capitaçaõ das Mi- nyrno de Mestre, ou Patraõ. O Ca-· 
nas Geraes, excitando; e restâbele- pi taõ .de Soldélldos he hum Official su-
cendo e.m lugar de1la o <li-reino se.:. '. balterno que commanda. hl:lma Com- · 
nhoreal do quinto, pará que .o p1'e- panhia de Soldados de CavaUaria :5 ou 
m ;io :da denuncia do oiro entTaviadd de Infantaria debaixo das ordens do 
~omprehenda jgualmente o descobri- ' .Cm;oneL Naõ pódem os Capitães de 
me1;.ito fe ito volunta't·iarnente por pes- , Infantaria, .e Cavallaria nomear os 
soas ,par.ticulates, e feito por obriga- Positos suba] tel"nGs. Decreto de 1 4· 

· -çaõ de seus ministerios 1 e officios, de Agosto de L7 3 5, posto que jsso 
,co:m0 os· Soldados , e--Officiaes de lhes fosse permittido interinamente 
.J ust.iç.a .. apprehensores. ' pelo Decreto de 5 de S_etemb1•0 do' 

Ca;pital ·se diz a somma princi- mesmo anno. Veja-se .o A vizo de l ~ 
iJí>-ª1, e fundo de bens com que se ; . de Dezembro de 1775; e -a Resolu-
:entra em algum trato; e oppõe-se 1 ' çaõ .. de 14 de Mai_o de 1781. A pre-
-a frutos, lucros, ou juros. Muitas ' ferencia que tinha o Capltaõ de Ora_. 
vezes esta palavra denota a r elaçaõ nadeiros sobre .os outrGls ., posto que 
-de _ chefe 7 e princ~pal. . Assim. .se diz mais antigos, foi tir.ada pelo AI vará s 3 
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de ~o de Jµnho de 1746. O Capitaõ 
graduado em Sargento-Mór su ppre 
a falta d-o effectivo, ~inda que haja 
outros Capitães mais an Ligas. Reso-
luçaõ de 02 3 de Maio, e 0.fficio de ~ 
de Agosto de 1791. ' Que soldo, e 
vantagens tinhaõ os Capitães de tro-
pa de Linha que quizessem passar 
a Sargentos-Móres de Milicias, ve-

, ja..'se o Decreto de 7 de Agosto de 
179 6 , §. 92. Foraõ creados tres Ca-
pitães para as Companhias de Ca-
vallaria do Coronel, Tenente Coro-
nel, e Major, extlnctos os dois se-
·gundos Tenentes dellas. ' Decreto de 
1 de Agosto de 1796. Os Capjtães, 
e mais Officiaes das Companhias ex-
tinctas de Cavallaria ficaraõ aggre-
gados para entrarem· a ser effectivos 
nos Postos que forem vagando. De-
creto de 1 de Janeiro de 1800. A res-
peito dos Capitães-Móres das ·orde-
nanças , veja-se o Regimento de 1 O 
de Dezembro de lb70, a Provizaõ 
de 15 de Maio de lb7 4, a Carta 
Regia de · 9Z92 de Junho de 1 1646 1 o 
Decreto de \20 ·de Outubro de 16b0, 
as Provizões de ~l de Janeiro de 
1706, de 8 de Janeiro de 1707, e 
de 13 de Março de 1727, Decreto 
de 5 de Julho de, 1 71 ~ , Alvarás de 
18 de Outubr() de 1709, de 524 de 
Fevereiro, e de 7 de Julho de 17 64, 
Provizões de 1 de Outubro do mes-
mo anno , Alvará de i 5 de Dezem-
bro de 1809, Regulamento confir-
mado por Portaria do Governo de 2~ 
de Agosto de 18H2. E quanto aos 
Capitães-Móres, .e mais O.fficiaes da 
Ordenança do Brazil; vejaõ-se as Pro-
vizões de 31 de Abril de 1739, e de 
l~ de J?ezembro de 1749 ,'e Resolu-
ções de ~7 de Junho de 1757, e de 
30 de Abril de 1758, Lei de 10 de 
Setembro de 1611, e Alvará de 6 de 
de Agosto de 1616. Sobre os Capi-
tàes-Móres dos Lugares de Africa, 
veja-se a Ord. Liv. ~.º, tit. 47, e 
Alvará de 9 de Abril de 161\52. Os 

-Capitães-Móres dos Lugares de Afri-
ca eraõ Governadores delles , e ti-
· nhaõ Alçada civil, e crime. A mes-
ma Alçada tinhaõ os Capitàes-Mó-
res, Donatarios das Terras do Bra-

CAP 
·zil. Como se regula o soldo dàs Ca-
pitães das Náos substituídos no lu-
gar do que fica impedido, ou morto 
na India, veja-se o Alvará de 7 de 
Dezembro de l 613. Os Capitães dos 
Milicianos gozaõ dos mesmos privi-
legies dos de tropa de Linha. Alva-
rá de ~4 de Novembro de l 64b. Os 
Capitães de N avies d~ trezentas e 
cincoenta toneladas' sendo fabrica-
dos no Reino, tem jurisdfoçaõ para 
castigar os Marinheiros, e Passagei-· 
ros que naff obedecerem ás suas ' or-
dens. Alvará· de ~b de Janeiro de 
1649. Os Capitães. das Ordenanças 
naõ pódem ser prezes por Alcaides , 
ou Meirinhos ; mas só pelos Minis-
tros. Alvará de \28 de Maio de 1648, 
Regimento de l .de Junho de . 1678, 
§. 33. Os Capitães de Infantaria da / 
Côrte naõ gozaõ do privilegio do fó-
ro, nem os mais Capitães das Orde-
nanças,, dilo Regimento de 1 de J u-
nho de 1678, §. 33. Os Capitães de 
Auxiliares , e mais 0_.ffici,?-es até Sar-
gentos gozaõ do privilegio do fóro 
nos casos çriminaes; e saõ julgados 
em ·Conselho de Guerra -como Offi-
ciaes de tropa de Linha. Reg·ula-
rn ep.to . d~_ !20 de Dezembro de 1 SOS, 
ti t. · b, cap. 3 , §. 1. Os· Capitães 
Genb:aes do Ultramar naõ pódem 
mand~r prezos para o Reino por _cul-
pas-lá formadas, sem Licença Re-
gia; o que se naõ entende na India. 
Alvará de 18 de Janeiro de I6g;J4. 
N aõ pódem atravessar fazendas, nem 
pôr estanques, nem introme.tter-se-
nos_ lanços -dos Contratos, ou lançar 
nos bens . que vaõ á Praça, ou pôr 
preço aos generos, ou fretes, ou 
mandar fazer sequestros. Alvará de 

-Pl8 de Maio de 1648·. Nem pódem 
conhecer de negocios civís , nem 
mesmo como Regedores da J us1.iça, 
exercendo só a jurisdicçaõ volun ta-
ria. ' Carta Regia de 30 de Setembro 
de 176 9. Quem lhes sue ceda no Go-
verno por falecimento delles, veja-
se o Alvará de . l~ tle Dezembro de 
·1770. Os Capi làes ·da G uarda Real 
naõ pódem proce~er contra os Offi-
ciaes, mas só contra os Soldados nos 
casos crimes ; e saõ seus J uizes pri-
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"Vativos. Alvará de o/JS de Abril à.e 
1641-. Os Capitães de mar, e guer.:; 
1·a tem o seu Regimento no Alvàrá 
de 3 l de Março de 17~~- Veja-se o 
Alvará de ~4 de Março de 1736. 
Competem-lhes as honras , e gra-
duaçaõ de Coroneis, assim como aos 
Capitaes Tenentes as de Tenentés 
Coroneis. Decreto de 11 de N overri-
bro de 1768. Os Capitães de Fraga-
ta quaes sejaõ as suas obrigaçQ.es, e 
quaes as dos Capitães da Divizaõ 
dos Artilheiros marinheiros, e da c;los 
Fuzileiros marinheiros, e da dos Ar-
ti5ces. Alvará de ~8 de Agosto de 
1797, §§. f>l, 5~, 61, e 67 . Pela 
Provizaõ de 19 de Marco de 1685 
se mandou' que o D. Abbade do 
Mosteiro do Bouro na.õ usasse do Ti-
tulo de Capitaõ-Mór, nem prohibis-
se aos moradores o uso de pescar 
:hos rios. Ao Capitaõ da Ilha da Ma-
deira foi-lhe declarada a sua J uris-
dicçaõ por Carta de 13 de Março 
de lf> ~ O. Sobre as eleições dos Capi-
tães-Móres, veja-se o Alvará de 7 
de Julho de 1764. Capitaõ General 
da Armada; veja-se Almirantado. 

Capitanía he o offi.ciq , dignida-
da, e posto de Capitaõ. · Tambem se 
dá o nome de- Capitanías. aos disttic-
tos das terras em que foraõ a princi-
pio divididas as terras das Ilhas , e 
Conquistas. Deo-se Regimento á Ca-
pitanía de Angola aos- l~ de .Feve-
reiro de 1676. Concedeo-se á Cepi-
tanía do Ceará grande , favor de di-
reitos das faz·endas della por seis an-
nos. Alvará de '!l7 de Maio de 1803. 
A Capi tanía das Ilhas de Cabo-Ver-
de foi renovada por Decreto de \'Z6 
de Março de l 803. tjapilanía do Rio 
grande de S. Paulo foi elevada a Ca-
pitanía Geral com o Titulo <le Capi-
tanía de S. Pedro pelo Decreto de 
~f> de Fevereiro de 1807. As Capi-
tanías-Móres do Brazil foraõ regula-' 
das pelas Provizões do Conselho Ul-
trama.rjno de 21 de Abril de 1739, 
de 1\2 de Dezembro _de 1749, e de 
30 de Abril de 1758. l\/Iandou-se por 
Alvará de f> de AbrH de 1618; que 
as Capiianías das Fortalezas, e car-
gos da India se naõ provessem por 
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mais de hum triennio. Às Ca_pita-
nías devem ser providas m pe soas 
que tenhaõ as qualidades n ces a-
rias para as occuparem, e defend -
rem as Fortalezas que se lhes con. 
fiaõ .. Cart~ _R~gia de 30 de Março 
<le 1_662 dn1g1da ao Governador da 
India Antonio de Mello de Castro; 
Capitanias-Móres, veja-se Regula..: 
mento de Ordenancas. 

Capitània se diz áo ; em que 
vai o General da Armada. 

Capitulaçaó. Chama-se assim. o 
acto que contém as condições da 
evacuaçaõ de huma Praça sitiada . . . ' que se entrega ao inimigo. Capitu..J 
laçaõ Imperial he o nome _que se dá 
em Alemanha a hurna Lei feita pe-
los Eleitores em nome de todo o lm-
perio, e imposta ao Imperador pa-
ra governar, segundo as i·egras que 
nelia. se cornprehendem, e de que 
elle Jura a observancia no acto da 
sua Coroaçaõ. Em cada Eleiçaõ se 
fórrna huma nova Capitulaçaõ, em 
que J;ie licito emendar os erros, e 
abusos d.as antecedentes. O I1n pera-
dor na9 he consultado sobre os Arti-
gos ·dá Oonstituiçaõ. O seu consen-
timento he meramente passivo, e só 
está da sua parte acceita-la, ou naõ 
acceitar. Fizeraõ Capitulacaõ o Se-
nhor Rei D. Joaõ III., e Carlos V. 
Rei de Castella sobre as Ilhas, Ter-
1·as , e Mat Occeano ele lVIalaca aos 
\'20 de J u~ho de 1530. 

Capitulante se diz o que tem voz 
deliberativa em hum Capitulo. Tam-
bem se dá este nome áquelle que 
offerece artigos de accusaçaõ contra 
aJguem. Os Capitulantes dos 0.fli-
ciaes Mililares devem assinar os Ca-
pi tulos , sendo reconheci da a sua as-
sinatura; e sem isso naõ se conhe-
ce delles. Reg·imen to de 1 de Junho 
de 1678, cap. 13. 

• Cafitular se diz em geral de to-
do o acto que se passa em hum Ca~ 

. pitulo. 
Capitulares. Este te1'mo- designa 

em geral Livros divididos em 'mui-· 
' tos Capítulos. Em geral a·pplica-se 

ás Leis , e Regula ntos que os 
· Reis d:e França faziaõ nas Assem-· s 4-
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bléas dos Bispos , e Grandes do 
Reino. 

Capitulo se diz a junta, ou . as-
sernbléa <le Religiosos, que i.em voz 
para deliberarem ~ e decretarem so-
bre negoci.os ternporaes , e espiri-
tuaes da Ordem, ou de alguma Pro-
vincia, ou Mosteiro. Saõ de ires es-
pecies: Particulares de algum Con-
vento, Provinciaes nas Ordens que 
saõ divididas por Províncias c9rno as 
mendicantes , e Geraes compostos 
dos depui.adps de todas as Casas, 
ou Conventos da Ordem. Capitulo 
se chama tambem a casa em que se 
faz a assem bléa dos Religiosos pa-
ra deliberarem sobre os negocios da 
Ordem. Tarnbem se dá este nome á 
secçaõ em que se divid~ a níateria 
de algum discurso, e he membro de 
algum Livro. Tambem denota a di-
vizaõ, ou membro de alguma Lei, 
ou .Conta para mais clareza do que 
está escrito , ou para favorecer a 
memoria. Finalmente designa esta 
palavra o artigo de accusaçaõ contra 
aJguem. 

Captatorio. Este termo se appli-
ca á disposiçaõ Testamentaria· pro-
vocada pelo artificio de algum Her-
deiro , ou de hum Legatario. 

Captura he a apprehensaõ corpo-
ral de hum criminoso pelos Officiaes 
de Justiça para ser conduzido , e 
conservado na prizaõ. · 

Capuchos. Congregaçaõ de Reli-
giosos que fazem profissaõ da mais 
eslreila observancia Çla regra dos 
Frades menores de S. Francisco. 
Deo-se-lhe este ."nome pela fórma 
extraordinaria do seu capuz extre-
mamente pontudo com que cobrem 
a cabeça. Esta reforma eomeçou em 
lf></25, e foi author delb. Matheos de 
Barchi, Frade menor,_ Observante 
do Ducado de Spoleto , e Religioso 
do Convento de J\llontefiascone. O"' 
Papa . Clemente VII. approvou esta 
Congreg-açaõ por huma sua Bulla do 
anno de 1 iJ:a9 , e Paulo III. seu Suc-
cessor a confirmou em 1535. Pau-
lo V. cregio esta Congregaçaõ em 
Ordem , e l ies per mi Ltio que no-
measr:iem hum Geral. Capuchinhos 
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Italianos corno se introduziraõ em 
Portugal, e o regulamento do seu 
Hospi.cjo, veja-se no Decreto de ~~ 
de Abril de 17M2. 

Capuriaõ. Dá-se este nome em 
Roma aos Officiaes encarregados de 
conservar a tranquilli<lade pública 
nos dezoito Bairros 7 em que esta 
grande Cidade se divide. Os Capu-

1 riões succe<leraõ aos Magistrados da 
antiga Roma, que se chamavaõ no 
tempo de Augusto Curatores regio-
num .urbis. As suas funções saõ de 
huns Commissados da Policia. 

Capuz, parte do vestido de hum 
frade que lhe cohre a cabeça. O Pa~ 
dre Mabillon diz, que na sua ori-
gem o capuz era o mesmo que huni 
escapulorio. A fórma do capuz he 
differenle, segundo as div rsas Or-
d.ens que del1e usaõ. O capuz ex-
citou n'outro tempo huma grande 
guerra en lre os Franciscanos. A 01·-
dem se dividia em duas facções, que 
se chamavaõ Frades Espirituaes·, e 
Frades de Communidade. Huns que-
riaõ o capuz estreito, outros o que-
riaõ largo. A disputa durou mais de 
hum Seculo com muito calor, e ani-
mosidade; e .custou bem a seT ter-
minada pelas Bullas dos quatro Pa-
pas Nicoláo IV., Clemente V., Joaõ 
XXII. , e Benedicto XII. Esta con-
_testaçaõ naõ teria certamente lugar 
no Seculo illustrado em que vivem 
estes Religiosos. Capuz tabardo Ord. 
Liv. b. 0

, tit. 100 pr.. . 
Caracter em termo de Theologia 

he a qualidade espiritual impressa 
n'alma- pelos tres Sncramentos· do 
Baplismo, Confirrnaçaõ, e Ordem; 
os quaes' por consequencia naõ pó-
dern repetir-se. Os Ptotestantes ne-
gaõ o Caracter Sacramental, e com 
tudo naõ querem que o Baptismo se 
repita. 

Carantona, moeda de Trieste, 
cada Florim de sessenta Carantonas 
corresponde, pelo Cambio para Lis-
boa a 4b0 réis, e segundo este com-
puto cada Carantona ünporta sete 
réis e meio. 

Carapuça he a peça de cohrir a 
cabeça, feita de ponto de meia, pa-
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no , ou couro ; ponte-aguda. As ca-
rapuças de rebuço tem aba que ca-
l1e sobre os olhos, e outras que fe- ' 
chaõ por baixo do nariz , de sorte 
que he difficil ·conhecer quem a le~ 
va. As carapuças de r ebuço saõ pro-
llibidas. Lei de ~4· de Maio de 17 49, 
cap. 13. Vejaõ-se os Estatutos anti-
gos da Universidade de Coimbra, 
Liv / 3. 0

, tit. 4,. 
Caravana. Dá-se particularmen-

te esfe nome ás Companhias dos pe-
regrinos Mahometanos que vaõ to-
dos os annos a Meca. Contaõ-se cin-
co Caravanas principaes, a do Cairo 
no Egypto 1.ª, a de Barbaria ~.ª, a 
de F·ez , e Marrocos , 3. a, a de Da- / 
masco 4.ª, a da Persia 5.ª; e a das 
·Jndias. 

Carboniano rera na sua origem 
hum Decreto do Pretor Cneo Car-
bonio, ,que os Imperador.es a<lopta~ 
i·aõ depois, e de que se fala no Di-
gesto Li v. 37, tit. lo. Este Edicto 
dizia, que no caso de se disputar a 
hum irnpubere a sua qualidade de fi .. 
lho, e de herdeiro ao mesmo tem-
po, a questaõ de estado fosse re-
mettida para o tempo da puberda-
de ; e que a questaõ respectiva ~ 
herança fosse juJg·ada desde logo. 
. Car-ceragem se diz a ~cçaõ de en~ 

carcerar. Tambem se da este nome 
ao emolumento que os prezos pagaõ 
,ao Carcereiro. CarceTagern naõ pa~ 
gaõ. os devedores da Decima. R.egi-
men to de 9 de Maio de 1654, tit. !1', 
§. 92 •. Pelo Alvará de g;zs de Abril 
de 1681, §. 5 se mandou, que os 
Carcereiros da Cidade do Porto le-
vassem Carceragem dobrada da Or-
<lenaçaõ; mas revog·ou-se isso pelo 

, Alvará de ~o de Junho de 1 f.>86. 
Carcere he synony1no de Cadêa, 

e . prizaõ. Carcere · privado se diz a 
prizaõ em que alguem retem a ou-
trem sem dü~eito, ou jurisdicçaõ fó-
l"a da Cadêa pública por mais de vin-

' te e quatro horas. Este crime he pu-
nido pela Ord. Liv. 5. 0

, tit. 9i>. Re-
puta-se Car~ere privado o Cativeiro 
a que alguem sugeita homeJ?S que 
saõ livres, ou escravos que hajaõ re-
cobi;ado a liberdade. Alvará de 19 

ToMo I. 
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de Setembro de 1671. Os Carceres 

, dos Conventos devem ser vizitados 
p elos Corregedores das Comarcas. 
Hesolu caõ de ~ de Maio de 1775. 

Carcereiro se di~ o que tem a 
seu ' cargo a guarda das pnzões. O 
Carcereiro tem subordinados a si ou-
tros guardris. O Carcereiro he obri-
gado a dar fiaQças. Se elle foge com 
os prezas tem pena de morte. Lei 
de 10 de Dezembro de 160~. Naõ 
devem entregar os prezos s.em man-
dado do Juiz. Alvará de ~ 5 de De-
zembro. de 1608, §. 40. Está sugei ... 
to ao Juízo dos Cavalleiros. Alvarás 
cie 18 de Janeiro de l6l3, e de 9 
de Julho de 1636; e ao Juiz Geral 
das Ordens. Alvará de l 41 de Setem-
bro de 1637. ' Naõ deve deixar andar 
soltos os prezas. Alvará qe ~o de 
Março de 1618, Decreto de 13 de 
Abril de 16ü8, Alvará de 13 de Ju- 1 

lho de 1678, e Lei de ~o de Julho 
de 1686. Naõ deve receber prezas 
na Cadêa sem ordem do Juiz. Lei 
de ~ó de Junho de 17 49. Que qua-
lidades deve ter o Carcereiro , veja~ 
se o Alvará de ~8 de Abril de 1681. 
Sobre o tempo do seu provimento, 
ordenados, livros, e comportamento 
com prezas, veja-se o Alvará de ~ 8 
de Al(ril de 1681 , §. \2, e Lei de ~o 
de Julho de l 68p; e sobre o modo 
com que se deve haver com os pre~ 
zos escravos, veja-se. o Alvará de 3 
de Outubro de 1758. Os Carcerei-
ros devem sernanariamente apresen-
tar hum mappa dos prezos do segre-
do ao Regedor, e outro ao Inten-· 
dente Geral da Policia dos ·prezas 
que estiverem á sua ordem. Alvará 
de · 5 de Março de 1790. Carcerei-
ros, Alcaides, ou Meirinhos conce-
de-se..-lhe AI vará de busca pelo Des-
embargo do Paço para podere m pren-
der os prezas que lhes fugiraõ, naõ 
servindo em tanto os seus Officios,. 
Regiment.o do Desembargo do Pa-
ço, §. 15. Naõ póde o Carcereiro 
contratar com os prezos. Ord. Liv~ 
1. 0

, üt. 33, §. 10. Carcereiro da 
Côrte, deve proceder-se a devassa 
sobre o cumprimento das suas obri-
gações. Ord. Liv. 1. 0

, tit. l, §. 34. 
'r 
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Carda , IJrancha de páo forrada 

de lata, e ouriçada de peças de fer-
ro para cardar a lã. Foi estabelecida 
huma Fabdca de cardas, e se ap-
prováraõ as suas condjções por Al-
vará de ~4 de Outubro de 1801. 

Cardeal. No sentido proprio, e 
pa1.ural exprüne esta palav.ra a rela-
çaõ, ou qualidade de primeiro prin-
cipal, ou mais consideravel. Os Ety-
mologis1.as deri vaõ esta palavra da 
Latina Cardo, que quer dizer cou-

• I • ce1ra, gonzo, ou eixo, porque pa-
rece que as cousas de sua' natureza 
rolaõ sobre pontos principaes. Assim 
a iustiça, a prudencia a temperan-
ça, e a fortaleza saõ chamadas Vir-
tudes Cardeaes, porque se consideraõ 
cerno a baze de todas as outras. Em 
Direito Canonico a palavra Cardeal 
se diz do titulo, ou dignidade eccle-
siastica, de que he revestido aquel-
le .que tem voz activa, e_passiva no 
conclave para a eleiç-aõ dos Papas. 
Os Cardeaes com põem o Conselho , 
e o Senado do Papa. Elles na sua 
primeira instituiçaõ eraõ os Sacer-
dotes principaes, ou os Parocos da 
Igreja Romana; mas depois no de-
cimo Seculo crescendo extremamen-
te a authoridade do Papa elle quiz 
ter hum Conselho de Cardeaes mais 
elevados que . os antigos Presbiteros. 
Passou-se ainda muito tempo sem 
que elles fossem superiores aos Bis-
pos, ou se fizessem senhores da elei-
çaõ dos Papas; mas tendo conseg;ui-
do este privilegio tomaraõ logo de-
pois o chapéo vermelho, e a purpu-
ra, e se elevaraõ acima dos Bispos , 
Arcebispos , e Primazes só pela di-
gnidade de .. Cardeal. Urbano VIII. 

.lhes concedeo o titulo de Eminen-
cia aos 18 de Janeiro de 1630. Até 
entaõ lhes. chamavaõ Illustrissimos, 
nome que se dá ainda aos Principes 
de I talia, que naõ tem o titulo de 
Alteza. Os Cardeaes saõ divididos 

. em tres ordens , seis Bispos , cin-
coen ta Presbiteros, e quatorze Diá-
conos , fazendo ao todo setenta , que 
se chama o Sacro Collegio. Os Car-
deaes Bispos, que saõ c0mo os Vi-
garios do Papa tem os titulos do_s . 

1 
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Bispados qu~ lhes saõ attribuidos. 
Saõ esses Bispados os d.e Ostia a que 
está unido o de Santa RusUna, Por-
to, Sabinq., Palestrina, Frescati , _e 
Alba. O número dos Cardeaes Bis-
pos he s~m pre fixo; mas o dos Pres-
bíteros, e Diáconos tem muitas ve-
zes v.1ariado. Dantes o Papa era elei-
to por todo o Clero de Roma; hoje 
naõ póde ser eleito senaõ pelos Car-
deaes. Este pri-vilegio, dizem huns , 
que l]les foi dado pelo Papa Pio IV. 
em 156~, outros que por Alexan- ..1 

dre III. em ll 60, e outros que por 
Nicoláo_ II. em l 058. Innocencio IV. 
foi quem deo no Concilio de Leaõ 
em l ~65 aos Cardeaes -o chapéo ver-

! 
melho. Que assento devem ter os 
-Cardeaes na Capella Real, veja-se 

1 
a Resoluçaõ de 8 de Março de 1687. 
Os Cardeaes enviados pelo Papa aos 

1 Príncipes Soberanos saõ condecora-
dos com o titulo de Legados a La-
~ere. 

Cardote. Antonio Pereira da Cu-
. nha· Cardo te , natural 'da · Vi11a de 
Guimarães; Província do Minho, fi ... 
)ho de André Gonçalves Cardote, e 
de Margarida Pereira. Receb~o a 
beca de Collegial de S. Pedro em 7 

··de Julho de 1650, e foi Lente .da 
Cadeira de Ves.pera-. Foi tambem 
Desembargador honorario de A ggra-
vos da Casa da Supplicaçaõ, de que 
tomou posse em 92~ de Dezembro de 
1665. Cumpôz Varias Postillas. 

Cardozo. .Antonio Carduzo do 
Amaral, natural da Villa de Ruy-
vães, Bispado de Lamego, Preshi-
tero, Professor de Direito Canoni-
co, e Reitor da Igreja de S. Lou-
renço da Villa de Santarem , de que 
tomou posse em 159"8 , e renunciou' 
em 1614·. Compôz Summa seu Pra-
x1~s Judicum, et- Advocatorum. UJy-
si pone 1610. fol. Conimbricre 1695~ 
fol. , ~ com as Addiçóes de Fr. Jozé 
Lei~aó '!elles , Lent~ de Vespera na 
Universidade de Coimbra , e do Li-
cenciado Manoel Alvares Brandaó, 
Sindico da mesma Universidade. Co-
nimbricre 17~9' e 173~. fol. ~ vol. 

Cardozo. Antonio Dias 1Cardozo, 
natural da Villa de San tarem, filh~ 
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do Dout01• Pedro Fernandes; e de 
Barbara Fernandes. Estudou na Uni-
versidade de ·Coimbra Direito Cano-
nico , Iém cuja Faculdade se formoUt 
Foi ~C.onego Doutoi'al da Sé cl.e Evo'-
ra: , inquisidor de Cojmbra, e · de 
]~voht; e uhirn'amer;ito Deputado ·do_ 
Conselho Geral do Saiito Offiêio1 · 
Morreo em Lisbcíá a " ~º · de J anei-
To file l-6~4. Escre'veo Regimen~o d@ 
SantoJ · Qfficio de .Portugal.· Lisboa 
1613. 'Este Regimento :foi mandado 
irn primir pol' ordem do J nquisidor 
Geràf D. Pedro de Castilho. i 

Car.dozo. Diogo Cardozo de AI.,_ 
mei.@a, natural. da Villa .de C~unpo
lv.Iaior ,. iaa Província do Além-Téjo ; 
nasceo ·de Jç)aõ Caetano 'Mexià_; e 
d.é D. ·Aldonça d.€ Alinei:da.· Douto=-
rou.J.se em I.;eis, e foi admiHido ao 
Collegio'; de S •. Pawlo a ~8 de Outu ... 
bro. de 1703. J.ub'ilou na Cadeira de 
Prima em 14 de Janeiro de 1737 ~ 
Foi Conego Doutoral das Sés da 
Guarda , ~ do Porto , e Deputado 
da I11quisiçaà de Coimbra. Faleceo 
na · sua; Patria em 9 de Dezenihro 
de 17'5~. Comp&21 Theoreticus .Trac..:. 

. tatus de Servo · comrnuni. Cóniinbri ... 
cre 17 48. fol. ~ . tom '. 

· Cardozo. O Padre Fernando Car .. 
d-ozo, Presbítero, Professor de Di.l. 
reito Canonico, compoz Praxis. J_u.;. 
dicum. fol-. -1\1. 5 · ' ' 

·. . CarÇf,ezo. Manoel Cardozo 7 Pro .. 
fessor -,de J urisprudencia Civil, que 
a·prendeô na V ni versidade de Coim-
bra, escreveo De Jure accrescendi. 
U1ysjpoae 16120 .. fol. · 

· i Careaçaó he o acfo judicial 5 no 
qual se , .confrontaõ as Testemuahas 
en bre si , ou cs Réos com ellas , ou 
com outros co-Réos. , 

. Cargp . Este termo em J urispru ... 
denc·ia tem muitas significações. Hu-
m~ts . vezes significa officio, ou digpi.-
dade que dá poder de exercer certa:s 
funções públicas. Outras vezes signi.:. 
fica incomrnodo, pensaõ, ou encar--
go. No uso, e fraze ordinaria Cargo 
confunde-se · com Officio. Differem 
porém em que. o . nome de Cargo 
se· <lá propriamente ás funçl5es pú-
1;>1icas , e particulares . que sempre se 
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rei)lltára'Õ por onerosas , como as 

· tu tellas , . e cura tellas , os em pregos 
de policia? e municipaes das terras, 
arrecadaçaõ de irn postos , e ou iras 
deste g·enero. Estas funções saõ ver-
dadeiramente cargos, porque neces-
sariamente trazem cornsigo trabalho 
de corpo, e de espirita; e Ínui.tas 
vezes despezas consideraes. Por isso 
as Leis Romanas lhes chama vaõ in-
differentemeilte rnunera pública qua-
si' onera. Os o:fficiDs , e . dignidades 
pelo contrario eraõ designados pela 
palavra honor; e differem dos cargos 
em qu~ elles attribuern a pessoas 
nelles providas huméli . porçaõ do po-
der público, a que está anrn~xa hu"'" 
ma certa honra, e pri vilegios de gráo, 
de preeminencia 5 de pompa exterior, 
ou 1outra cousa semelhante~ Os privi..; 
legios que Iivraõ dos carg-os do Con-
celho, rlaõ aproveitaõ nas terras em 
que ha .Juizes de Fóra. Alvará de ~o 
de Feve.reiro de 116\125. N aõ saõ abri..; 
gados a 'servil- os cargos públicos os 
Escrivães , ,Meirinhos, e Thesourei..i 
ros da Decima. Regimento de· 9 de 
lVIaio de 16 fr4 ~ ti to. l '-; §; 9 ; nem os 
que .tem cavallo de lançamento. Re-
gimento de ~3 de Dezembro de 169~, 

1§. 48. Ninguem póde dernittir-se dos 
cargos · públicos a seu arbittio, Al-
vará de l~ de Agosto de i 793. Pela. 
Carta Regia de 8 de Fevereiro de 
1670 ao Vice...:.Rei da India se n1an~ 
dou; tjl:le ·os carg·os no dito Estado 
naõ sejaõ vitalicios; mas triennaes.· 

Caridade. Os Theologos definem 
a Caridade huma Virtude Theolo-
gal, pela qual amamos a Deos de 
todo o nosso coraçaõ , e ao pro:ximo 
como a nós mesmos. Fóra da Theo-' 
logia o termo Caridade entende-se 
pelo ejfeito· da co'rnrniseraçaõ Chris• 
tã i ou moral; pela qual soecorrernos 
o nosso proximo com os nossos bens, 
os .nossos conselhos, o nosso credito .. 
Em Direito Ecclesiastico he o nome 
de. muitas Ordens, e estabelecimen-
tos religiosos. A mais conhecida he 

-a que foi instituída por S. Joaõ de 
Deos para soccorrer os enfermos. O 
seu instituto foi approvado em 15~0 
por Leaõ X. , e confirmado por P aiu--

- 'f ~ 

/ 
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lo V. em 1617 .- Conhece-se esta Or-
derµ pelo nome. de Irmãos da Cari-
dade , que alérµ dos tres votos de -
obediencia, pobreza, e casti_dade, 
fazem o quarto de -se empregarem 
no cura.tiva dos ~nfermos. -N aõ tem 
estados, nem entraõ nas Ordens sa-
cras. Se alglun de entre elles he ad-
mittido· ao Sacerdocio, fica excluído 

.... e.as dignidades da Ordem. , · 
Carmelita se diz .o Religioso da 

Ordem de Nossa .Senhora do Monte 
Carmelo, ou do Carmo. Deriva-se o 
sea. nome do Carm elo , monte d.ta Sy-
ria, n'outro tempo habitado' pelos 
Profetas Elias , e Eliseu. Alberto 
Eatri'arca de J erusalem deo em 11%09 
;;i. estes Solitarios hurna regra que 
fod -approvada pelo Papa Honorio IIL 

- Fizeraõ-se depois. algumas mudanças 
rnl!sia regra, as quaes for-aõ- apprnva~ 
das pelo Papa Innocencio IV. ·1A té 
á paz concluída entre o Imperador 
Frederico II., e os · Sarrncenos em 
Hl~9, a Ordem dos Carmelitas naõ 
se fila via estendido além da. Terra 
Sant'a~ As perseguições que ahi sof- · 
freraõ os · determinaraõ a procura·r a-: 
sylo na Europa; e muitos destes Re-
ligiosos se espalharaõ pela ' Sicilia, 
ehypre , Inglaterra ., Marselha, e 
eutros Lugares. S.' Luiz na :su.a ivol_. 
ta da Terra Santa trouxe ' comsigo 
alguns Religiosos desta Ordem , que 
estabeleceo em París em l~b9. Des-
te Convento sahiraõ _os de França, 
e A'teinaaha. Os Papas c0ncederaõ 
á esta Ordem os pri vilegios das Or-
dens Mendicantes ., posto que lhes 
seja perrnittido possuir bens de raiz. 
Elia se tem feito celebre pelos Bis-
pGs , PTég·adores, e Escritores que 
tem dado á Igreja,. Desde o Capitu-
lo Geral que se celebTou em l\!Iont-
peUier em 1 ~87 tr,azem huma tunica 
preta com hum escapulari.0 , , e ca.puz 
da mesma côr ;· e por cima huma 
comprida capa, e murça de côr bran-
ca. Tomaraõ estes Religiosos o es-
capulario, porqu·e dizem os s·eus Es-
critores q-l!.le este ve~tuarib fôra mos-
t rado alguns annos antes P-ela Vir.,,. 
gem .Santiss~ma a@ Bemaventurado 
e,imaõ.. Siok , s ·eu sexto -Ge!l'al. Com 

( 
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este motivo he que elles estabelece-
raõ, e conservaõ nos seps C-onv.en-
tos a Confraria . do escapu lário, ou 
bentinho. A Ol'dem dos Carmelitas 
se diviide hoje '-em dois ram9s; a sa~ 
ber, os da antiga observancia, o_u 
niitiga.dos, porq-i,ie a ausCericj.ade da 

·sua i·egra lhes foi adoçada p~lQs Pa-
pas Innocencio IV. , Eugenia IV._, 
€ P.io, II. ; e os da estr~ita obse:rvan--
cia ·que seguem á reforma introduzi-
da em l 635; e confirmada em 16:33 
pelo Papa Urbano VIII. A I?rovin-
cia do Carmo ·do Rio de Janeiro foi 
e stabelecida como .independ_cmte em 
l 7i2~ ; corno Vigairaria, unida· á da 
Bahia, e c:lepend.ente da Pro~incia 
de Li~boa em 1691 , separada da Ba-

, hia, e ii:.ida dependen~e da rProvin-
cia de Lisboa em 1696. Por Provizaõ 
de ~6 de Junho 'de · 17 83 se concedeo 
aos · I\eligiosos do Carm'o o poderem 
tümr esmolas para a Obra da Igreja 
do seu Gonvento, de qqe · S.- Má.-
gestade h~ Padroeira. 

, Carmelita des.calçu_he o nome -que 
se dá à huma Congregaçaõ de Car-
melitas reformados., porque trazem 
es pés nús. Foi estabelecida ·no de.::. 
cimo-sexto Seculo por Santa. T.here-
za, ·que começou po~ in troduzjr a 
aú.sterida:de da sua regra nos Co11-
V"entos de Religiosas, e depois .a es-
te~deo aos de Religiosos ajudada pe-
los Padres Antonio de Jesus, .é J oaõ 
da .._Cruz. Este ultimo soffr.eo grandes 
perseguições da parte dos Carmeli-
tas i:i.1.itigados. Foi ·prezo em hmn dos 
seus · Mosteiros, e morreo -<Dpprimi-
do Q.e affl.icções em 14 de D.ezern bro 
de 11:>91; e foi beatificado pDr Cle. 
meQte X. em . 167f:> . Os Conventos 
desta refÕrrna permaneceraõ debai-
xo da obediencia dos antigos Pro-
vinciaes mitigadGs, tendo sóm:ente 
Priores particular.es par.a manter a 
nova disciplina até que em · lb80 
G;.regorio XIII. a instancias de Fi ... 
l-ijppe H. , Rei de Hespanha-, <Sepa-
rou 'i.nteframente .os r .. eformados dos 
m,i1_ igaélos; e <lceo áqu.elles hunLPa·o-
vinci.al parUcular., deixando-os c6m 
tudo sugeitos ao ·Ç-.eral da ·Ordem.in-
·teir.a. Sixto ·~t. em 1 .587 vendo tlpile 
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os· refon:nados se rnult.iplicavaõ ton-
s:ideravelmente , ordenou que fossem 
divididos por Provincias, e lhes per-
mittio o terem hum Viga.rio Geral. 
C lemente VIV. em 1593 pai'a esta-
belecer huma separaçaõ mais parti-
cular entre os -reformadas ; " e ·os mi-
tigados, permittio aos primeiros ele-
gerem hum Geral. Este mesmo Pa-
pa em 1600. di vidio os reformados 
em. duas Ptovincias ·a~baixo de dois 
Gera€s, hum pára a Itaha, e ou-
t.no para a Hespanha. Recebem es-
tes Religiosqs Irmãos -conversos que-
te.m, dois annos ,de No viciado, de-
pois dos q uaes naõ fazém senaõ vo-" 
tos simples. Depois de permanece-
r-em cililco arínns na Ordem saõ ad-
rnittidGs a segundo Noviciado de hum 
anno, depois do. qual fazem Pro:fissaõ 
solemfle. 

Carmelita se diz tambem a Reli-
giosa que vive , seg·undo a regra do 
Instituto do Monte Carmelo, e re-
forma inti'oduzida por 8anta There-
2a. Tendo . já sido a regra , das Or~ 
d~!-1ls de S. Domingos, e Santo Ag·os-
ti:nho abraçada por muitas pessoas do ' 
sexo femenino' animado com este 
exem pio J oaõ Soreth, Religioso Car-
m.elita, quiz que houvesse Relig·iosas 
que seguissem o instituto -do Monté 
Carmelo, e co:p:seguio fundar cinco 
eonv·entos dé Religiosas. Em 1536 
Santa Thereza , Religiosa do- IWos-
te:i:iJ.'o de A vila em Oastella; empren-
d~Ô r~formar as Religiosas da sua 
Ordem. Expei"ÍlJ]entou muitas· .con-
tradicções ; mas por fim conseguia 
fazer constituições conformes ao seu 
novo instituto , e faze-las approvar 
:r>elo Papa Pio IV. a J l de_ Julho de 
15·ts\"l. Estas Religiosas trazem huma 
tuni>Ca, e @scapulai:io de côr parda 
cotn hum manto branco por cima de 
sa.i:ja muito grosseira. Calçaõ senda ... 
lhas de ' cordas, e mei'as de lã taõ 

_grosseira como a sua tunica. O seu 
modo de vidà he muito austero, co ... 
rnein sempre de magro, e jejuaõ ha-
bitualmente âesde 14 de Setem'bro 
até -a Pas.coa. 

Carnal se .diz aquillo qu~ nos he 
- un~do pelo saIJgue. N e.ste sentido di-
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zemos frmaõ; prim_o carnal; &e. Tam:.. 
..b~m se toma esta palavra corno sy-
nonyma de sensual, lascivo. Assim 
dizemos copula curnal. N aõ rnE;:nos 
se diz carnal o tempo em que se 
·come carne por opposiÇaõ á quares-
ma. 

CÇt,rnaval quer dizer o tempo de 
festa, e divertimento, durante o qual 
se daõ habitualmente bailes, e fes-
tins. Em Ita-lia , e principalmente 
em Veneza saõ os <li vertimentos des-
te tempo acompanhados de grande~ 
§Olemnidades. Começa ali o carnaval 

· a 7 de Janeiro, e acaba na quarta 
feira. Entre nós os brincos do car-

f
l naval, ou entrudo saõ pu~idos pelos 

Alvàrás de 13, e de ~o de Feverei-· 
ro de 1604, .que vem na Collecçaõ á 
O ·d L. º . ' § º l. IV. 1., Üt. <>8; • 9, Il. 3, 
pag. 3-33.. Veja-se o Alvará de ~f> 

. de Dezembro de 1608, e os A vizos 
1 de 6 de Fevereiro (le 1734, e de 4 
! de Fevereiro d~ 17-3.f>,, mandados oh-. 

s..ervar pelo Edital de ~ó de Feverei ... 
fO de 1808. . . 

Car·ne he a substancia molle , san .. 
guinea, e fihroza que está C?n.tre a 
pelle , e os o~sos dos anünaes. Os 
Pithagoricos ilaõ corniaõ carne, os 
B11arnenes da' India se abstem della. 
A razaõ do seu éscnipulo he fundada 
sobre o dogma da n:ieJ:ern psycose , ou 

' transrnigraçaõ. Os- 'J .udeos se absti .... 
nhaõ da carne de certos animaes que 

, elles julgavaõ impurQS ·; mas esta dis-
tincçaõ foi abolida pela Lei evange-
lic.a. S. Paulp na, sua Epistola ' a Ti-
tq, cap. ~, falando da distincçaõ das 
carnes feita 'por Moisés diz, que tu-
do he puro para corações puros. Na 
Igreja Catholica naõ he licito comer 
,carne todos · os dias indistinctamen-:-
te. O seu uso he prohibido nas sex-
.tas feiras , e sabbados de cada sema-
na. Igualment€ deve haver abstinen-
eia de ca;rnes na' quaresma, e dias 
de jejum indicados pela Igreja. A 
carne dos Açougues arremata-se de 
Pascoa a Entrudo. Alvará de ~7 de 
Setembro .de· J4,79, cap. 49. Paga de 
mais ·na Comarca de · Coimbra hum 
"real por arratel para as obl'as da pon-
te. Al:vará , -e -Ca1·ta Regia de ~7 .de 

T 3 



CA.R 
Julho de 1618, e Al vará de 30 de 
A gosto de 161~. Todos os privile-
g ios foraõ revogados a este respei-
to, dito Al vará de 30 de Agosto dé 
1619., e Carta Regia de 6 de Agos-
to de 16~0. Exceptua-se o caso de 
se vender o gado em pé. Regímen- 1 

to de ~ 3 de Janeiro de 164·3 , §. 1. 
N aõ se póde vender sem ser pezada 
a rez inteira, ou em pedaços antes 
de en_t,rar no Açougue , dito Reg·i-
men to de ~3 de Janeiro, §§. 92 , e 7. 
Ninguem póde vender carne fóra do 
A çougue , nem a olho, ou a enxer-
ga. Provizaõ de 9Z3 de Setembro de 
1641 ·, Regimento de ~ 3 de Janeiro 
de 1643, §. 8, Decreto de l ~ de 
Outubro de 1657, e Alvará de 15 
de D e zembro de 1696. Cortar car-
ne fóra do Açoug·ue púhlico he ca-
so de Devassa. Provizaõ, e Regi-
mento de ~ 3 de Setembro de 1641, 
Decretos de <25 de Janeiro, e de \21 
d e Agosto de 164 4 ; de Summario. 
Decreto de 5 de Novembro de 1668; 
e de Denuncia . Decretos de 18, e 
de !Z 6 de Novembro de 1687. A car-
ne paga em Lisboa o direito dos usuaes 
off erecido em Côrtes, além do que já . 
pagava para o Real d'agoa. Regi-
mento de 19 de Novembro de 1674, 
tit. ~ . Esta imposiçaõ estendeo-se 
depois a todo o Reino. Carta Regia 
de ~9 de Janeiro de 17192. N aõ se 
pagaõ direitos da carne secca que 
entra pela foz, e vem para gastos· 
particulares. Despacho de 4 de Maio 
de 17 47; á excepçaõ da Dizima, e 
Portagem. Portaria de 16 de Abril 
de 17 71. A carne salgada, secca , 
ou de fumo naõ paga direitos por 
sabida ; e por entrada só no A lg·ar-
ve dez por ce nto de siza. Lei de 4 
de F evereiro de 1773. Sobre o for-
necimento das cárnes em Lisboa, 
vejaõ-se os Editaes de 92~ de Março 
d e 1773, e de ~3 de Março de 1775. 
Outras Providencias sobre este ob-
jecto se achaõ no A vizo de 1, De-
cre to d e 1 6 , P ortaria de ~ l, Avizo 
de '24 , e Condições de o/l 5 de A gos-_ 
t o de 179~ , Edital de \20 de Dezem-
bro de 1793, Avizos de ~ 7 de Ja-
neiro de 17 9 4 , de ló de Outubro 
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de 1796, e de 3 de Abril de 1797; 
Decreto de 19, e Edital de ~6 de 
Abril de l 7 97 ; Condições de l '2 de 
Março de 1794, A vizo de . ~º de J a-
neiro , e Otdem de 1 ~l de Dezembro 
de 1799, A vizos de ~4 de Nov,em-
bro, e de · ~3 de Dezembro de 1·800. 
O contrato das carnes pertence ao 
Senado. Decreto de 1~ de Março 
de l '794. Os Militares que venderem 
car.ne naõ gozaõ do privilegio do fóro. 
Decreto de \2 de Outubro de 179~ . 
Foi-lhes permittido come-la nos dias 
prohibidos. Bre~e de 8, e A-vizo de 
1 ~ de A gosto de r so 1. A carné ver-
de de ·vaca que se corta nos Açou-
gues do Brazil, e domínios ultrama-
rinos pag·a cinco réis em arratel. Al-
vará de 3 de Junho de 1809. Tem 
penas graves quem • vende carne em 
Lisboa fóra dos Açougues. Edital de 
17 de Julho de 1809. Pelo Edital de 
14 de Novembro de 1810 foi permit-
tido a qüalquer pessoél; manda-la cor-
tar nos lugares determinados. Sobre 
a carne de porco , vejaõ-se as Condi-
ções de 11 de Março de 1794, Edi-
tá.es de ~o de Outubro de 1800 , de 
~4 de . Dezembro de 1803 , de 14 
de Novembro de 1808, e de f> de 
Dezembro de 1809, Resoluçaõ de 
19 , e Edi taes de ~ 3 de J anetro de. 
1811, de ~o de Dezembro do" mes..:., 
mo anno, e de ~ o de Novembro de 
181 ~ , e Portarias de ~4 de Dezem-
bro de 181\'l, e de 18 de Setembro 
de 1813. Pelo Avizo de ~5 de Se-
tembro de 1800 se participou haver 
Sua A.Jteza Real ·determinado, que 
se estabeleca hum talho dentro do 
Hospital miÚtar da Côrte á maneira 
do que se pratíca no Hospital Real 
de S. Jozé. Por Eàital do Senado 
de ~3 de Dezembro de 180b, e_m ra-
zaõ de se t6'r arrematado o forneci-
mento da carne de porco para a Ca-
pital aos Marchantes della, se pro-
hibio que nenhum Ma1:chante de fó-
ra pudesse vfr vend~r porcos a Lis-
boa sem ter talhos das porias da Ci-
dade para dentro, sendo só permit-
tida essa venda aos Lavradores, e 
Creadores. Os que vendem carnes 
além da taxa saõ punidos. Ordena-
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, tit. 66, §. 3. O Con-
trato para o provjrnento das carnes, 
que se .cortaõ nos A çoug·ues da Cj-
dade foi confirmado por Alvará de 
12 de Fevereiro de 17 6b. - os desca-
minhos dos Reaes. direi tos pelas in-
troducções de carnes na Villa de Bel-
las se acautelaraõ -pelo Decreto de 
~3 de Fevereiro de 1781. Aos Sol-
dados qu~ nos quarteis matarem ; e 
venderem carne de porco se impõem 
as penas dos que descaminhaõ os 
R ·eae.s direitos, assim como ás Guar-
das dos mesmos qua1;teis. Otdern do 
General de ~9 de Janeiro de 17 43. 
O · Contrato do subsidio das carnes 
da Paraíba foi arrematado a Joaõ da 
Silva Chaves por tempo- de 3 annos ; 
em preço de hum cof!to e sessenta 
e seis mil seis centos e seis réis em 
cada anno livres para a Real Fazen-
d a por Alva1•á de l~ de Julho de 17 48 . 
Por Edital d.o Senado de ~o de Mar-
ço de 1773 se deraõ providencias pa-
1·a o abastecimento das carnes em 
Lisboa , e se detetminaraõ os ta-
lhos, erri que deveriaõ cortar-se. Pe-
lo Avizo de )27 de Fevereiro de 1811 
se authorisou D Senado da Camara 
para regular os preços da carne de 
carneiro, e vaca. Para. os Soldados 
p oderem comer carne .nas sextas fei-
1·as , e sabbados , e dias de Quares .... 
ma, á excepçaõ. de quarta feira de 
Cinza , e sexta feira Santa se con-
cedeo o indulto de !2 de Marco de 
l 81 ~, , a que se accordou o Re;l Be-
neplacíto aos 4 de Março de 1813. 
Sobre a importaçaõ das carnes ver-
des no anno de 1"814 se 'expedia a 
Portaria do Senado de ~9 de Dezem-
bro de 1813 publicada em Edital de 
~ . de Janeiro de 1814. · 

Carocha · he o nome que se dava 
a huma especie de mitra feita de pa-
pelaõ plnlado ,com chammas de fo-
go,- que n'outro te.mpo se punha na 
cabéça dos condemnados á morte pe-
lo Tribunal da Inquisiçáõ. 

Carolina he o nome de ·dois dos 
/ Estados-Unidos da America. Este 

paiz se divide em CaToliua Meri-
dional, e Setentrional. Quando Car-
los II. Rei de IngJat_erra concedeo 
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este paiz a oito de seus vassalJos ; 
Locke foi escolhido pela recommen-
daçaõ de SchaJsburi para ser o seu 
LegislRdor; mas a sua C onstituiçaõ 
naõ teve o successo que a sua repu-
taçaõ promettia . A Carolina foi in-
festada de disputas religiosas, de 
guerras entre os Selvagens, e de en-
treprezas d;e Proprietarios de terras . 
No tempo da Revoluçaõ das Colo-
nias da Graõ-Bret&nha as duas Ca-
rolinas foraõ as ·primeiras que en-
viaraõ os seus Deputados ao Con-
gresso. 

Carpi-dúra, , mulher que antiga...: 
mente hia fazer pranto, e carpir-se 
.-sobre os defuntos; e acompanhava 
os enterros por certo preço. 

Carqut;ja, mata rasteira de folha 
estreita, cresce nos lugares areosos; 
e seccos , e serve para accender o 
lume. Pelo Edital do Senado da Ca-l mara de l 8 de lVIarço de 1797 se 

1 prohibio, que os Tende iros pudes-
sem ter em armazens mais que seis 
talhas della , assim corno pelo Edital 
d@ 6 de Outubro de 1.796 se prnhi-
bio , que elles pudesse.m te1· por jun-
to mais de seis sacas d·e carvaõ.-

Carregaçaõ he a acçaõ de carre-
gar.Toma-se tambem esta palavra pe-
la carga inteira de.hum Navio. ~ssim 
todas as fazendas de. que elle he car ... 
reg·ado compõem a ·1'.ma carregaçaõ. 
Dá-se- naõ menos o nome de Carre .... 
gaçaõ á factura das mercadorias que 
estaõ a bordo de hum Navio mer-
cante. 

Carregador de mercadorias era 
officio que foi e:xtincto pela . Carta 
Regia de 3 de Dezembro de 1614. 

Carreiro he o homem .que g·uia o 
carro, e bois. Aos Carreiros do Dou-
ro, em cujos carros· se acharem pi-
pas, foradas, ou diminutas, foraõ im-
postas penas pelo Alvará de 30 de 
Agosto de 17 b7 ; §. 8. Os Carrefros 
naõ pódem augmentar os carretos. , 
Alvàri de 16 de Dezembro de .1773, 
§. 10. Pelos Editaes de 17 de No ... 
vembro de · 1796, e de ~8 de Maio 
de 18-0~ se -detaõ providencias sobre 
os Carreiros. Por este ultimo Edital 
foraõ elles prohibidos de andar ~obre 
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os carros , e de trazer aguilhadas de 
mais de seis palmos ' assün como de 
parar aonde naõ possaõ passar scges. 
Os Carreiros, ou Bagageiros que naõ 
com parecerem nos ] u gares rn arcados 
pelos Ministros respectivos para ser-
vic;o do Exerci to, saõ punidos corno , 
desertores. Portaria de 9 de Maio 
de 181~. 

Carri·agem , grande número de 
carros para conduzirem mataJota-
gem , cousas , ou pessoas , baga-
gem , e 1.rem. Nas Côrtes de Evo-
ra de 1481 se determinou, que os 
Corregedores , e Officiaes das Co-
m arcas naõ andassem por ellas mo-
rosamente, e -com muita carriagem; 
por ser isso gravame dos povos. 

Carrilho (Manoel Alvares) na-
tural de Serpa, foi Freire de A viz , 
Ministro enviado em Roma, Viga-
rio Geral de Coimbra, e de Viseu. 
Compôz eniire outras obras Commen-
tar. ad Cap. Cum excommun·icato. 
Caus. 11, qu. 4? et ad Reg. Cum 
quUl una via de ReguJ. Jur. in. 6. 

Carro, instrumento de carregar, 
que consta de rodas , lei to, apei-
ro, &c. Da contribuiçaõ dos carros 
ninguem he izento. Edital de 3 de 
de Agosto de 1765. Deo-se-lhe a 
faençaõ de penhores, e embargos 
pelo tempo de dez annos pelo Re-
gimento de 11 de Março de 1790, 
§. 15. He prohibido comprar bois, 
e carros em pregados no serviço do 
Exerci·to. Portaria de 31 de Julho 
de 1810. Foraõ declaradas por Edi-
tal do Senado de \2~ de Dezembro 
de 181 5 as Condições; porque de-
vi a ser arrematada por dois annos 
a renda dos carros. 

Carruagem he huma sege de qua-
tro rodas, suspensa, coberta, e mui-
to commoda, que serve para trans-
portar as pessoas de hum para ou-
tro lugar. As carruagens' saõ de in-
vencaõ Franceza. Naõ havia senaõ 
dua; na Corte de França no te.mpo 
de Francisco I. , sendo huma a da 
Rainha, e outra a de Diana, filha 
natural de Henrique II. No tempo 
de Carlos IX. he que ellas se multi-
plicaraõ. As carruagens de mais de 

' . 
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duas bestas foraõ prohibidas ·na Cor-
te, e hun'la legoa -em rodar, excep-
to os coches dos ·Embaixadores, e 
Ministres públic9s estrangeiros, e 
dos Cardeaes, Patriarcns , Arcebis-
p,os, e J3ispos, pele Alvará ele ~ de 
Abril de 176!2. lVJandaraõ-se apron-
tar carruagens para o Exerci lo pelo 
Decreto <le~7 de Novembro de 1666. 
Sobre o recuar das carruagens·, ve-
jaõ-se os Decretos de 13 de Setem-
bro, \e de ~ de Outubro de 1686, e 
a Lei de \2~ de Outubro do m·esmo 
anno. Deraõ-se providen·cias sobre d 
recuar das carruagens pela Carta 
Regia de 3 de Outubro de 1615. 
Pela Pragmatica de Q4 de Maio de 
17 4,9 , cap. 6 foÍ prohibido serein 
guarnecidas com ouro prata, ou me-
tal dourado. Veja-se porém -o Alva-
rá de ©z l de Abril de l 7 51 , §. 4 , e 
a Lei de ~5 de Janeiro de 1677, 
§. 8. As carruagens, e bestas del-
las pertencentes a Fidalgos, Caval-
leiros, Desembargadores, e suas ma-
lheres, naõ pódem ser penhoradas. 
Assentá de 5 de Dezembro de 1770. 
A quem 'se mandem dar pela Casa 
Real, vejaõ-se as lnstrucções de '4 
de Outubro de 17 86. 

Carta. Esta palavra vem da La-
ti na Charta, que no sentido li tteral 
quer dizer papel , ou pergaminho. 
Foi tomada depois no sen_tido figu-
rado para significar o que estaxa 
escrito no mesmo papel, ou perga-
minho. rambem quer dizer titulo, 

·ou acto. Assim dizemos Carta de 
. Lei, C~rta de ~rivilegios, Carta de 

;E> artilhas, Carta de 9uia, Oarta de 
Alforria, ou de Liberdade, Carta de 
Camara, Carta Citai.cria, Carta de 
Visinhança? Carta de Conselho, Car-
ta· Rogatoria, Carta de Saude, Car-
ta de Seguro, Carta -de Marca, Car-
ta de Maravidis, Carta Regia, Car-
ta Magna, &c. Carta de Lei he a 
regra prescri Jita pelo Soberano aos 
seus vassallos para lhes irn pôr a obri-
gaçaõ de fazer, ou deixar de fazer 
algum as cousas , ·ou para lhes deixar 
a liberdade de obrar, ou naõ obrar 
outras cousas. As Cartas ele Lei pro-
priame~lte taes differem dos Alva-

\ 
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rás, que tambem saõ Leis, quanto 
á sua fórma, quanto ao seu effei to, 
er ciuanto ao seu objecto. As Cartas. 
de Lei coiüeçaõ pelo nome do So-
berano; os Alvarás pelo seu titulo. 
Aqueffas saõ perpetuas; estas duraõ 
só por hum anno. Ord. -Liv. sz.º, 

- tit. L1<0. Quando 'o Soberano q1:ier que 
durem por mais tempo deroga esta 
Ordenaçaõ. Âs Cartas de Lei tem 
·de ordinario por objecto novas crea-
ções, e estabelecimentos. Os Alva-
rás contém a declaraçaõ, ampliaçaõ, 
ou restricçaõ do que ji se açha es-
tabelecido. Nas Cartas de Lei o Rei 
assina com guarda, quando saõ d,e 
maior pond~raçaõ; nas outras assina 

, s·em g·uarda. As Cartas de Lei, as~ 
sim como os .Alvarás devem passar 
pela Chancellaria. Ord. Liv. 2.º, 
tit. 3.9. Devem levar na subscripçaõ 
a substancia do' que ellas contém. 
Ord. Liv. á. 0

, tit. 11. Devem ser 
referendadas , isto he , assinadas pe-
lo Ministro de Estado respectivo, 
quando ,saõ passadas pelas Secreta-
rias de Estado, e Ministros dos Tri-
bunaes, quando por estes saõ passa-
das para sinal de que vaõ conformes 
como Resoluçaõ Regia. Ord. Liv. 
1. 0

, tit. 1, §. 43, tit. 82; §. 19, 
Liv. b. 0

, tit. 11, §. l, e Regimen-
to do Desembargo do Paço, §§. ~, 
e 5. Carta de Privilegio he a que 
contém os privilegios concedidos á 
pessoa . que a tira. · Carta de Parti-
lhas he aquella, pela qual o Herdei-
1·0 recebé o pagamento do que lhe 
coube na heranca. Carta de Guia 
he o mesmo que' salvo conduc.to, ou 
passaporte que se dá ás pessoas que 
devem pass~r de. hum lugar para ou-
t ro a cumprir o seu destino. Carta . 
de Alforria, ou de Liberdade he a-
quella que o Sen·hor passa ào seu 

, escravo para ficar livre do cativefro. 
Carta de Carnara he a Licenca Re-
gia para os Infantes, Duques~ e ou-
tros grandes Fidalg·os serem citados 
para virem á Côrte Tesponder ás de-
mandas quando se ach.aõ fóra della. 
A sua fórmula póde vêr-se na Carta 
d e ~o de Maio de l 60b, e A lva-

. I r á de ~o de Ma10 de 16 l 7A Carta 
ToMo I. ' 
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Citatoria he aquella porque se man~ 
da citµr alguem fóra do districto. 
Caria de Visinhança he aguella, pe-
la qual alguem he recebido por vi-
sinho de alguma Cidade, Villa, ou 
Lugar. Carta <le Conselho he o ti-
t.ulo , pelo qual alg·uem he crendo 
Conselheiro para ter voto na admi-
nistraçaõ pública. Aos que 1.em Car-
ta de Conselho se dá assento no 
Desembargo do Paço no mesmo ban-
co dos Desembargadores; mas em 
ultimo lugar. Decreto de 92\2 de Agos-
to ele 164'?.L Os Minisfros que tem 
Carta de Conselho precedem aos ou-
tros , e entre si .peb antiguidade da 
Carta. · Decreto ele 3 de Abril de 
17 b9, e Alvará de 512 0 de Novem- , 
bro de 1786. Carta Rogatoria he a 
que se passa pela Relaçaõ aos Juí-
zes Ecclesiasücos em casos de Re-
curso para que. desistaõ da violen-
cia. Ellas saõ verdadeiras Sentencas. 
Assento de 10 de Março de 16.40. 
Carta de Saude he aquella, pela qual 
se declara naõ haver peste 110 Porto 
·donde a embarcaçaõ par tio. Carta · 
de Seguro he a promessa judicial, 
pela qual o Réo debaixo 1 de certas 
condicções se exime da prizaõ até á 
decizaõ final da Cauza. Cartas de 
Seguro naõ se co.ncedeú1 pelos cri-
mes de defioraçaõ. Alvará de ~9 de 
Março de l7i'>l. Pelos crimes n:iilita-
res dos Solàados, naõ assün pelos ci-
vis. Alvará de 14, de Outubro de 
1781. Pelo crime de papeis falsos 
para conseguir .filh,amentos. Alvará 
de 9 de Dezembro de 1606. Pelos 
crimes de Almotaceria. Decreto de 
3· de Outubro de l 67~, e Regimen-
to de :J de Setembro de 1671, §.II. 
Pelos crimes de contrabando de ta-
baco. Lei de 3 de Junho de 1676 .. 
De travessia de paõ. Decreto de ~::.. 
de J ane]ro de ·1679 , Ca1·ta Regia 
de 12 de Agosto de l69i'>, §. 4, e 
Decreto de 3 de Setembro do mes- " 
mo anno. De travessia de palha. Al-
vará de l de Julho de 17b~, §. 6 .. 
E de sal. Decreto de l de Marco 

1 
de 169~. De cerceamento da moed~. 
Carta Regia de ~7 de Maio de 1686. 
De moeda falsa. Decreto de ~~ de 

u 
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Abril de 1·688. De naõ recuar car-
ruagem. Lei de ~~ de Outubro d~ 
168 6 . De vender escusas de Solda:..: 
dos , e <lesem bargos de carros. De-
creto de \5ZO de Setembr0 de 1704. , 
De uso de armas curtas. Lei de ~o 
de M3:rço de 1719 , e Alvará de ~ 4· 
de Janeiro de l 7 b6. De hir a bordo 
de paquebotes, e navios mercantes. 
J_,ei de 16 de Agosto de 17~ ~, De-
creto de 10 de Março de l 7ô5, e 
Providencias de 10 de Julho de 1810, 
§. 4. ' De infr<lc~aõ de Pragmatica'. 
Lei de ~4 de Maio de 1749 ·, §. \5Z8. 
De crimes resultantes \de Devassas, 
que tira o Delegado do Fysico-Mór. 
Alvará de l!l~ de Janeiro de 1810, 
§. ·31. As Cartas de Seguro em ca-
sos de morte só se concedem em Re-
laçaõ por seis Desembargadores. Lei 
de 6 de Dezembro de 16 a , Decre-
tos de ©l4 de Setembro de Ui78, e ' 
de ~5 de Janeiro de _l 679, e Lei de 
10 de Janeiro de 169~. Distribuem-
se entre os Corregedores do Crime 
da Côrte, excepto quando já estaõ 
distribuidas as Pevasslis, dita Lei 
de 6 de Deze~bro ·de 16Hl, §.' ~. 
Devem passar pela Chancellaria, di-
ta Lei §. f). Duraõ só por hum arrno 'i 
e só pódem reformar-se pelo Desem-
bargo do Paço. Alvará de ~4 de Ju-
lho de 1713, §. 13. Sendo negadas 
naõ se concedem mais. Assentos de 
9.>.7 de Novembro de 1691, de gi~ de. 
Setembro de 1'695, e de 13 de Ou-
tubro de 1708, e Carta Regia de ~ 8 
de Agosto de 1698. Reformaõ-se duas 
vezes na Relaçaõ do Rio de J anei-
ro. Regimento de 13 de Outubro de 
17 51 , §. 7 6. Para cada Réo se pas-
sa sua Carta , excepto sendo marr-
do, e mulher. Alvará de' 10 de Ou-
tubro de 1756. Concedem-se nos ca-
sos expressos nas Lei~, sem embar-
g;o das posteriores da Policia. De-
çreto de 15 de Setembro de 1778. 

" Em crimes de erros de offi.cio passa 
as Cartas de Seguro o Juiz da Chan-
cellaria.· Decreto de 30 de Agosto 
de 1734. O Juiz do Fisco as passa 
nos ·casos · da sua com petencia. Re-
gimento de 10 de Julho de l6\5ZO, 
cap. 47. O Conservador da Uni ver-
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si d ade de Co·im br a. Esta tu tos anti-
gos Liv. !2.º, tit. YJ,7, §. \Z, e Carta 
Regia de l de Julho de 1688; ex-
cepto em casos de morte. Decretos 
de ~4 ·de Setembro de 167 8, e de 
~5 de Janeiro de 1679. Em crimes 
de Fazenda passa é.IS Cartas de Se-
guro, sendo confessa tivas com defe-
za, ou negativas coarctadas, o Juiz 
dos Feitos da .Fazenda em Relaçaõ; · 
e as negativas absolutas, os Corre-
gedores do Crüne da Côrte. Alvarás 
de \5ZO de Abril de 1671 , e de 19 de 
Fevereiro de 1674. Pelo crime de 
arrancamentq d'arma na Côrte pas-
sa as Cartas de Seguro o Correge-

, dor do Crime ·da · Côrte. Decreto de 
<?lO de Agosto de 1678. Pelo de za:n-
gano só1 se concedem em Re~açaõ. ! Alvará de ~9 de Agosto de 1686. 

l A os Privilegiados da Companhia do 
Alto-Douro as concede o Juiz. Con-
servador della em Relaçaõ ·com os 

,Adjuntos. lnstituiçaõ confirmada por 
Alvará de 10 de Setembro de 1756, 
§. 7. As Cartas de · Seguro geraes ' · 
ou tu tos accessos saõ pro,hibidas. De-
creto de 14 de Março de 174~. So ... 
bre as Cartas de Seguro a outros 
respeitos, vejaõ-se os Assentos de 9 
de Agostq de 163!), e de ~7 de Mar-
ço de l 654, Carta Reg·ia de 3 de 
Julho de 1681 , e Decreto de ~4 de 
Maio de 1688. Carta de Marca he ,a 
que se di a Armadores, e Corsarios. 
Carta de Maravidis era o mesmo que 

, Alvará para se pagarem Tenças de, 
.Maravidis. Ord. Affons. Liv. ~- 0

, · 

tit. 74, ·§. 11. Carta Regia he a de-
terminaçaõ immediata do Soberano 
~irigída sobre algum objecto singu-
lar a pessoa constituida em dignida-
de. Carta Magna, ou Carta Ingleza 
he ·o nome que os Inglezes daõ a hu ... 
ma ántiga Patente passada pelo Rei 
Henrique III. no armo nono do seu 
Reinado , e confirmada pelos seus 
St,1ccessor~s. Chama-se Magna por-
que contém franquezas, e preroga-
ti vas grandes , e preciosas para ,a 
N açaõ que ella nunca havia obti-
do pelas Cartas antecedentes. Elia 
vem a ser a baze dos direi tos , e li..:. 
herdades do Povo lrigle:tz. Carta de , 
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Inimizade era n'outro tempo a Pro-
vizaõ que se passava em nome d'El-
Rei p:-tra que naõ ·valesse contra o ' 
irnpetrante o que fosse feito por a-
-qudle . que era reputado seu inimi-
go. Foi prohibido ao Desembargo do 
Paço passar taes Cartas de Inimiza-
de pelo A lvará de 1 o ' de Março de 
16.08, Carta Judicial se chamava al-
gum dia a Carta de Seguro. Ord. 
Affons. Liv. ~.º, tit. 59, §. 14. Car:... 
tas de Visinhança naõ se passaõ. Al-
"\lará de '7 de Janeiro de 1606, e Lei 
d& · 13 de Setembro de 161 3. Carta 
de dizer mal he o mesmo que Libel-
]o infamatorio. Ord. Affons. Liv: 5: 0

; 

_ tit. 58, §. 1. Carta. Testemunhavel 
he á A ttesfaçaõ que passa o Escri, 
vãõ perante o Juiz de quem se re-
corre por Appellaçaõ; ou Aggravo; 
de como de facto se appel]ou, ou 
aggravou do Juiz, e elle naõ admit-
tio o- Recur~o. Ord.- Affons. Liv. 4. 0

, 

tit. Sl, §. ~4. A Carta Testemunha-
v:el .'nunca se póde negar. A vizo de 
·16 de -Maio de 1797. Carta de jogar 
he o pequeno papelaõ fino em que 
estaõ pintados os naipes, ou metaes; 
e os. pontos. A Fabrica das Cartas 
de , jogar foi estabelecida ·, e se con-
fir.maraõ às Condit;ões della pelo Al-
v-ará de 31 de' Julho de 1760. Havia 
sido o Contrato . das 'Cartas de. jogar 
confirmado por Alvará de 19 de Ou-
tubro de 1644. A sua administraÇaõ 
fdi commettida primeiro á Im p1·es-
saõ Regia por Decreto de 16 de De..:. 
zembro de 1769; e depojs á Junta 
do Commercio , · e Djrecçaõ das Fa-
bricas pela Lei de 5 de Junho de 
1788, §. 9. Foi reunida á Typogra-
fia Regia debaixo da Inspecçaõ do 
Presidente do Erario ,ror.,pecreto .de 
30 de Novembro ·de, 1801, Portaria, 
e Avizb de 31 de Fevereiro de 180~. 
Foraõ concedidos pri vjlegios aos em-
pregados na Fabrica das Cartas de 
jogar pelos Alvarás de 31 de Julho 
d.e 1769, e de 6 de A gosto de 1770. 
Fez-se nova declaraçaõ' destes privi-
legies nas ·Condjções, e Decreto de 
~4 de Dézembro de 180~. O Conser-
'\féi,dor da J L\nia go Commerdo era o 
Juiz privativo das Causas dos Privi-
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Jegiâdos da Real Fabrica das Cartas 
de jog·ar. Alvará de 31 de Julho de 
17 69 , e §. 3 das Condições approva-
das pelo Alvará de í) de Agosto de 
1770. H~je esse Juiz privativo he o 
mesmo Conservador da Impressaõ 
Regia. Decretqs de 19 de Abril de 
l 8ô3 , e de ~4 de Dezembi-o de 1804~ 
A os Provedores , e J uizes de Fóra 
foi commettida a Inspe~çaõ na ven-
da, provimento, e administraçaõ das 
Cartas por Portaria de ~3 de Agos-
to de 1806. Foi augh1entadó o seu 
preço por A vizos de 5 de Junho de 
1305, e de ~l d e Maio de 181~. Pô-
de-se jogar livremente com as Car...: 
tas da Real Fabrica; naõ sendo jogos 
prohibidos. Alvará de 17 de Março 
de 1605 , Resoluçaõ de 16 de Maio 
de 17 53 , e Alvará de ~6 de Março 
de 17 54. Quaes Cartas se possaõ re..:.. 
salvar para naõ passarem pela Chan..l 
ce llaria, veja-se a Carta Regia ele 
13 de Junho de 16ló. , Das Cartas 
que se remettem fechadas a Minis-
tros com Provizões para devassarem; 
ou para outras diligencias, naõ se 
dá vista; e só das abertas, tendo 
passado pela Chancellaria, e reque-
rendo-se em tempo.' Assento de ~9 
de Agosto de 16~4 .. Sem Carla pas-
sada pela Chancellaria, nenhum Mi~ 
nistro póde servü·. Decreto de 16 de 
Outubrn de 1664; e nenhum Pro-
prietario póde entrar na serventia 
do seu officio. Decretos de Ç26 de 
Janeiro de 1649', de i o de Maio de 
1650, e de 16 de Fevereiro de 166~~ 
Devem brai: as suas Cartas de Offi-
cios os providos nelles, paganao os 
novos, e velhos ·direitos dentrb de 
tres mezes. Decreto de 18 de Abril 
de 17 55. As Cm· tas, e Alvarás de 
Mercês naõ se cumprem,. nem se re:. 
gistaõ na Cbancellatia ' sem serem 
registadas na Secretaria das Mer_; 
cês, excepto as ·dos Postos milita-
res: AI var:i de 1 de A gasto de 1777; 
§. 1. As Cartas de Administraçaõ de 
Morgados, ou Capellas incorporadas 
na Corôa devem ser reiüstadas no 
J uizo das Capellas, e Provedorias.· 
Alvará.de~3 de Maio de 1775, §.IS.; 
e Decreto de 8 de Julho de 18-0\ól• 

u ~ 
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As Cm·tas de Arrematacaõ de bens 
para pagamento da. Fa~enda Real 
como se obraõ, veja-se o Regimen-
to de 17 de Outubro de 1 bl6, cap. 
J 7 ó. Cartas Executorias tiraõ-se dos 
Processos verbaes dos devedores da 
Real Fazenda para por ellas se fa-
zer execuçoõ. Lei de ~~ de Dezem-
bro de 1761, tit. 3, §. 7. As C::irtas 
d e I n q u irj çaõ passadas pelo J uizo 
das Justificações ultramarinas saõ 
diJ·jg·idas aos ·corregedores, e Pro-
vedorBs das Comarcas ; e na falta 
delles ao'S J uizes de Fóra, e naõ os 
havendo nas ierras i:vara onde se di-
rigem aos Ministros de vara branca ' 
mais visinhos. Alvará de ~7 de J u-
lho dé 17tib, §. \2. As Cartas Orjgi-"-
naes de Doações Regias feitas aos 
imrnecliatos antecessores, devem ser. 
apresentadas · pelos Donatarios · Ji>ará 
as suas confirmacões. Alvará de '14 
de Outubrq de 1 Ío6, §. ~- Sem Car-
tas. cl.e Exarninaçaõ naõ pódem es Ar-
tífices tr.abalhar. Lei de 3.0 de Ag~s
to de·1l770. Parra as Cartas Hydro-
graficas, Geograficas., e Militares se 
gtavarem, e Ün]i>IimiTem se formou 
huma Sociedade approvada pe1© ,Al-
vará de 30 de Julho de 17~8. oCar:tas 
de Officio das Conqu~stas provihle'Iil-
cioú.-se sobre a sua remessa pelG> A vi-
zo de 6 de Novembro de 1798; e so-
bre as do Reino pelo A vizo de. 1 de 
A bTil de 1799, §. 1. As Cartas dos 
Donatarios naõ se confirrnaõ sempre-
via informaçaõ dos respectivos Pro-
vedores , e Corregedores sobre o es-
1.ado, e posse das Doações. Alvará 
de ~'2 de Dezembro de 1·634. As Car-
tas do Pr6ve<lor da,s-Capellas , e Juiz 
dos 1{.esiduos, e seus Officü1.es "llas 
Ilhas dos Açores saõ passadas -pela 
Meza da Consciencia, e Ül'.dens. Al-
vará de ~6 de lVforco de 1614 .. Car-
tas d.e Guüi. naõ s~ daõ .a alg.uem 
por qualquer Miseri.cordia, ou Casa 
Pia, sem se legitimar com Bilhete 
da lntendencia Geral da Policia. Al-
vará de ·~ 1t> de Junho de 1760, §. 18. 
N aõ se passaõ Cartas acs Ministros 
sem consulta, quando elles naõ mos-
traõ cert.ida0 do cumprimento das or-
dens sobre a Decima , e de ha v.erem 
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feito os lançamentos nos tempos de-
vidos. Decreto de !?l~ de Março de 
176 3. P assaõ-se Cartas Preca to rias 
para o Erario , e para os l\!linistros 
da Fazenda a reqnerirnenio cie Cre~ 
dores para se embargarem assentos, 
ou tenças . Alvará de 17, de Agosto 
de 1768. As CarUrs Precatorias ex-
pedidas em virtude de Cornrnissões 
dadas com faculdade de avocar A u~ 
tos·, devem cumprü·-se. Assento de -
~3 de Novembro de 1769; excepto 
os de Jui'zos privatiyos de P.rivilegia-
<los , cujo privilegio he incorporado 

1 
em direito. Decreto de 1 3 de Janei,,. 
rode 1780. As Cartas de A.rremata-
çaõ de bens pertencentes a heranças 
jacentes, naõ .se devem passar se.m 
se apresentar conhecimento de en. 
trega do seu p1'eço .no Real Erario .. 
Alvará de ~'6 de Agbsto ele 1801, 
§. ~. Cartas Substatorias .naõ se pas-
sàõ .da. E:x:ecuç,aõ de legados • JDÍC>.s, 
naõ cumpridos, pertencentes ..ao H os.::. 
pilai. Decreto de~~ de Ma:ilO de 1693. 
ÜaTtas ole Favor fo i j:IT·ob:imidG> aos.Mi-
nistros dá-las ás Partes. Decreto de 
9 de Janeiro -de 17~3. Cartas ,de As.-
sociaçaõ, Confraternidade, ou Oom-
municaç.aõ ·de Priv.ilegios do . Geral 
da Companhia Ide J .esus foraõ pro· 
hibidas, e mandadas Bntreg;ali· p:efa 
Lei de ~8 de .A.gosto d1e l 767. As 
Cartas de .A lfO'l:ria., e .M anuirl!1issaõ 
naõ saõ precisas aos pr.etbs ' e prel 
-tas escravos do Brasil para serem li-
vres logo que cHregaô a esie .Reiml'o. 
..Alvará de 19 de Setembro de 17161; 
excepto ;<'.ls pretos l\[roúnheü·o.s •que · 
vem matr·iculados no servfoo dos Na~ 
vios. Alvará d.e 1-0--éle Mar.w .de 1800.:: 

Cartaz era o S'alvo cor1.rt.uc.to qué 
os Governadores -da India davaõ-..ao-s 
amigos da N açaõ P0rtugueza pa-ra 
nave.gnrem s@guran:lernte. '~a.);n@·@m 
se diz ·o papel ·que se affiJxa ·com ál-
gnma -noticia ao ~ público. Foi pro:-
hibido ~a:o Ca wi rn.õ. da ·Fdrtaleza de. 
Mo1nba:~a passai:.. Gartaz:es para 0 
Estreito :de M~a ~pelo A J.;va>r--á.~-d~ 
~.:i de 'M-arç.o de ·-l!'.61-~. De.p0-is foi in-
teiramente pre>hibido o se"t1 uso• na 
lindia pe.Jo -Al~a:Pá â.e 16 de J aneii'ro 
de 17-7~. 
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Cartel he a carta que se dirige a t 

àesafiar alguem para duello. 
Ca1•torio he a casa aonde se g-uar-

claõ notas públicas; tj tu los, e pa-
pe1s. Mandou-se reformae o Carto-.-
rio da Camara do Porto por Provi-
zaõ de \'J6 de Abril de Í614. 

Cm~tuxa, Ordem .> Religiosa ins-
tituída por S. Br:uno. Esta Ordem 
teve_ a sua orjg·em no undec.irno Se-
e-mlu. .A clausm;a , e a solidaõ. s.aõ 
duas obrigac;ões essenciaes dos Re-
hgiosos della. . 

· Carvaõ he a. matenia disposta p.a-
1·a se accen<ler, e ,con.servar o lume; 
e se :fórma de pedaços <le mad.B.ivà 
qlu.eimada., e a.pa:gada, ou de. pefü\~ 
que se extrahe d~ minas sul.Cureas' , 
ou de hThll'.la especie de terra que se 
tira das ·lagoas :feita em tÓrrões , e 
s€~a ao :Sol. A respeito do ~arvaõ 
pa:l!at :fo:rnecimento de Lisboa se de-
ra:<Lp110videncias no A vizo de ~5 de 
iflilrn.h@ file 1756 , . Povtaria de ~~ de 
lV.Caio de 17 7 8, Edrital de ~o d.e No-
vembro de 1784, Porta11ia de ~~ de 
Noive-mbro de 1786, Ordem de ·6 de 
J ~G>. de "l 788, Edital de 7. de J u-
lho , . P.brtarias <il.'©. P2 , e de ~6 1;le Se-
r.embr~· , 0 11idem de' lo de Dezem-
bro, ··~ Edital de · 16 . de Dezembrq 
<le L'l..9'.1, -.Portadas de ~9 , e de 31 
de Março de 179\1>., Edital de ~o ele 
Novembro de .1795, Avizos de 9 de 
Junho de 1796, e '<le 10 de Março 
à.e 1797 , Edital de l IJ <le Março 
de 1797- , Ordem d<i:l 13 die Março 
de HWO, Edital de 13 àe Feverei-
ro 1±e ·1s11 , Regulamento de 1 O d€ 1 
Junho de 181~, e Edital d(i} 19 de 
Novembro de 1814. Pr0videnciou-s0 
so.bre . o _Oa:uvaõ pela Postura de 6 de 
Agosto de 1798. Sobre a mec,,lida dás 
sacas se tomou PnsW!ura no Sex:iad-0 da 
Carnara) aos ~!2 de Agosto de 1716, 
dedara.da por Despacho do Tribunal 
de 21 de Agosto de- 1716. Veja~se · 
iambem .a Postura de 7 de Outubro 
à.e 1-743. 1 Pelo Despacho do Senado 
de L3 ,de/ Setembro de 1768 se man-
-dou:, .que todos os .homens das Com-
pa.ahías d_e Carvaõ ffõSsern expulsos, 
e que m Capataze_s .escolh:ess.em deL.-
les. os que hem as pudessem servir ; 

! 
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e os que contraviessem fossem ieva-
dos á calçeta bem como os que des ... 
oÇedecessem ao seu Cnpata:l em hi:r 
acudir ao que fôr necessario para.. se 
evilarem prontamente os. incendios. 
A respeito do Carvaõ s.e proveo pelo 
Edital do Seuado de :20 de Dezem-
bro de 1779, estabelecendo os pre-
ços das ~acas, e dos carretos. 

Carvoari'a se piz a Officina de fa-
ze]j Carvaõ de lenha, e tambem a 
mina de Carvaõ de pedTa. Foi prohi-
bido fa.zerem-se Carvoarias nas Cou-
tadas pelo Alvará de 9ll de Março 
de 1800, §. ~4. Deraõ-se providen-

. cias sobre as Carvoarias pelo A v~zq 
de 30 de Julho de 1811. 

Carvoeiro he aquelle que faz, ou. 
vende Carvaõ. 

Casa he synonymo de morada. 
· Significa o edificio ·destinado para a 
habi.taçaõ. Em sentido figurado <'.)_UeP 
dizer geraçaa, ou fam;ilia. Tambem 
se diz Casa: o lugar de. J u:ç.t~, ou 
Tri};lulll.aJ, como Casa. da Supphoá--. 
Ç?tÕ, Casa da Relaçaõ do .Pru·to, Ca-
sa do Ci'Vel, Casa dos ·vinte e qua ... 
1;.ro.., Casa das Ohllas , Casa d-e Bra 
g.an<Ça , Ca~a do l.mfü.n tado., Üafia.- da{:1 
RaiJnhas ,. Oaisa dfli Moe.d-a. , Casa dne 
Seguros , Casa dos oincos ; &e. Ca-
sa da Supplioa<p.õ he o. maior Tribu~ 
nail de Justiça do Reino. Ord. Li'1 .. 
1. 0 , tit. · L pr. Lei de 18 de. Agosl!à 
de 1769. , §. 8, e · Assento de 11 de 
Agosto de 1GG3. Naõ se sabe qual 
foi a sua 0rigem. <D@rn3 tai sê1rnrn te 
que b Senhor R€it D. Joaõ f. rnu~ 

1 dou est:a Relaçaõ de San tarem para. 
: Lisboa .. Constava, de d.eg Iliinistro 
1 de. Ag·gravos, q1uinze Extravagan 
, tes, <lois Corregedores do Crirne da 
, Côr te , dois do Ci veJ, Chanceller i 
Juiz da Chanc~U1aria 7 quatro .Ouvi-
do1•es ·do Crime da Cô:rte, dois d:o. 
Ci ve1, quatro Ouvideires do Crime, 
àois J lili~es da CQrôa , Procurador da 
PazeNda., e Pr0i;qotor da J usf Ç{l· O 
titulo prop.rio dos Desembargad-0res 
desta ' Casa he. o tit. f>..c.>. do .Liv. l.~ 
Deo.,..::i;.e-lhe Regi.ia..wn1lo em 7 d© J u ... 
nho de 1605·. Qual'.ldo he necessa1~j~ 
a sua convoeaça.õ- faz-se pqr Decre .. 
to, e naõ por A vfa0, dito. Ass~nt~. 

u 3 
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ele 11 de Agosto de 1663. Na Casa 
d~t Supplicaçaõ pódem ser sentencia-
dos os Réos presos no seu districto, 
ainda que pertençaõ ao da Relaçaõ 
do Porto. Carta Regia de ~3 de Ou- · 
tubro de 165\2. Naõ ·he obrjgada a 
Casa ~da Supplicaçaõ a responder ao 
Desembargo do Paço ácerca dos Acor-
dãos que neJla se proferem.- Decreto 
de ~b de Maio de l 7\2L Regul<:traõ-
se os seus ordenados, emolumentos, 
e ajudas de custo pelo Alvará de 4 
de Fevereiro de 17 b5. Foi mandada 
transferir a Casa qa Supplicaçaõ Pª"'" 
ra as Casas de D. Antonio ao Rocio 
por Decreto de 5 de Maio de 171'>8. · 
Os Ministros ·dos Trfüunaes quando 
vaõ á Casa da Supplicaçaõ, devem 
praticar ~om 6 Rege'dor della as ci-
vilidades do ceremonfal antigo. O .nú-
mero ·das"" Casas de Aggravo, e Va-
ras do Cível da Côrte foi reduzido a 
doze por Alvará de 13 de. Maio de 
'i813, §. \Oi. Sobre o augmento das 
propinas da Casa da Supplicaçaõ, 
veja-se o Assento de 1 7 de Junho 
de 1617. O Desembargo do Pacto 
naõ póde/ pedir razaõ das Senten-
ças, que na Casa da Supplicé\çaõ·.se 
derem. Carta R ·egia de ·6 ·de· No-
vembro ae 16~3 . 

. A Casa da Supplicaçaõ do Bra-
sil foi estabelecida por Alvará de-
10 de Maio de 1808. A Relaçaõ de 
Gôa o foi em 1568; e a da Bahia 
em 1603. 

A 1Casa da Relaçaõ do Porto foi 
creada: por Lei de Felippe II. de 
Hespanha no anno de 1583 por Sup-
plica das Cqrtes de Thomar. O nú-
mero dos seus Ministros foi ultima-
mente regulado pelo Alvará de 13 
de Maio de 1813, §. 1. 

Casa de Bragança qual seja a 
, sua jurisdicçaõ, e regalias, veja-se 

o AI vará de ~ de Outubro de 1607. 
Qual seja o seu regimento, econo-
mia, e admioistraçaõ, veja-se o Al-
vará de I b de Julho de 1687. Quaes 
sejaõ os ordenados, e emolumentos 
dos seus Ministros, e Officiaes, ve-
ja-se o Alvará de ~~ de Abril de 
17 54. O primeiro Duque de Bragan-
ça foi D. Aff onso , filho do Senhor 
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Rei ·n. j oaõ i. , e de D. lgnez Pi'" 
res, que ·nasceo em I 370, sendo ain-
da seu pai Mestre de Aviz; e · cazou 
com D. Brites Perejra, filha· do Con-
destavel D. Nuno Alvares Pereira; 
tomando o titulo de Conde de Bar-
celJos.- 0 Infante Regente D. Pedro 
fez Mercê ao Conde '"'de Barcellos da 
Villa de Bragança com o titulo de 
Duque, de que se lhe passou Carta 
em nome do Senhor Rei D. Affon-
so V. a Q8 de Junho de 1449. De-
pois foi Bragança levántàda ao fóro 
de Cidade. Foi es te o terceiro titulo 
de Duque que houve em Portug·al, 
t«liH:lo sido primeiro eregidas em Du-
~atl.os as Cidades de Coimbra , e Vi-

· seu. A Junta da Casa de Bragança 
foi formada pelo Senhor Rei D. J oaõ 
IV. quando subi o ao Throno. Admi-
nistraõ-se as rendas desta Casa como 
as da Corôa. Alvará de ~ de Janei-
ro de 176 5 ; e os Minis trás das suas 
terras reptitaõ-se no sei:viço Gomo os 

1 
da Corôa. Alvarás de 13 de Outubro 

1
1 de 1606, e de 17 de Março dé 1660. 
1 Os ordenados, e emolumçmtos dos 
! seus <;">íficiaes foraõ , regulados pelo 
I Alvara ·de \2l2 de Abril de 1754. Os 
1 Vassallos della tem o privilegio da-' 

primeira lnstanc:ia. Carta Regia de 
18 de Outubro de 1751. A Casa de 
Bragança naõ pag·a siza, nem os que 
a el!a com praõ em Lisboa, e seu 
Termo. Alvará de 17 de Novembro 
de 17 49. Os seus Ministros, e 01Ii-

t ciaes naõ pag·aõ novos direitos. De-i ereto de 17 de Maio de 1755. Os 
Tribunaes das Casas de Bragança 
naõ devem intrometter-se na J uris-
dicçaõ contenéjosa, nem na dispen.:. 
sa das Leis. Lei de· 19 de Julho de 
1790; §. 526. . 

Casa do lnfantado foi estabeleci-
da pelo Senhor Rei .D. J,oaõ IV. a 
favor de seu filho o Sen1)or Infante 
D. Pedro , que depois foi Rei de 
Portug·al. Fez-lhe o dito S~nhor Rei 
Doaçaõ da Cidade de Béja , · decla-
rando-o Duque desta Cid-ade, como 
o fôra .seu terceiro Avô ~ Senhor 
Rei D. Manoel ; e conce~endu-lhe 
entre outras pre.rogativas, qll.e o pri-
mogenito do dito Senhor ln ante, e 
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todos os mais dos seus succéssores 
se chamassem logo que nascessem 
Duques de Villa Real. Foi feila es-
ta Doaç~õ a 11 de Agosto de 1654. 
A esta Mercê se seguio a da Quin-
ta de Queluz com as suas pertenças 
en taõ confiscadas para a Corôa , · de 
que se lhe passou Alvará a 17 de 
Agosto do mesmo anno. Por Carta 
<le 16 de Setembro de l()f>f:> lhe fez 
tarn bem Mercê da Villa de Serpa, 'e 
seu Termo. Doou-lhe naõ menos as 
L~ziras da Golegã, de Borba, cios 
Mouchões, e Silveira por Alvará de 
3 de Novembro de 16b5. Os Senha-

. res Reis D. Affonso VI., e D. Pe-
dro II. augmentaraõ esta Casa com 
as suas Doações por Alvarás de 1'2 
de Fevereiro, e de 14 de Novembro 
de l 65 8 , e por Decretos de \920 de ' 
Agosto de 166~, e de \92 de Janefro 
de 1665. Os Ministros da Casa do 
Infantado reputaõ-se como .os da Co-

. i·ôa para o seu despacho. Decreto de 
1 o de Dezembro de l 66õ. Deterrni-
naraõ-se os ordenados , emolumen-
tos, e ajuda de custo do seu Presi-
dente, Ministros, e Officiaes· pelo 
Decreto de 13 de Marco de 1758. 
Fez-se-lhe Doacaõ da C{dade de Pi-
nhel por Carta ·de 3 o de Março de 
1781. Subrogaraõ-se a favor della al-
guns bens· de raiz em lugar d.e mo-
veis por Alvará. de 9Z6 de Maio de 
J 781. Mandou-se observar o privile-
gio da primeira Instaricia aos mora-
dores das Terras do Infantado por 
Decreto de 17 de Agosto de_ 178Q. 
As Casas do Infantado, e de Bra-
gança foraõ igualadas em jurisdic-
ções , e prerogativas por Alvará de 
S>. de Setembro de 1785. Foi entre-
gue a Casa do infantado ao Senhor -
Infante D. Joaõ, hoje Rei por De-
creto de 1 de Junho de 1786. Foi 
i nstituida para afiançar a successaõ 
da Corôa, a que nunca se pôde unir. 
Saõ A <l rn i nis tr adores della os filhos 
segu11dos do Soberano. Declarou-se 
a Ordem regular <la sna suqcessaõ 
por Carta de ~4 de Junho ·de 1789. 
Foi-lhe unido perpetuamente 10 Póo-
rado do Crato como parte integran-
te della por Carta de 31 de Janeiro 
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de 1790. Tem Juiz em lugar do e.x-
tinc1.o Ouvidor, de quem compe te o 
mesmo recurso. AI vará de 18 de De .... 
z mbro de 1790, §. 4. O s ordenados 
dos seus Deputados , e Oiliciaes, e 
a sua economia foraõ rcg·ulados pelo 
Regimento de ~3 de Dezembro de 
1790. Pelo Decreto de f!. 7 de Agos-
to ele 1794 se declarou:, que na Doa-
çaõ que se lhe fez, se comprehen-
deraõ os Pâdoados julgados á Corôa 
depois disso no districio de Villa 
Real. 

Casa do Cível eta hum antigo 
Tribunal de J uizes de Alçada, que 
conheciaõ das Appellações civeis que 

1 
vinhaõ d'alérn das cinco legoas da 

, Côrte , e dos crimes de Lisboa, e 
1 seu Termo. Era dislincta da Casa 

da Supplicaçaõ. Passou depois para 
à Relaçaõ do Porto. Ord. Affons . 

1 
Liv. I. 0

, tit. 4, e 7. Ao Governa-
dor da Casa do Ci vel se facultou por 
Carta de \"28 de Abril de 1517, con-
firmada por Af vará de ~7 de Agosto 
de l ô 18 o conceder revis tas , passar 
Cartas de emancipaçaõ, e dispensas 
de Leis que hoje saõ da privativa 
competencia do Desembargo do Pa-
co. 
~ Casa dos Cincos he a Repartiçaõ 
aonde se paga a siza das fazendas 
que entraõ por tena, ou pelas Al-
fande-gas dos Portos seccos. Cincos 
vem ~ser a <li ta siza. Deo-se Regi-
me.pto á Casa dos Ciucos de Lisboa 
por AI var:i de 18 de J·a.n e~ro de 1690. 
Regu laraõ-se os ordenados dos seus 
Ofliciaes pelo Regimento de ~.rn de 
Dezembro de l7t':il, tit. ~ , §. 11. 
Na Alfandega do Porto ha tambem 
Casa dos Cincos, a que se <leo Re-
gimento por Alvará de ~7 de Janei-
ro ele 1699. 

. Casa dos vinte e quatro he huma 
Junta de vinte e quatro homens dois 
de cada officio des tinaua para o bom 
governo da Cidade. Foi creaçaõ do 
Senhor Rei D. J oaõ J. N: aõ se póde 
entrar nesta Casa antes da idade de 
quarenta annos. Alvará de "'7 de Se-
tembro de 1647. Para entrar nella 
saõ precizas , duas pm·tes dos votos. 
Alvará de 7 de Outubro de l6ü4. 

U4 
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Corno se faz a eleiçaõ do . Juiz do 
Povo, veja-se o dito Alvará de 7 de 
Outubro de H>64·. Corno se regulaõ 
os seus officios, e se classificaõ as 
<li versas bandejras ; e quaes saõ os 
offlcios que <laõ annualmente ho-
mens para esta Casa, veja-se o AI-

-vará de 3 de Dezembro de 1771. 
A Casa dos vinte .e quatro da Cj-
dade do Porto foi exlincta corno cul-
pada no motim que houve na dila 
Cidade por Carta Regia de ~6 de 
Out.iubro de 1661. 

Casa das Rainhas he a Junta, 
ou Tribunal que conhece dos neg<?-
cios de J urisdicçaõ voluntaria, que 
respeltaõ ás Terras ·do Patrimonio 
das Rainhas com igualdade de J u-
ris<liccaõ aos Tribunaes do Desem-
bargo· do Paço, e Conselho da Fa-
zenda da Corôa dentro do Tecinto 
das mesmas Terras. Alvará de 11 
de Março de 17 86. Sobre o modo 
porque pódem ser presos , e deman-
dados os moradores das Terras del-
las, veja-se a Provizaõ de 31 de J a-
neiro de 1770. 

Casa da India he a casa, ·ou es-
taçaõ de entrada , e anecadaçaõ dos 
direitos das fazendas vindas da In-
dia, e outros Portos d' Azia. Sómen-
te saõ admiUi<las a despacho nesta 
Casa as fazendas da In~ia, manu-. 
facturas de côres que vem despa-
chadas pelas Alfandegas de Gôa-, 
Dio , ou Darnaõ. Exceptuaõ-se as 
fazendas bordadas , e lençaria de 
côr. Os generos naõ manufactura-
d.os naõ vindo despachados pela Al-
fandega de Gôa pagaõ por inteiro 
os direitos estabelecidos na dita Ca-
sa. Vindo despachados pela dita Al-
f~ndega gozaõ da izençaõ de ipeios 
direitos, pagando porém por inteiro 
os direitos , do Consulado da sahida , 
e os da cntrada~Sobre o despacho 
das fazendas que pertencem á Casa 
da J ndia, veja-se o Alvará de ~o de 
Julho de 1767. Nella a abertura das 
mercadorias se naõ faz seni· estar pre-
sente hum Official que as peze, e sel-
le, segu:pdo o Foral de 15 de Outu-

, bro de lb87, cap. 33, e Regimento 
Jie ~ de Junho de 1703 , cap. 48. 
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Cr,sa da Moeda he a casa em 
que se la-vra a moeda, isto he , a 
materia que rep;resenta o equivalen-
te dos valores das cousas que giraõ 
no Commercio. Deo-se Regimento 
á Casa da Moeda em 9 de Setem-
bro de 1636. Estabeleceo-se huma 
Casa <la Moeda na Cidade do Por.:. 
to por Carta Regü1 de 18' de Junho 
de 1688; e outra na Cidade da Ba-
·hia por Lei de 8 , e Carta Regia de 
~~ de Março de 1694, e Provizaõ 
de 18<leMarço de 1714; outra .em 
Pernambuco pela Resoluçaõ de ~o 
de J aneirn de 1770. Esta se trans-
feria para o Rio de Janeiro por Car-
ta Regia de 31 de Janeiro de 170~. 
Estabeleceo-se em Minas-Geraes por 
Carta Regia de E) de Março de 17~0. 
N ella se mandou obse·rvar a Lei fun-
damental do Erario de Ci2~ de Dezem-
bro <le 1761, abolindo-se aproprie-
dade dos Officios por Decreto de 9Z 1 
de Agosto de 1778. Deraõ-se provi-
dencias para a reforma della por De-
creto de l~ de Novembro de 1801. 
Foi depois erecta em Minas-Geraes 
em lugar da do Rio de Janeiro, e 
Casas de Fundiçaõ que se extingui-
raõ por Alvará dé 13 de Maio de 
1803. 

Casa das Obras he a Repartiçaõ 
por onde se fazem as despezas das 
Obras dos Paços Reaes. Deo-se-lhe 
Reg"imento em 16 de Janeiro de 
1689. 

Casa de Seguros he a R e parti-
çaõ , pela qual se regulaõ os Segu-
ros, jsto he, os Contratos em que 
algum Negociante, ou alguma Com-
panhia de Gommercio toma a si por 
certo premio o .risco de mercadorias, 
navios, c_asas, ou vi<:las. O Regula-

' mento da Casa dos Seg·uros de Lis-
boa foi approvado pela Resoluçaõ de 
15 de Julho de -1758. Furaõ , appro-
vados novamente os Artigos do dito 
Regulamento pelo Alvará de 11 de 
Agosto de 17·~1 , que extinguro à 
propriedade do Qfficio de Corretor, 
e -Provedor dos Seguros da Praça de 
Lisboa, reduzindo-o a mera\Serven-
tia amovível ; e incorporo.u a sua ju-
risdicçaõ, e inspecçaõ na J unia do 
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'Cornmercío. Pelo Assento de '7 de 
Fevereiro de 1793 se declarou; que 
as cousas entre Seguradores, e Se-
gurados pertenciaõ á Ca::;a dos Se-
guros. 

Casa Pia de Correcçaõ foi crea-
da na Côrte com . o fim declarado no 
Decreto de 18 de Setembro de 1778. 
Foi-lhe applicado o i-endirnentQ da 
addiçaõ da Loteria por Decreto de 
!26 de Fevereiro de · 1793. Foi !'esta-
belecida no Mosteiro do Desterro 
por Portaria de 8 d.e Maio de 181~. 
A Casa Pia do Castello foi instaura-
da unindo~se-Jhe o. CoJJegio dos Me-
ninos Orfãos da Mouraria por Alva-
1·á de ~L.I! de Outubro de 1814.1 Hum a 
Casa Pia de Curreccaõ foi e·stabele-
cida n.o Porto por Decreto de \25 de 
Setembro de 1794. 
. Cása /das Herdades, a sua Ad-
ministraçaõ foi extincta pela Lei de 
~~de Dezembro de 1761, tit. ~, '§. 14. 

Casá. de Aveiro. Deraõ-se provi-
dencias sobre a arrecadaçaõ, e ad-
ministraçaõ dos seus bens pelos Al-
varás de 2PZ. , e ~7 de Maio, e De-

, eretos de 6 de Julho de 1660, de ,gao 
do Junho de 1673' de l~ de No-
vembro de 16.84, e de 7 de Março 
de 1687. 

Casa de S. Roque foi doada com 
a J greja, Ofücjnas ~ e Cerca á Mise-
ricordia de Lisboa para: creacaõ dos 
Expostos, e (Recolhimento d.as Or-
fãs por Carta de '8 de Fevereiro de 
1768. 

Casa ele _Pedroso ·pertencente aos 
J esuitas foi dada á Meza Censoria 
por Carta Regia de 13 de Abril de 
1768. 

Casa de Santo Antonio. A Real · 
Casa de Santo Antonio da Cidade 
de Lisboa' foraõ concedidos muitos 
privilégios pelús Senhores Reis des-
te Rei no, os quaes se confirmaraõ 
por Alvará de 3 dé Outubro de 1777. 
E estes mesipos pri vilegios' que lhe 
hçiviaõ si_do concedidos foraõ nova-
mente confirmados por Alvará de ~ 
de Novembro. de 1811. Foraõ deela-
1·ados os seus pri vileg~os por portaria 
de 11 de Março , e Provizaõ de 1 ~ 
de F'evereiro de . 181:5~. 

To·M:o I.. 
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Casa de J ozé AI vares de Mira. 

Sobre a sua administraçaõ no Brasil 
se deraõ providencias p~Io Decreto 
de 16 de Janeiro de l 7 84. . 

Casa de Ceuta. Fez-se consígna-
çaõ para as suas despezas por Decre-
tos de I, e~ de Outulfro de 1750. 

Casa de Pasto se chama o lugar 
em que se vende vinho, e em que 
se dá de comer; o que a distingue 
da taverna em que só se vende vi-
nho. 

Casa Pia se diz aquella ein que 
se cumprem obras pias, e se exer-
cem funções . de caridade , corno as 
Misericordias, os Hospitaes, as Ca-
sas . de educaçaõ pú blíca. Ord. Li v. 
1 o t' t G) . § 0) . ' 1 . 6:..' . 4 ..... 

Casa da Audiencia he o lngar em 
que o Rei, ou o Magistrado ouve 
em público as Partes. 

Casa de Educaçaõ , e Recolhi-
mento de me.ninas fQi :mandado es-
tabelecer em Cernache do Bom-J ar-
dim pelo Senhor Rei D. Joaõ coiuo 
Graõ-Prior · do. Crato pelo Decreto 
de \241 de Junho de 1805. 

Casal. Deriva-se da palavra La ... 
tina Casa, e em geral significa ha-
bitaçaõ. Dá·se porém particularrnen..:. 
te este nome ~~s Casas de Campo 1 
'que tem terras de lavoira, e gran-
gea'ria. Casal encabeçado se chama-
va o Prazo fateosirn, que dividido 
por Colonos hum só delJes he o Ca-
beça do Prazo, que responde in so-
lidurn pelas pensões ·, ou ·fóros, co.-
bran~o-os dos mais possoeirns, e en-
tregando-os e1Je só ao Senhor <lírec-
to. Os Casaes incultos pertencentes 
a Igrejas, e Corpos de maõ morta, 
que elles naõ querem aforar, saõ 
dados- de sesmada. Lei · de 4 de J u-
lho de 1768, §. 11. ·os Casaes na 
Provincia da Extremadura se man-
daraõ conjunctar pela Lei de 9 de 
J,,Ulho de 177 3, §.5; nesta parte aJ. 
ter ada pelo Decreto de 17 de Julho 
de 177 8. Casal iam bem se . diz o ho-
mem, e a mulher. Casaes de ho-
mens, e mulheres que vaõ das Ilhas 
dos Açores pata o Brasil como se 
transporLaõ, veja-se o Regimento de 
b de Agosto· de 17 47. 

X 

/ 
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Casamento he hum acto que em 

si mesmq, e pelas suas consequen-
cias depende do direjto n.atural, do 
direi to público, do direi to civil, e 
do direi to ecclesiastico. Co}:Ilo con-
tra to natural póde definir-se a uniaõ 
voluntaria do homem, e da mulher 
livres para viverem juntos, proorea-
rem filhos , e educa-los . . Como con-
trato civil póde defluir-se hum con-
trato revestido das formalidades pres-
criptas pelas Leis,· pelo qual hum 
homem, e huma mulher livres reci-
proc'amente se obrigaõ a permanece-
rem em toda a sua vida na uniaõ 
que deve haver entre os casados. 
Como Sacramento he a alliança, ou 
uniaõ legitima, pela qual hum ho-
mem, e huma mulher se obrigaõ a 
viverem juntos no resto da sua vida 
como marido , e mulher instituída 
por Jesus Christo como sinal d.a sua 
uniaõ com a Igreja, e a que elle an-
nexou graças particulares para van-
tagem desta Sociedade, e para edu-
caçaõ dos filhos que della proi\'."ém. 
Casamento occulto he aqm~lle em 
que se obs€rvaraõ todas as solemni-
dades; mas cujos Conjuges prochlraõ 
tirar ao público o conhecimento del-
le. Differe o Casamento occulio dQ 
Clandestino, porque este he feito 
sem as solemnidades presc1•itas pe-
las Leis, e naõ produz algum effei-
to civil. Casamento carnal se diz por 

-opposiçaõ ao espiritual. Casamento 
per co,emptionern era hum dos ' ires 
modos pórque se contrahiaõ os Ca-
samentos entre os Romanos antes 
que elles abraçassem a Fé éatholi-
ca •. Esta fórma era mais antiga, e 
mmto mais honrosa que as outras 
per usum, ou per usucapionem. Por 
ella os Conjuges se compravaõ mu-
t?amente. Casamento per confarrea-
tzonem era outra fórma de · Casa-
mento usadá entre os Roman0s ' no 
tepi po do Paganismo , e foi Rom u1o 
quem a in troduzio. Os futm:os espo-
sos hiaõ a.o Templo aonde se fazia 
hum sacrificio e1:n presença de dez 
Testemunhas. O Sacerdote entre ou-

·tras cousas offerecia bum paõ de fer-
mento que se dispersava sob1:e, a vic-
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tima. Queria nisso mostr~r que o paõ 
sim bolo de todos os outros bens se-
ria cornmu~n entre 0s Conjug·es, e 
que este,s teriaõ todos os bens ern 
commum. A isto se chamava con-
farreatio. Casarnehto clandestino he 
aquelle que se c·elebra sem se obser~ 
varem tod~s as formalidades reque-
ridas. para a publicidade dos Casa-
mentos, como quando naõ houve pro-
clamac(~tõ de Banhos, ou dispensa del-
les. Casamento de consciencia he o 
mesmo que Casamento in extremis, 
ou ' feito á hora da morte. Casamen-
to consum,mado he quando depois da · 
bençaõ nupcial os Conjuges habjta-
raõ juntos. Casamento incestuoso he 
àquelle que ,he contraQido. ent~·e dois 
parentes em gráo prohibido, isto he, 
até o quarto gráo, ou entre aquelles 
que tem allia:i;:iça pessoal como o pa- _ 
drinho, e a afilhada, o afilhado, e a 
madrinha, o padrinho, e a comadre, 
ou a madrinha, e o compadre. Casa-
mento á hora da morte .he o mesmo 
que de conscie1ncia, isto he, contra- · 
hido por -pe.ssóas, das .quaes hurna ' 
estava perigosamente enferma de 
doença de· que veio a morrer. Casa· 
mento da rnaõ esquerda, ou corno· 
dizem os Alemães Casamento á mor--
gauatic.a he hurna especie particular / 
de Càsamento praticado na Alema-
nha pelos Principes desse Paiz 'quan-
do casaõ com pessoa de condiçaõ in-
ferior. Tambem chamaõ os Alemães 
Casam·ento á morganatica aquelle 
em qug o marido faz á mulher hu-
ma doaçaii> de nu pejas, que na lin-
gua do Paiz se diz morg.engabe. , con-
sistente na quarta parte dos bens 
presentes , e futuros do mariUo. Ca-
samento n,u1Io sê diz a conjuncçaõ 
illieita, e irregular a . que se quer 
dar a fórrna de Casan1ento, e naõ 
teve os requisitos de direito para a 
sua validáde . . JCasamer1 to por pala-
vras de presen ~e era aquelle em que 
os Contrahe,nies acompanhados de 
Notaria hiaõ á Ig;reja, e na presen-
ça d0 Par0co se este lhe negava a 
bençaõ nupcial declaravaõ perante o 
Nota rio , que eHes se recebiaq. por 
marido, e mulhe~ passand0-lhe dis.~' 
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so Cerlidaõ o Notaria. Casâinento 
])resumpti vo se chama vaõ as pro-
messas de Casamento de futuro, as 
quaes sendo seguidas da copula car-

. nal s~ reputavaõ ratjficadas, e for-
rnavaõ hum · Casamento presumido. 

·Casamen to rehabilitado he o que s~ 
celebra de novo. para reparar o que 
faltava no primeiro. Casamento es-
piritual se diz o que contrahe o Bis-
po com a sua Igreja; ou o Paroco 
com a sua Parochia. Casamento sub..:. 

· · sequente he o que contrahe o ho-
mem com a mulher de - quem teve 
-filhos, que por esse matrimonio fi-
caõ legi limados , sendo nesse tempo 
os Conjuges livres , e habeis pàra 
casan~rn. Casamento per usucapio-
nem, ou per usum era huma for-
ma de Casamento usada entre os 
Gre~:os , e entre os Romanos no 
tempo do Paganismó. Este Casa-
mento contrahia pela _cohabitaçaõ por 
hu_m anno. A mulher que assim ca-
sava era chél:mada uxor, e naõ ma- · 
ter famib,"as; e naõ gozava da com-
municacaõ. dos bens. Os Casamen-
tos cland~stinos foraõ prohibidos, e 
saõ huú1 dos casos de Devassa. Lei 
de ' 13 de Novémbro de 1651. De-
vem as pessoas que tem officios pú-
blicos casar-se dentro de hum auno . 
Alvará 1de 0Z7 de Abril de 1607. Os 
Casamentos dos filhos menores · naõ 
pódem fazer-se s.em o ·consentímento 
dos Pais ._ Assento de 1 de Julho de 
1631·, Leis de 19 de Julho, e de ~9 
de Novembro de 1775, e de 6 de 
Outubro de 1784 ',. Deci·eío de 31 de 
Julho de l 7 87. Sobre os Casamentos 
dos nobres, veja-se a Lei <le ' ~L.L de 
Majo de _174,9, cap. 16, Alvará de 
17 de Agoslo de 1761, e Decreto 
de 17 de Julho de 177 8. Quando os 

· Pa.is negaõ .injm:tamente o .seu con-
sentimento suppre-se-lhe por Alvará 
de Licenca assinado pelo Magistra-' ' do. Lei de 929 de Novembro de 177 5; 
ou po1· P rovizaõ. Lei de 6 de Ou tu-
bro de 17 84·, §.· 4._ Casamento se di-
zia n'ou.tro tempo tambem o dote, 
ou doaçaõ que se faz~a . p~1~a o~ . Do.a-
dos casarem./ Ord. L1v. 4. , tit .• 30, 
§. 3. T 'ambem se dava este nome á 
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pensaõ que os Mosteiros pagavaõ aos 
seus Fundadores, e Dotadores. Pa-
gavaõ-se Casamentos aos moradores 
da Casa Real. Regimento de 17 de 
O~tubro de lbl6, cap. 1!24. Cessa-
raõ .desde o anno de 1534~ . Regirnen- · 
to de 3 de Ju11ho de l 57'2 , cap.' 50. 
Os Casamentos das Damas que ser-
vjaõ no Paço foraõ taxados por Al-
vará de ~ de Outubro de 1607. De-
clarou-se pelo Alvará de 4 'Cfe Abril 
de l 7b5, que dos Casamentos dos 
Vassallos Portuguezes, ou da A m.~
rica com as Indias uaõ i~esulta infa-
m1a. 

Casas naõ pódem alugar-se a Cir 
,ganos. Decreto de 30 de Julho · de 
164.·8. As Casas em que vivem os 
donos, ou saõ dadas pelos Conce-
lhos, ou por outl'a pes$oa para se vi-
ver nellas de graça pag·aõ D .ecima 
do que costumaõ, ou podiaõ render. 
Regimento de 6 de 1VI9-io de Hió4, 
tit. ~, §§. 13, 14·; e lb. Casas. de · 
Fundicaõ mandaraõ-se estabelecer no 
dist.I,':lcto de Minas-Geraes para a fun-
diçaõ 'do oiro, e arrecadaçaõ dos quin-
tos. Lei de 11 <le Fevereiro de 17 19. 
Casas dos Embahadores naõ eximem , . -h I 
da pena os J:\,eos que se acoutaõ a. 
ellas p.ara -se livrarem do poder da 
J nstiça. Lei de 11 ·de Dezembro de 
174!8. Casas de Fundiçaõ de oiro nas· 
Cabeças de Comarca de M~nas-Ge
raes foraõ r estabelecidas pb~ Alvará 
de 3 de Dezembro de 1750,. aonde 
se lhes deo Regulamento. Casas de 
Inspecçaõ para o Commercio do ta-
baco , ·e assucar foraõ mandadas es-
tabelecer nos Portos d.o Brasil por· 
Alvará de 1 de Abril de 1751, cap. 1. 
Casas de vender polvora pelo míudo 
mandaraõ-se estabelecer em diversos 

1 bairros, e si tios de Lisboa pelo AI-
' vará de ~ de Julho de 1754; e nas 

Províncias pelo .Alvará de ~8 de Ja-
neiro de 1788. C~sas de sobrado, e 
sobrelojas foi prohibido vender neJI'as 
por rníudo, ou a retalhos. ,Estatutos 
dos Mercadores de retalho confir-
ma.dos por Alvará de I 6 de Dezem-
bro de 1757, cap. ~, §. 3. Casas 
queimad-as, ou demolidas pelo ter-
remoto dera-O-se providencias ' para a 

X~ 



C AS 
sua reedificaçaõ peles Alvüds de lYl 
de lWaio de 17b8, e de 15 de JunLo 
de 17 5~. Casas qu e irnadas pelo ter-
remoto ticaraõ h vres de fóros. Alva-
rá de 921 de Janeiro de 1766. Casas 

· arruinadas em Lisboa, p osto <JUe naõ 
cheg assem a ser incendiadas foraõ 
mandadas ::irremaiar a quem .as qui-
zesse reedificar, obrigando-se a fa-
bricar propriedades uniformes acs 
prospec los es tabelecidcs. Decreto de 
7 de D ezembro de 177 '?! . Casas de 
madeira, ou barracas foraõ manda-
das demolir na Cnpit:.iJ. ]) ecreto de 
8 de Outubro de 17üO, e Avizo ·cle 
924 <le Outubro <le 1763. Casas he 
prohibido alugarem-se a vadios, jo-
gadores de officio , e mal procedidos. 
Alvará de ~f> de Junho de 1760, 
§. 8. Casas mandaraõ-se edificar no 
si tfo dos Aguas-livres para 0s Fabri-
cantes da seda. Decreto de 14 de 
Marco de 17 ó9. Casas naõ arruina-
das pelo terremoto foi prohi bido alu-
ga-las por maior preç.o. Decreto de 
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videncias para se evitar o Jevé1 nta-
mento dos seus alugueres pelo ffi- · 
cio <le 3 de Junho de 1803. Casas 
de Sortes foraõ concedidas a favor 
da Em preza do 'I heatro de_ S. Car-
los por Decreto de 16 de lV!arço 
de 1803. As Casas ,de Ljsboa foraõ 
irtandadas numerar. Edi taes de '2 7 
de Outubro de 1807, e de :p, de Abril 
de 1811. Tambern se mandar:.:.õ nu-
merar pelas Ordenanças para rne-
lhcr arranjo do Recrutamen_to. "Re-
guiamento confirmado por Portaria 
de '?2~ de Agosto de 181\'2, cLip. 1, 
art. ~, e 3 .. As Casas arru]nadas, 
pelo inim·igo maudaraõ-se reedificar 
á cl1s1a do Estado. Carta Regia de 
~6 de Julho de 1811, e :Edital de 
lb de Julh-o de 1813. As Casas no-

! bre~ di vid1das em differenies-possui-
dores mandaraõ-se adjudicar ao que 

1 tinha a . parte principal deJJas pela 
1 Lei de 9 de Julho de 1773, §§. 1, 

1 

e \'2 ; à qual foi suspensa pelo~ Decr~- · 
to de 9 de Julho de 177 8. Casas de 

3 de Dez€rnbro de 1755. Casas fei-
tas contra o risco, e plano da Cida-
de foraõ mandadas demolir pelo Edi-
tal de 10 de Feverefro de 17 ML Ca-
sas precisando o dono dellas, ou naõ 
pagando o lnqujlino póde usar ·con-
tra este do despejo. Ord. Liv. 4. 0 , 

tit. \2 4, pr: , e Alvará de 3 de JVIar-
ço de 

1
17 61. Casas nobres , o que se-

jaõ, ou se entenda por ellas, veja-se 
a Lei de. 9 de. Julho de 1773, §. 3.1 
Cas3.s póde possuir a Misericordja 
d e Lisboa pagando a Decima dellas. 
Alvarás de 31 de Janeiro de 177 5, 
§. 3, e de 14· de Dezembro de l 77b, 
§. 9l. As Casas da Pafrjarcal foraõ 
tomadas para a Real Fazenda, en-
tregando-se e~ seu lugar A polices, 
e se mandaraõ vender. Decl'eto de 
~4 de Janeiro de 1801. As Casas de 
Lisboa, e Porto pagaõ além da De-
cinrn mais tres por cento da sua ren-
da annual. Alvará de 7 de Março 
de 1801 , §. 11. Q~rnm fizer Casas 
em Lisboa póde mandar tirar o en-
tulho que na loja dellas houver, en-
contrando-se depojs a despeza no pa-
gamento da Decima. Decreto de l \2 
de Novembro de ISO~. Deraõ~se pro-

í permuta para o ofro, e düirnantes 
1 f foraõ estabelecidas no Brasil jJOr Al-
f : vará de 13 de Maio de 1803, art. 4. 
1 1 Casas ninguern póde reter depois de 
li lhes . pôr escritos , e he despejado 

verbalmente, e sem figura de Pro-
: cesso a req.uerüi1ento do dono. Al-

vará de Q~ de Maio de 1771. Sobre 
despejo de Cas<:1S naõ se concede ao 
Réo vjsta suspensivã , á excepçaõ 
dos casos de se provarem in confi-
nenti bemfeitorias feiiás· com expres-
so consentjrnento do Senhorio, ou de 
haver Aposentadoria legitimamente 
concedida. Casas deve - o Inquilino 
patentea-las a quem . as quizer alu-
gar, dito Alvará de ~\2 de Maio de 
l 7'i 1. Casas que forem -da arrecada-
caõ da Fazenda Real devem os seus 
Chefes dai: conta no Erario, e no 
Conselho da Fazenda de qualquer 
.qovi<lade que nellas haja Decreto de , 
9 de Julho de 1794." / 

Cascaes. Pelo Decreto de 30 de 
Outubro de 1807 se ordenou, que o 
Forte de San1o Antonio da Bar:ra, 
ou Forte velho seja considerado co-
mo dependencia da Praça, e Go-
verno de Cascaes. 



(. 

C -A S 
Cascavel se diz o Official que nas 

Alfandegas põem os arcos nas caixas 
de assucar. 

Casco era buma armadura que 
d.efe~dia â cabeça. '" Ord. ~i~. 5.ºy 
üt. 80, §. HL Casco se d1z a qui-
lha, e costado do navio, e tambern 
se torn a pelo navio todo. Casco tarn-
bem. significa vazilha de ta11oa . como 
p ipas, barris, quartolas . O rd. Af-
fons . Liv. ~ -º, foL 3<->9. ,Cascos em 
lugar de chapéos foraõ determinados 
p ara os Corpos do Exerci to , e se 
rnandaraõ prontificar por A vizo de 
30 de Janeiro de 1804, dirigido á 
Junta da Fazenda dos AI'Senaes 
Reaes, começando pelo Corpo ' de 
Cavallaria de Alcantara esle forne-
cimerato. 

Caseiro he aquelle que tomou al- 1 
gum Casál, ou Quinta de aluguer 
para a grangear por sua conta. Tam-
bem se diz Caseiro o que a grangeia 
para outrem com quem vive, ou por 1 

quem he assalari ado. Os Caseiros 
dos Desemb argadores naõ saõ izen-
tos de pagar coimas. Alvarás de 13 
de Setembro de 1 610, e de '27 de 
Setembro de 1613. Os Caseiros dos 
Privilegiados de Malta só gozaõ de 
privilegio vi vendo nas Quintas del-
les, e subsistindo da lavoura dellas a 
maior parte do anno, sem viver de 
outro mister, ou grangearia de bens 
proprios. A) vará de 9 de Julho ele 
1 641. OS-Caseiros da Igreja de Lis-
bo~, e dos Conegos , e mais Eccle-
siastic_os da Patriarcal, corno se en-
tendem, e se de vem observar os seus 
privilegio~. Alvará ele 1 11· de Dezem-
bro de 1 7 '13 . Os Cãseiros dos Casaes · 
da Collegiada. da Sen hora da Olivei-
ra de Guimarães naõ pagaõ üjbutos 

· <los bens, ou prazos della. Alvará 
de ~o de Setembro de 1768. Os Ca-
se iros encabecados dos Casaes - <la 
Ordem de S. J oaõ de J erusalern s6 
gozaõ de pri vi legios vi vendo nelles , 
ou susten tando-se delles a maior par~ 
te do anno. Alvará de l~ de Maio 
de 1778 , §. J. 

Casinha quer dizer casa peque-
:na. Cham a-se Casinha a casa em que 
o Almotacé faz A udiencia. Desem-

/ 
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bargadores da Casinha eraõ antiga-
mente os que dei:;paclrnvuô e m El-
Rei. Ao princip10 eraõ dois os Des-
ernb~gadores da í'a~inha, üU do Pa-
ço; derois augrnen-t .u-se o seu nú-
mero. Casinhas se cbamaõ tambem 
os Carceres da J nqujsiçaõ. A Casi-
nha na Cidade Jo Porto foi extlnc-
ta, e se fez no' a regula ,aõ d s ge-
neros por Alvará de 10 de Novem-
bro de 177 "l , declarado por Alvará 
de 16 de Dezembro de 1773. \ 

I 
Caso he o mesmo que successo; 

acontecimento. Tarn bem significa ac-
çaõ , -feiLo. Caso da Lei he a especie 
a. que a sua sentença he applicavel. 
Caso fortuito se diz o aconteciniento 
occasi nado por força maior que se 
naõ póde p rever , e a que se naõ pó-
de resistir. Taes saõ as tempesta-
des, a. saraiva, ús cheias, a invazaõ 
do inimigo, ·&c. O incendio naõ se 
constitue sempre na classe dos ca-
sos fortuitos, porque póde proceder 1 
ou de fraude, · ou de culpa. O mes-
mo se deve d1zer do furto. Pelos ca-
sos fortuitos re g ularmente nínguem . 
responde quando naõ está no seu 
poder o preveni-los, ou obstar-lhes. 
Alvarás de \2ó de Janeiro de 17ofJ, 
§.~,e de~~ de Maio de 1760. Os 
casos fort.uitos ·cuidados, ou naõ cui-
dados, saõ e,xchúdos com tudo dos 
arrendarnen los das sizas dos corren-
t es . Regünento de lG de Janeiro de 
1614·, cap. l ~. Os Rendeiros das ren-
das Reaes na arremataçaõ dellas sem-
pre, ainda que naõ declarem, ficaõ 
obrigados aos casos fortuitos, ordi-
narios, ou ext.raordinarios, solitos, 
ou insolilos. Lei de ~~ de Dezem-
bro de. 17Cl, tit.. ~, §. 34. Quando 
por caso insolito se destroe a pro-
priedade aforada, fica dissolvido, e 
ext.incio o aforamento. Alvará de \21 
de Janeiro de l 'Z.66. Sendo por caso 
fortuüo <lamnificado o moinho, iwõ 
se desobriga o Forefro possuidor de 
o repa rar á sua custa. Alvará de l 
de Junho de 1787, cap. l\'2. O caso 
accidental naõ desobrig·a de pagar a 
besta rnort.a\ no Brasil. Alvará de ló 
de Julho de J 77 b , §. l<:L. Caso capi-
tal deve procc sar-se summariamen-
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1.e, e scnlenciar-se den1.ro de seis 
rnezes. Resoluçaõ de 13 de Setem-
bro de 1691, e Alvará de 31 de Mar-
ço de 17 4\2, §. Q. Cases de rncrte se 
dizem os de]jctos que devem ser pu-
nidos com pena capital. Casos de 
consciencia Sê.lÕ as questões respec-
tivas elos de veres do hcmern, e do 
Christaõ para jndagaçaõ ' do que as 
Leis, e a Religiaõ ácerca da es1ie-
cie deJJas perrnitlem , ou prchibem. 
Casos rese-rvadcs sriõ cert9s pecca-
dos atrozes qualificados na di8dplina 
eccles1astica, cuja- absolviç-aõ o Pa-
pa, e os Bispos reservaõ para si, ou 
para os seus V igarios Geraes. 

Cassar he o mesmo que annul-
lar1, declarar invigoro:so algum ado. 

Casta he o nome que os Indios 
daõ ás dHferentes classes, ou tribus 
em que dividem a sua N aç.aõ. Ha 
entre elles hum grande número de 
castas; mas todas se derivaõ das 
quatro princi paes, a saber, ·a dos 
Brarnenes , ' a dos Culteros, a dos 
Bani::rnos, e a dos Wisos. A primei-
ra he a dos Sacerdotes; a , segunda 
he dos Rajahs, ísto he, os Reis, e 
os nobres; a terceira he a dos Mer-
cadores, e Commerciantes; a quar-
ta he a dos Artífices. Ós Indios tem 
huma extrema delicadeza a-·respeito 
do nascimento, e járnais estas cas-. 
tas se misturaõ. 

. Castelhanos s.e dizem os naturaes 
de Castella. Estende-se este nome a 
a todos os Hespanhoes. Foraõ expul-
sos deste Reino por Decreto de 18, 
e A vizo de qjl4, de Maio de 17 612. 
Que os Castelhanos naõ goza·vaõ nes-
te Reino dos privilegias da Compa-
nhia de S. Diogo se declarou pelo· 
Alvará de ~6 de Agosto de 1605, 
revogado pelo de 11 de Dezembro 
de 1610. Os Castelhanos tem priví-
legios neste Reino, e se lhes man-
daraõ guardar pelo Art. 4. 0 do Tra-
tado de Pazes de 13 de Fevereiro de 
1668; e pelq Art. 17 do Tratado de' 
Pazes de 6 de Fevereiro de 1715. 
Fez-se Concordata entre este Rei-
no, e o de Castella para a mutua. 
entrega dos delinquentes, a qual se 
mandou reimprimir por· Lei de !9Z de 
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Julho de 169o/l , que inclue a rnestn a 
Ccnccrdai a. E IJ<tra a exarn jnaçaõ 
desta Lei se paEscu a Prov izaõ de 
3 de Dezembro de 169~. Pelo De-
creto de 13 de Novembro de 16\H 
se rnandaraõ observar cs privilegios 
dcs Castelhanos, cc mo e s dos In-
glezes. ' 

Castella he hum dcs Reinos que 
pelo Casamento de Izabel, e Fer-
nando se uniraõ á Hespauha. 1 

Gastellaõ he o mesmo que Gover-
nador, Guarda .do Castello. 

Castellas, moeda que corria em 
tempo de Sen~or ·Rei D~ Jcaõ I. : 

Castellatico era certa c0ntribui-
çaõ para o repnro dcs Cast ellos. Foi 
substituída peles Terçcs das rendas 
dos Cencelhcs. Ore].. Liv. \2.º, tit. 
o/l8' §. · ~. . 

Castello, Fortaleza á. antig;a com 
muros , fossos, e torres. Os Castel-
los, ou Alcaidarias-Móres da Ordem 
de Christo saõ bens propdos da Co-
rôa., e direitos Reaes; e . naõ saõ Dí-
zimos. Estatutos da Ordem de Chris-
to, part. ~, tit. ~, §. 3. Os direitos 
que se pagavaõ. ao Castello de Lis .... 
boa foraõ extinctos. Alvará de 6 de 
Novembro de 1769. O CastelJo de 
Coj'rnbra foi applicado para o Obser-
vatorio da U.niversidade de Coimbra 
por Carta Re~óa àe 11 d.e Outubro 
de I 77í2. Pelo ~Decreto de \?la de Ju-
lho de 1644 se orden'oll , que se naõ 
irn pedisse ás Justiças hirem ao Cá.s-
1.ello de S. Jorge da Cidade de Lis- 1 

boa ás dihgencias- da · Justiça. Pas-
·sou-se A vizo em data de 30 de J u-
lbo de 17 b6 para o Desembargador 
Fernando Jozé de CaE?tro fazer rela- · 
çaõ da fundaçaõ, rend~s, e número 
das Recolhidas do_ Castello ;. e por 
outro A vizo da mesma data <w En-
genheiro Eugenia dos Santos de Car-
valho s'e rn-andou fazer hum plano 
do mesmo H ecolhirnento. Castello 
tambem significa a Casa Solar de 
algum Grande. · j 

Castello-Branco. (D. A ffonso de 
Cãstello-Branco) üasceo ~m l-isboa 
de D. Antonio de Castel1o-Branco, 
e .de D. Mecia de Noronha, primei-
ros Condes de Vdla-Nova. Foi Dou-
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toi· de Theologia, Atcedingo de Pe-
nella, Esmoler, e Capellaõ-Mór, De-
putado da Meza da Consciencia, e 
Ordens , éornmissario da Bulla , e 
J3ispo do Algarve, donde passou Pª:-
i'a Bispo de Coimbra, de cujo Bis-
pado tomou posse em \25 d~ Agosto 
de 158f>. Foi Vice-Rei de Portugal 
no tempo -de Felippe II. de Castel-
]a; mas começando o seu governo 
.em ~6 de Agosto de, 1603 o demit-
tio em Q6 d~ Dezembro de l 604. 
Compôz entre outras ohras Consti-
tu1",çóes de Coimbra impressas em 
Coimbra no anno de 1591. fol. Car-
ta Pastofal, e Sermões. M. s 

Castello-Branco, O Padre Anto-
nip de Castello-Branco, filho de Al-
varo Annes .Barreto, e de D. Maria 
de Amaral, faleceo de 87 annos em 
g de Setembro de 1643. Com pôz 
Tractatus de privilegiú, quce ternpo-
re Interd1,"cti validasunt. M. 5 De Cos-
mothecia. Lib. ~. fol. De Astrono-
m1:a. Lib. 3. fol. M. 5 · 

Castigo. Este termo com prehen-
de todos os mejs de severidade per-

. mittidos aos Chefes das Sociedades 
particulares que naõ tem o direito 
da vida, e da morte; e se empre-
gaõ, ou para expiar erros comrnet-
tidos pelos Membros da Sociedad'e, 
ou para os reconduzir ao seu dever, 
e os conter nelle. O-castigo immo-
derado dos pais, amos , e mestres 11 
para com os filhos, creados, e apren-
dizes foi punido pelas Resoluções de 
~de Abrjl, e ~o de Julho de 17f>l. 

CastraçaÓ' se diz a operaçaõ, pe-
_la qual se <:tmputa, ·e corta os testi-
culos do homem , ou de algum ani-
1nal macho; que por isso se torna in-
capaz para g-erar~ Ha casos em -que 
esta operaçaõ cirurgica 11e necessa-
ria para a conservaçaõ da vida. A 
castraçaõ se pratíca na Azia, e es-
pecialmente na/ Turquia, aonde se 
fazem castrar aquelles escravos, a 
quem se confia a g-uarda dos Serra-
lhos. A avareza tambem a introdu-
zio na Halia ·para haver Cantores, 
cuja voz seja mais clara, e aguda, 
a que se dá o nome de Castrados, 
ou Capados. Naõ só a avareza, e o 
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ciume próduziraõ a mutilaçaõ; t:am ... 
bem alguns Particulares a rcce'beraõ 
das mãos da Justiça, ou de seus ini-
migos. Taes foraõ Abailardo, e Ori-
genes, e antig·arnente os criminosos 
convencidos de adulterio na Polonia, 
e em Hespanha. Leoncio de Antio-
chia, e grande número d_e lVIonjes 
se mutilaraõ a si mesmos , ou para 
evitarem a tentacaõ da carne, ou 
para se COQforma~·em 'textualmente 
ao Capitulo 9 do Evange'lho de S. 
Matheos. Vio-se _t.arnbem huma tro-
pa de hereges chamados Valezianos 
correr o mundo Christaõ armados de 
cutelos, e co·m hum fanatismo hor-
rível fazer Eunuchos todos os rapa-
zes que encontravaõ. As Leis Ro--
manas prohibiraõ aos Eunuchos' o ca-
~arem-se , e mesmo adaptarem fiJ hos 
estranhos; e puniaõ corno assassino 
aquelle que mutilasse algum homem . 
O Concilio d-e Nice a· c.ondenou o Sys-
terna de Odgenes. Leoncio de A n-
tiochia foi deposto. Fizeraõ-se Leis 
Canonicas para prohibir aos Eunu-
chos o aspfrarem ao Sacerdocio. 

Castrado se chama aquelle a quem 
se faz a operaçaõ da castraçaõ. 

Castro-1l!larim, Villa no Reino, 
e Bispado do Algarve, Comarca da 
Cidade de Tavira. He lugar de de-
gredas: Ord. Liv. f>.º, tit. 928, §. l. 
Alvará de l~ de Novembro de 1{>~4 1 
que revogou aOrd. Manoel. Liv. f>. 0 , 

tit. 9lf> ' §. l. . 
Casual se diz o que acontece for-

tui tarnente, e o que he acoidental , _ 
e incerto. Chama-se casual simples-
mente sub entendendo-se renda, os ' 
emolumentos de hum Paroco que naõ 
saõ fixos como ·os baj:>tismos, rnat'ri-
rnonios , enterros , e esmolas de mis-
sas. 

Casu·ista. Designa-se por este no-
me aquelle que se àpplica a tratar, 
djscutir, .e resolver o que se chama 
casos de consciencia, isto lJe, o que 
respeita aos pensamentos, palavras, 
e accões dos homens rela tivarnenie 
ás ob~·igações da eohsciencia. O es-
tudo dos cases de consciencia que 
constitue huma parte da Theologia 
que chamamos Moral indispensavel 

X4 



• 

CAT 
em geral aos Ecclesiastfoos , come-
çou a ser tratado -de hum modo par-
ticular, e formou huma classe sepa-
rada de Escritores no decimo-quinto 
Seculo. 

Casula, vestimenta que o Sacer-
dote lança por cima da alva na cele-
braçaõ da Missa. D'antes cobria to-
do o corpo, descia a1.é aos pés, e se 
arregaçava em dobras sobre cada hum 
dos braços; hoje he aberta de ambos 
os lados , e fórma huma especie de 
escapuJario. 

Catacumbas, grutas subterraneas -
junto de Roma, de g ue os Christãos 
haviaõ feito os seus Cemiterios. Ca-
da hum destes Cemiterios era como 
huma Aldêa d~baixo da terra, e al-
guns tinhaõ dois , e tres andares 
em profundidade. Os Chrislãos acha-
vaõ ali asHos seguros no tempo das 
perseg·uições para gua~dar:em as re-
liq uias dos Martyres, fazerem as suas 
assembléas, e celebrarem os Officios 
Divinos. 

Catechese, pa1àvra derivada do 
Grego, que significa instrucçaõ de 
viva voz. Estas instrucções se faziaõ 
antigamente áos Catechurnenos pa-
ra os preparar para o baptismo. Eraõ 
curtas, e methodicas, e naõ se da; 
vaõ por escrito para naõ cahirem 
na maõ dos infieis que zo1nbariaõ 
dessas doutrinas pelas naõ entende-
rem. 

Catechista he o que ensina os Mis-
terios da Religiaõ. -

Catecismo quer dizE'.r curta expli-· 
caçaõ da Dou.trina Christã. Nos pri-
meiros tempos chamava-se a esta 
instiluiçaõ Catechese. O Concilio de 
Trento ordenou hum Catecismo pa-
ra uso de toda a Igreja, e p01~ este 
Catecismo geral se formaraõ os Ca-
tecismos particulares das Dioceses 
respectivas. Pelo Alvará de 30- de 
Setembro de 1770 se mandou ensi-
nar nas Escolas pelo Catecismo de 
Montpellier. Os Cátecisrnos manus-
critos foraõ prohibidos pelo Edital de 
3 de Junho de 1776. 

Catecumenos. Esta palavra segun-
do a etimologia Grega, significa a 
pessoa a quem se insLrue. D'antes 
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chamava-se assim aos adultos a quem 
se instruía para os preparar para o 
baptisrno. Hoje dá-se tambem este 
nome aos meninos que se apresen-
taõ para. serem baptizados , ainda 
que se reserve· a sua instrucçaõ pa-
ra o tempo em que della possaõ ser 
susceptiveis. A Casa dos Catecume-
nos foi mandada .extinguir, distri-
buindo-se os convertidos pelos Mos-
teiros pela Carta Regia de ~8 de Fe-
vereiro de l 60b; mas foi mandada 
suspender a extincç.aõ pelo A vizo de 
16 de Setembro de l60b. Deo-se-lhe 
Regimento em 10 de Agosto de 1608 
approvado por Alvará - d~ mesma da-
ta. 

Cathedral. Ente'nde-se por esta 
palavra a Igreja Episcopal de huma 
Diocese. Vem do termo Cathedra, 
que quer dizer Cad~i:ra. Deduz a 
sua origem de que os Sacerdotes que 
compunhaõ nos primeiros Seculos o 
Presbiterio com o Bispo estavaõ sen-
tados em Cadeiras á maneira dos J u-
deos nos seus Consis,torios, presidin-
do-lhes o Bispo em huma Cadeira 
mais elevada. Foi permittido mu-
dar~se a Cathedral de Miranda para 
Brágaiiça pela Carta Regia de 17 /· 
de Novembro de 17 64. A Custodia/, 
guarda, e defeza das Igrejas Catlíe-
draes que se achaõ vagas, perten-
cem aos Senhores Reis deste Reino. 
Carta do Senhor Rei D. J oaõ I. de 
11 de Junho de 1416 ,- ou de 14b4 
pela Era de Cesar. -

Cathedratico se diz ·o Professor 
que lê em alguma das Cadeiras da 
Universidade, e ali ensin<jl alguma 
Sciencia·, co_mo Filosofia, Medeci-
na, &e. Chama-se ·tarnbern Cathe-
dratico huma especie de direito que 
alguns Bispos percebem nas suas 
Dioceses em reconhecimento da sua 
superiov-idade, e Prelatura. 

Catheri·na. A Ordem de San ta 
Catherina na Russia foi fundada por 
Pedro o grande em honra da Impe.:. 
ratriz Ca therina , que por seus con-
selhos, . e conducta salvara em 1711 
o Exercito Russiano cercado pelos 
Turcos nas margens do Pruth. As 
insignia:. desta Ordem que he com ... 
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mum ás Damas, e Fidalgos saõ hu-
~a fita branca pelo ombro esquerdo 
em charpa, no fim da qual pende 
huma medalh?t, que representa a 
Imagem de Sá.nta Catherina. Sobre 
o la.do esquerdo do peito traze1n os 
Cavalleiros desta Ordem huma es-
trella bordada, no meio da quêl) es-
tá hurna cruz com esta diviza pro fi-
de, ~t patria. · 

Catholica. A ttrihqe-se á Igreja 
o nome de Catholica, isto he, uni"" 
versal para mostrar ·que ella está es-
palhada por toda a terra, e se es-
tende a todos os lugares, . a todos 
os tempos, e a todas as pessoas. Os 
Patriarcas, ou Primazes do Oriente 
tomaraõ o titulo de Catholicos, que 
corresponde ;;to de Ecumenicos . que 
·havia sido concedido aos Patriarcas 
de Constanti'aopla. Os Reis <le Iles-
panha toinaraõ o titulo de Catholicos 
que lhes foi dado pelo Papa Alexan-
4re IV. pelo fim do decimo-quinto 
Seculo depois que Fernando, e Iza-
bel expulsaraõ os Moiros da. Hespa~ 
nha. Dizendo-se El-Rei Catholico se 
en Lende logo o de Hespanha, assim 
o de Portugal pelo titulo de El-Rei 
Fidelíssimo. 

Cativeiro se diz o. estado da es-
cravidaõ , - a -que o vencedor reduz 
o vencido. O Cativeiro neste sen-
tido naõ tem lugar presente_mente 
entre as Nações polidas da Europa. 
N aõ se fazem hoje prisioneiros se-
naõ os que saõ tomados com as ár-
mas nas mãos. Os CjdadàQS, as mu-
lheres , e- meninos naõ saõ olhados 
como prisioneiros. Os mesmos Solda-
dos, posto que prisioneiros, naõ saõ 
já reduzidos a escrav1daõ; mas ficaõ 
debaixo d e guarda até serem resga-
tados, ou trocados pelo inimigo. O 

.Cativeiro na guerra foi abolido des- _ 
de os Seculos duodecimo, e ' decimo-
terceiro entre os ChrisLãos. Entre 
nós nunca esteve em uso ainda con-
tra · os Nloiros. Em outro- sentido ~ 
subsiste ainda o Cativeiro, porque 
os T ureos na Europa, e os Barbaras 
que habitae a Costa d' Africa, redu-' 
ze m a Cativeiro aquelles que apri-
s10naõ. O Cativeiro he ainda tolera-

ToMo I. 
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' ( do nas nossas Colonias da America. 

Os Cativeiros injustos d os Indios fo .... 
raõ abolidos. Leis <le 9 de Abril de 
1655, de l de Abril de 1680, e de 
6 de Janeiro de 1691. O Alvará de 
19 de Setembro de 1761 prohibio o 
transporte dos negtos , escravos do 
Brasil para este Reino. Esta dispo-
siçaõ se ·estendeo aos mulatos cati-
vos pelo A vizo de 7 de Janeiro de 
1767. Exceptuaraõ-se pelos A vizos 
de ~~ de Fevereiro de 177 6, e de 7 
de Janeiro de 177 8, e pelo Alvará 
de lo de Março de 1800 os negros 1 
e mulatos vindos do Brasil occupa-
dos nas Tripulações nos Navios. 

Cativo. Este nome entre as Na-
ções Europeas tem duas significa-
ções. Diz-se em geral c,le todos aquel-
les que saõ tomados pelo inimigo, e 
neste sentido CaLi vo lrn synonymo 
de prisioneiro. Em outra accepçaõ 
dá-se este nome ás pessoas tomadas 
pelos Piratas da Costa de Berberia, • 
e p e los Turcos que as reduzem á es..-
cr~ vidaõ. A ar.recadaçaõ das esmolas 
para a Redem pçaõ dos Cativos foi 
cedida á Corôa pela Ordem da San-
tíssima Trindade. AI vará de l Q de 
Março de 156~. -Os pri.vilegios per-
t encentes á Ordem da Redempc~aõ 
dos Cativos vem nos Alvarás de 10 
de Março de ló6 ~ , de 17 de Outu-
bro de 1664, de \24. de Setembro de 
1566, de ~7 de Novembro de 1637, 
de 10 de Março de 165\?2 , de ~f:> de 
Julho. de 1666, de 4 de Dezembro 
de 1668, de 5 de Agosto de 1694; 
e de 6 de Abril de 170'2 , Pro vizões 
de 13 de Majo de 1713, de 18 ,) e 
de · ~\92 de Julho de 1718, de 17 de 
Julho de 173~, de 3 de Dezembro 
de 1737, e de 10 de Maio de 17bg-, 
Cartas Regias de 1 3 de Junho , e 
de 30 de Setembro de 1778; e De~ 
ereto de 13 de Julho de J 718. Os 
feitos dos Cativos mandaraõ-se dis-
tribuir em Relaçaõ. Cartas Regias 
de 3 de 'Fevereiro, e de 6 de Junho 
de 1603. Os officios da Redern pçaõ '> 
e arrecadacaõ da fazenda dos Cati-
vos no Rei~o, e no Ultramar saõ da 
inspecçaõ da Meza da Conscienc]a. 
Alvará de~ de Janeiro de 1606. Foi 
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prohibido resgatar Particulares em 
occasiao de resgate geral por Alva-
rá de ?67 Çe Junho de 1607. Naõ pô-
de dispôr-se sem P.rovizaõ dos di-
nheiros applicados para a Redem p-
çaõ dos Cativos. Alvará de ~~ de 
Maio de l_G08. Varias providencias 
a favor dos Cativos se deraõ nas Car-
tas Regias de 18 de J an~iro- , e de 
\20 de Outubro de 16~0, nos Alva-
rás de ~3 de JY.Iarço de 16~1, e de 
13 de J u1ho de. 16~4, e Provizaõ de 
8 de Julho de 16~4, Provizaõ de 3l7 
de Novembro de Hi33, Provizaõ, e 
.Resoluçaõ de 16 de Maio de 1640. 
Fornõ-lhes mandadas applicar pelos. 
~Ministros parte das coudemnações. 

Alvará de 19 de Outubro de Hi4 l , 
Decretos de 18 de Dezemb1:0 de 1647, 
e de 6 de Agosto de 1669. Pelo Al-
vará -de 4 de Dezembro de l 668 foi 
approvado o Contrato sobre a R~
dempçaõ dos Cativos. Mandou-se 
trasladar nos A·ótos cl'imes o Capi-

- tulo 18 do Regimento dos Mampos-
teiros dos Cativos pelo Alvará de ~7 
de Dezembro de 1669, Lei de ~o de 
Dezembro de 1733, Provizaõ de ~o 
de Dezembro de I 737 , Decreto de 
II de Outubro ' de 17f>1, 1 e Lei de 
4 de Dezembro · de 1775, §. 8. Os 
Provedores das Comarcas saõ os Con-
servadores dos pri vilegios dos Cati-
vos. AI vará de 6 de Abril de l 70Pl. 
Providencias sobre as condemnaçÕes 

, para elles se deraõ no Decreto de 11 
de "butubro de 1751. Os emolumen-
tos dos Officiaes dos Cativos na Me-
z-a da Consciencia, e Ordens foraõ 
i·egulados pelo Alvará de ~3 de Mar-

' ço de 17 b4, cap. 3. Outras provi-
dencias sobre o .dinhejro dos Cativos 
arrecadado pela Repartiçaõ dos de-
funt_os , e auzentes se deraõ pelo Al-
vará de 9 de Agosto de l 7f>9,. Per-
tencem a Cativos as penas dos que 
contrataõ sobr.e heranças do Ultra-
mar. Alvará de ~7 de J ullro de 1765. 
A Thesouraria Geral dos Cativos 
foi extiacta, mandando-se hfr tudo 
para o Erario por Alvará de ~ -de 
Junho de 177 4. Foi extincto o J ui-
zo dos Cativos com todos os officios 
dos Mamposteiros grandes, e peque-
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· nos. Lei de 4 · de Dezembro de 1775 'J 

§. l. Os bens dos Cativos saõ arre-
cadados pelos Provedores das Comar-
cas, e aonde naõ ha P,rovedores pe-
los Juizes dos Reziduos, dita Le1 de 
4 de Dezembro de 177 f> . , §. ~- 0s 
bens que pertencem .ª Cativos saõ 
a_s esmolas dos Fieis , os legados, e 
encargos das CapelJas, as heranças 
naõ adidas, os bens vagos para a 
Corôa por falta de successaõ, as pe-
nas da Ord. Liv. 5. 0

, tit. 137, e as 
·que se achaõ applicadas expressa-
mente, dita ·Lei de 4 de Dezembrd 
de 1775, §. 4,, e A)vará de ~6 de r 
Ag·osto de 1301. Os Cativos-de Ar-
gel foraõ resgatados em virtuqe do 
Tratado de 6 de Julho de 181 O. So-
bre o modo de fazer a arrecadaçaõ 
das condemnaçqes para Cativos, ve-
ja-se a Resoluçaõ de 16 d'e Maio de 
1640, e o Alvará de 19 de Outu-
bro de 1641. N aõ se pódem repartir; 
nem entregar as esmolas para Ca-
tivos sem authoridade da M-eza ·aa 
Consciencia, e Ordens. Alvará de 
13 de Março de 1648.· A i:espeito do 
resgate dos Oa'tivos se providenciou 
por Alvará de 8 de Julho de lb7J, 
mandando-se que se naõ possa tra-
tar desse resgate senaõ pelos Reli-
giosos da Santissima Trindade dos 
Cativos. Os privileg-ios dos Cativos 
se mandaraõ guardar da mesma fór-
ma, que os do tabaco, e Bulla da 
Cruzada pela Prpv~zaõ de 13 de Maio 
de 1713. Aos Cativos Portuguezes 
vindos . de Argel resgados que fos-
sem marinheiros, e quizessem con-
·tinuar neste exeréicio a bordo das 
Reaes EmbarcaçõeEi, se lhes facul-
tou assentarem praça por A vizo -de 
16 de Novembro de 1810, o que se 
fez público _por Edital de 17 do dito 
mez, e anno. Para se poder effec-
tua,r a 2.ª parte do dito resgate se 
expedia -o Avizo de 8 de Julho de 
1811 ao Marechal Commandante pa-
ra os Chefes de todos os Corpos do 
Exercito declararem 'por meio delis-
tas as· sommas com que os Indi-vi-

, duos d_o seu com mando tem c·on tri-
buido para este caritativo objecto. 
Pelo Alvará de l~.de Janeiro de 1590 

/ 
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se inandou , que os Mamposteíros 
Móres dos Cativos fossem J uizes 
privativos dos Mamposteiros peque~ 
nos. 

Catoniana. A i'egra Ca toniana he 
conhecida na J urisprudencia dos Ro-
manos, e d~riva o nome do seu au-
tor lVlarco Porcio Cataõ , filho de 
Cataõ o Censor. Segundo esta re-' 
gr __ a todo o legado inutil no tempo 
em que o Testamento se faz, naõ 
póde revalida1:-se em qualquer tem.:. 
po que o Testador venha à morrer. 
Sendo ao princj pio està regra res-
tricta aos legados; e fideicommis-
sos se esteµdeo depois ás instituições 
de herdeiros , e a todas as disposi-
ções de ultima vontade. Por tanto 
tudo o que tem origem no Testa-
mento qeve ser valido . no tempo do 
mesmo Testamento, e naõ affectado 
com algum vicio que o torne inutil, 
o que he conforme á outra regra == 
quod initio v'itiosum est tractu tempo'-

··ris non convalescit. =: Esta· regra 
com tudo naõ tem applicaçaõ aos 
legados, e fideicommissos deixados 
debaixo de -- condiçaõ, nem aos que 

. só começaõ a dever-se depois da mor..: 
te do Testador, ou da adiçaõ da he...: 
rança ; nem ás disposições da Lei 
J ulia, e Pappia Popp~a, e outras 
Leis posteriores dos Romanos. As-
sim o legado da cousa sagrada naõ 
vale, ainda que no 1.empo da morte 
do Testador tornasse a entrar em 
commeréjo. Assim o lega.do deixado 

·a é\.lguem de cousa sua propria . naõ 
vale, alienando-a este . antes d·a rnor"-
te do Testador ; mas se o legado 
fosse fej to condicionalrnen te corno se 
o Testador dissesse == Deixo a Sem~ 
pronio o meu predio Tuscalano se an~ 
ies, ou depois da minha morte o naõ 
possuir =:ainda que Sempronio o a-
lienasse antes da morte do Testador 
o legado seria valido, 

Catraio, embarcaçaõ pequena de 
rio. Foraõ prohibidos os Catraias 'no 
rio de Lisboa, á excepçaõ dos que 
servem os Navios. Alvará de 11 de 
Ju_nho de 1765, e Edital de l.':> do 
mesn10 mez, e anno. 

Cávado, Catayo, ou Cadavo, Rió 
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na Provincia de Traz-os-Montes, Ar:.:i 
cebispado de Braga. Pelo Alvará de 
~o de Fevereiro de 17 ~f:> se legislou 
sobre as Obras do Rio Cávado, e se 
addicionaraõ providencias ao Regu .... 
lamento junto ao mesmo Alvará em 
Artigos que por Sua Alteza Real fo-
raõ authorisados em data de 927 de 
Abril de 1799. Já por Alvará de ~o 
de Fevereiro de 17 95 havia sido ap-
provado o Plano do encanamento, e 
na vegaçaõ do referido Rio , e a con-
tribu1çaõ, ·a que se offerecêraõ para 
esse objecto as Camaras, e Povos 
visinhos. · 

Cavalgada se diz o trosso de Ca-
v allaria que vai correr, ou chocar 
com o inimigo. Tambem se toma por 
acompanhamento, pom'pa de Caval-
leiros; Desigha particularmente este 
termo a procissaõ pomposa , e ma-
gnifica que faz o Papa montado so-
bre huma mula branca, ou em hu..:. 
ma liteira quando vai tornar posse 
do Pontificado á Igreja de s~ Joaõ 
de Latraõ. 

Cavalgadura se diz a besta de 
sella; Quantas, e quaes se rnanda-
raõ fornecer aos Oiliciaes dos Regi..; 
rnentos, veja-se o Alvará de ló de 
Março de 1801. Man<laraõ-se apron-
tar pelos mesmos Officiaes. Porta-
ria, e Instrucções de ~6 'de Janeiro 
de 1813. As Cavalgaduras do estada 
maior dos Corpos foraõ cedidas a fa-
vor dm:; Olliciaes pela Portaria de I 
de -Setembro de 1814•. As pessoas 
que contrataõ em Cavalgaduras, e 
seu Termo devem obseryar os Ca.pi- \ 
tulos 4,, 16 , e 19 do Regimento dos 
Artigos das .Sizas, e Alvará de \24 
de Outubro de 1796. Edital de 10 
de Abril de 1807, veja-se o Edital 
de 4 file Janeiro de 1806. 

Cavalharice, o mesmo que estre~ 
baria , he a casa. em que se reco-
lhem , e se pensaõ as bestas. Cava'-' 
lharices- naõ s~ pódem fazer . em Lis-' 
boa nas ruas que ti verem CÍflcoenta 
palmos de largo. Alvé!;rá de 15 de 
Junho de 1759, §. 8. As Reaes Ca-
valharices se deo nova fórrna de pro., 
virnei:ito pelo Decreto de 5 de Agos~ 
Lo de 1767. Deo-se-lhes Regimento 
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confirmado por Alvará de 4 de Ou-
tubro de 1786. Creou-se para ellas 
Intendente, e· se lhes deraõ novos 
Regulamentos pelos Decretos de 17 
de Julho, e <le 6 de Novembro de 
1799. Mandaraõ-se pa~i;ar as dividas 
dellas pelo Decreto de ~8 de Julho 
de 1783·. A palha, e scvada para 
elbs foi arrematada com as clausu-
las das Conruções de ~2 de Abril de 
1777 . Por Decreto de ~8 de Julho 
de I 783 se mandou pagar as dividas 
antigas, que se eslavaõ devendo pe-
la Repartiçaõ das Reaes Cavalhari-
ces. 

Cava-ZZa, · peixe , especie de sar-
da grande. A Cavalla pescada pelos 
Habitantes da Ericeira nas Costas 
d' Africa foi izenta de dizima por dez 
annos. Alvará de 31 de Agosto de 
1803. 

Cavallada se diz a egoa coberta 
para tirar raça. Regimento de 4 de 
Abril de 164f>, §. 38. 

Cavallagem he a cobriçaõ das 
egoas pelo garanhaõ. Ord. Affons. 
Liv. 5. 0

, tit. ll9, §. 10. Egoa de , 
cavallagem quer dizer egoa de ra-
ça para tirar creaçaõ , dita Ord. 
Li V. 1. o' fol. 49 3. §. 6. 

CavaUar se diz o que he da raça 
de cavallo, como bestas cavallares, 
egoas cavallares que se lançaõ a c-a-
vallos de cobriçaõ para tirar boa ra-
ça de cavallos , de marca. Ord. Af-
fons. Liv. f>.º, fol. 397, §. 8. 

Cavallaria. Chama-se assim a 
hum Corpo de gente de guerra des-
tinado a com bater a ca vallo. D' an-
tes se diziaõ assim as terras, ou fun-
dos que os Senhores Reis deste Rei-
no davaõ perpetuamente aos Ricos 
homens , e grandes para seu :man ti-
rnen to, e da gente com que os de-
viaõ ~ervir na g:uerra · ?hamad,a Ca-
vallarrn da honra. Cava'.llarias de mes-
nadas el'aÕ o mantimento que os Se-
nhores Reis davaõ aos Cavalleiros de 
sua Casa , ou mesnadeiros a que ho-
je correspondem as moradias. Os Ri-
cos homens tam bem tinhaõ mesna-
das, e mesnadeiros, gentes de sua 
c".1-sa, e mantença que com elles ser-
v1aõ na guerra. Tambem se dizia Ca-
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vallaria a honra, graduaçaõ, ou qua-
lidade de Cavalleiro, a qual se ga-
nhava poi;. g·ráos. Cavallaria outras 
vezes sig·nificava a pensaõ que os 
Mosteiros pagavaõ aos descenden-
tes dos seus Fundadores , ou Dota-
dores quando hiaõ gahh::ir honra de 
Cavallaria, ou armar-se Cavalleiros. 
Cavallaria denotava igualmente a qua-
lidade dó que servia na guerra com 
ca:vallo, e naõ de pé. Tomava-se naõ 
menos pela multa que pagavaõ os 
que nas Revistas de Maio uaõ apre~ 
sentavaõ nos alardes cavallos de mar-
ca como eraõ obrigados , segundo o 
valor das suas fazendas. Cavallaria 
se diz tambem a falta de pessoal as~ 
sistencia do Rendeiro nas herdades 
do .Além-Téjo. O Rendeiro que nel-
las naõ reside se diz traze-las de Ca-
vallaria. Partir por Cavallaria he ad-
judicar a cousa que naõ soffre com-
moda divizaõ a hum com tornas aos 
mais. Ord. Atfons. Liv. 4.º, tit. 1o7; 
§. 10. Cavallaría significa tambem 
homéns de cavallo. Temos hoje Re-
gimentos de Cavallaria de Linha, e 
Nfiliciana. Ordem da Cavallru:ia he 
a çlos Cavalleiros armados pelos seus 
feitos na guerra. Ord. Affons. Liv. 
I. 0

, tit. 63, e Felippina Liv. ~.º, 
tit. 60. O servir na Ca vallaria per-
tence princi paimente ás pessoas no-
bres. A1 vará de· 6 de Fevereiro de 
l (}4~. O número das Companhias dos 
Regimentos de Cavallaria foi reduzi-
do por Decreto de l <le Janeiro de 
1800. Podemos dist.jnguir entre nós 
duas sortes de Cavallaria militar, e 
honoraria. ·A militar he a dos an-
tigos Cavalleiros que se adquiria 
por façanhas obradas .na guerra. Ha...i 
via entaõ Ca valleiros , ou Escudeiros 
fidalgos, e Cavalleiros, ou Escu<le:i'-

' ros · simples. Estes Cavalleiros eraõ 
immediá tos aos peões, e naõ eraõ fi-
dalgos. Em quanto os fidalgos se naõ 
arma vaõ Cavalleiros serviaõ na Mi-
licia co1n o nome de Escudeiros por 

, usarem de escudos . brancos , e sein 
ernpreza. A Cavallaria honoraria he 
a das Ordens Miliüúes Religiosas 
em que se fazia profissaõ de trazer 
cerlo habito, e militar contra os in-
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:fieis_,. Taes foraõ n'outro tempo os 
Templarios ;. e taes SélÕ ainda hoje 
os de Malta , os de Calatra va em 
Hespanha, os de Christo, A viz, e 
S. :rhiago em Portugal, os da: Or-
dem Teutonica em Alemanha, &e. 

· Cavalle·iro sig~ni.fiéa entre nós hu-
ma pessoa elevada por dignidade, 
ou privilegio acima de simples Ci-
dadaõ. Deriva-se este titulo de Ca-
.vaJleirb dos antigos Romanos. Sabe-
se que na -capital do '_Universo, Ro-
ma, os Cidadãos eraõ divididos em 
tres Ordens : Patrícios de que se 
formava o Corpo do Senado, Caval-
leiros que compunhaõ a Cavallaria, 
e a quem a Républica dava, e man-
tinha para o .serviço Militar hum ca- . 
vallo com todos os arreios, e final-
mente o Povo que comprehendia o 
resto dos homens livres. O sinal dis-
tinctivo dos Cavalleiros Romanos era 
huma toga guarnecida de huma ban-
da vermelha pouco differente dos Se-
nadores, e hum anuel de oiro que 
traziaõ no dedo com huma figura; 
Óu ~mblema gravado sobre huma pe-
dra preciosa. Os Ca valleiros da Or~ 
(lem .de Christo tem Juiz privativo 
nas Causas crimes. Assento de ~1 
de Julho de 1611. N aõ assim nas ci--
veis. 1 Lei de 4 . de Janeiro de 1550. 
Naõ saõ izentos de pagar coimas, e 
devem responder por ellas perante 
o~ Almotacés. Alvará de l·.L de Abril 
de 161~. Nas Causa8 de Fazenda 
Real., em que esta tenha interesse, 
naõ goza.õ os Cavalleiros das 01·dens 
Militares do privilegio do fóro. Lei 
de 6 de Dezembro de 16lçg, §. 7. 
N aõ se póde devaêJsar delles se1:n Pro-
vizaõ assinada por El-Rei. Carta Re-
gia -d.e 3, <le Janeiro de 161.5. Como 
possaõ ser constrangidos a. jurar, ve-
ja-se os Estatutos d.a Ordem de Chris-
to parL 3.\ tit. /8, pr. Naõ se pro-
cede á Execuçaõ das Sentenças con-
tra elles eni crime de Leza-.l\tlages-
tade, sem preceder a expulsaõ, e 
deposiç.aõ da insígnia do habi lo. Pro-
vizões Regias de ~5 de A ln:il, ~ de 
17 de Junho de 1641'.>. Pagaõ dízi-
mos d.as Coµnnendas. Alvará de ~ 
de Maió de lô,17. Pagaõ os quar-
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~ los, meias annatas, ou, terços. A l-

vará de 7 de Setembro de 1658. Os 
que se1:vem p s tos militares naõ ga-

. zaõ de privilegio nos casos e m que 
devem ser privados delles. Decreto 
de 11 de Junho de 1 G53. Os culpa-
dos em crime de tabaco saõ julgados 
em primeira I nstancia por hum Des~ 
embargador Cavalleiro, dando Ap-
pellaçaõ, e Aggravo para a l\1eza 
da Consciencia ; e Ordens , que an-' 
tes de publicar as Sentenças deve 
dar conta a El-Rei. Lei de 3 de J u-
nho de 167 6 , e Regünento de. 18 de 
Outubro _de 170~, §. QO . Naõ saõ 
izentos de pagar jugada, naõ tendo 
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sobre-Alvará. Decreto de Q4, de J a-
neiro de 174~. Os Cavalleiros das 
Ordens Mi li tares accusados em Con-
selhos de Guerra saõ julgados, en-
trando nos ditos Conselhos hum nú-
mero de Cavalleiros iguál ao núme-
1·0 dos Ç).fficiaes de Patente, de que 
elles se compõ~m. Alvatá de 1.21 de 
Outubro de 1763 , ~- 4. Os Caval-
leiros das Otdens Militares naõ pó-
dem usar de fita de diíferente côr; 
mas só da ela suà Ot·dem. A1vará de 
13•.de Maio de 1765. Os Cavalleiros 
da Religiaõ de Malta, ou de S . J oaõ 
de J erusalem, posto que verdadei-
ros Religiosos , saõ habeis para suc-
ceder aos parenles por Testamento, 
ou abintestado no usufruto de q uaes-
qu.er bens que naõ forem da Corôa; 
ou de Morgado; fazendo reversaõ por 
morte cilelles ·para as-casas ~onde sa-
hiraõ por dispensa das Leis da Amor-
üsaçaõ. Alvará de 1 !?l. de l\'Iaio de 
1778, §. b. Quaes sejaõ os serviços 
porque as l\/Iercês dos habitas · das 
Tres Ordens Militares se conce-
dem, suas insignia~, e p1·ohibiçaõ 

1 
de renuncjar, veja....,se na Lei de 19 
de Junho de 1786., §. ~9, e .seguin-
tes. Deraõ-se p1·ovidencias sobre o 
uso do habito, e tempo das habilita-
ções nas Resoluções de 13 de Outu-
bro .de 1710, e de lb de Dezembro 
de 1746, e D~cret.o de 30 de Abril 
de J 7 9 3. Ds Oa v a.lleiros das Ordens 
Mililares no Ultramar tinhaõ por seus 
J uizes pri ,;ativos nos crimes em que 
fossem Réos os Ouvidores Geraes d0 y 3 . . 
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C1·ime das Relações do Rio , e Ba- · 
hia, t:iinda que naõ üvesse o habüo 
de qualquer das Ordens. Alvará de 
l~ de Agosto de 1801. Depois foi 
creado Juiz dos Cavalleiros no Ultra-
mar por Alvará de ~~ de ~bril _de , 
l 807, §. 7. Cavalleiros da nova Or- ' 
dem da Torre,. e Espada devem ser 
pessoas de merecimento relevante, 
empregadas no Real Serviço. Lei <le 
!'29 de Novembro de 1 SOS. N aõ pó-
dem ser mais de cem , e naõ preci-
saõ de dispensa. de habilitações. Al-
vará de 5 de J_ulho de 1309. 

Cava1leiro acontiado era o Vas-
sallo que servia a El-Rei com ar- · 
mas , e ca vallo , e com arnez , ou 
escudo, vencendo contia , ou soldo 
certo, e -rasoavel. Ord. Affons. Liv. 
~.º, fol. ~1)\2' §. 18' fol. 3'06' §. 3. -
0s peões podiaõ naõ só chegar a Ca-
va Ueiros de contia , ou contiados; 
mas de . espora dourada, ganhando 
honra de Cavallaria por feitos de ar-
mas, e sendo armados Cavalleiros. 
Ord. Affons~ Liv. f>.º, tit. 94, § .. f>, 
e Ord. Felippina Liv. 5. 0

, tit .. HW; 
oq recebidos em algu.nia Ordem Mi-
litar, dita Ord. Liv. 1. 0

, tiL. 63 ; e 
Liv. 3. 0

, tit! 100. Os peões podiaõ 
ser Escudeiros , e por bons serviços 
armados Cavalleiros; e podiaõ ser fi-
lhados em fóros de Escudeiros fidal-
gos , e Cavalleiros fidalgos. Ca vallei-
ro novel era o que estava no primei-
ro anno depois de ·ser armado Caval-
leiro. Ord. Affons. Liv. 1. 0

, tit. 63, 
n. 0 ~~, e ~3~ Cavalleiro raso era o 
que naõ tinha contia de bens bas-
tantes para ter armas, ou besta de 
garruchà, isto he, com que se atira-
vaõ garrochas, vintes, ou vintões; 
e tinha cavallo raso , ou singello. 
Ord. Affons. Liv. I.º, pag. 5lf>, 
cap. l~ pr., e§. !2. Cavalleiro de 
bemfeitoria era talvez o de Mercê, 
ou Carta , e naõ de linhagem , ou 
de contia. Ord. Affons. Liv. f>.º, 
pag. ~4~, §. 4. Cavalleiro de hum 
escudo, e huma lança era aquelle 
que servia só, e naõ levava Solda-
dos comsig·o á guerra. 

Cavalleiro se diz tambem o La-
vrador que he obrigado a ter caval-
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lo de cobriçaõ. '.He izento de ter eg;oa 
de criaçaõ, ou de casta, e naõ póde 
ser constrangido a servir os carg·os 
_públicos em quanto durar o tempo da. 
cavallagem. Regimento de ~3 de De-
zembro de 169~, §§. 14·, e 4.s. · 

Cavallo, animal quadrupede, do-
mestico, que rincha, serve de mon-
tar, carregar, tirar seges , &c. Ca-: 
vallo de Maio era o tributo, ou pe-
na que pagavaõ os que nos alardos 
~e Maio naõ appai·eciaõ com cavallo 
de marca, sendo a isso obrigados. 
Em alguns lug·ares eraõ obrigados a 
mostra-los no tempo da Eira,. e da 
Dorna. Ord. Affons .. Li v. \2. 0 , -pag. 
306 ; ou 110 de Pentecoste , dita 
Ord. Liv. I.º, pag. 50~, §. ~. Ca-
vallo . raso , ou ~ingElllo he o onus 
de ter cavallo, e naõ armas. Ord. 
Affons. Liv. I.º, pag. 504, §. 7, e 
pag. 506 , §. ~. Para promover a 
creaçaõ de cavallos foi prohibida a . 
cria de machos, e cavalg~a~uras mua-
res, fazendo-se disso caso de Devas-
sa. Lei de ~ de Dezembro de 164~. 

1 

Deraõ-se outras· provide:µcias a esse 
respeito nos Decretos de ~3 de Se-
tembro de 1643, e de \2\2 de Feve-

1 reiro de 1661. Mandaraõ-se .comprar 
para os Regimentos por Carta Re-
gia de 13 de Março de 1654. Sobre 
a fórma do pagamento dos que os 
perdem no serviço, veja-se o Alva-
rá de 13 de Março 'de 1655. Devem 
ter cavallo os que tivereni liteira, 
coche, macho, ou mula de sella. Lei 
de 5 de Outubro de 1660, p~creto 
de 1 çle Março de l 661, e '.Alvará-
de 4 de Novembro de 1669. Man-
daraõ-se hir parà Angola para for-
necimento daquelle Reino. ' Provizaõ 
de 6 .de Novembro de 1664. Manda-
raõ-se dar aos Majores da Tropa por 
Alvará de ~3 de Outubro de 1669. 
Sobre os .cavallo~ de cobriçaõ, v·eja-
se o Regimento de ~9 de Dezembro 
de 169~, Regimento de 10 de Ou-
tubro de 1753, Resoluçaõ de 6 de 
Fevereiro de 1769, Provizaõ de ~9 
de Novembro de 1770, R.esoluçaõ 
de 30 de Janeiro de 1790, -e Reso-
luçaõ de 13 de Janeiro de 17 87. Os 
cavallos de 'I'ropa naõ se pódem- com-· 
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prar, nem rnetter em seges sem se-
rem contramarcados. Alvarás de 13 
de Marcto de 1655, e de 9 de A gos ... 
to de 1701. . s cavallos de Posta naõ 
se pódem d~.r sem cedula do Correio---
Mór. Alvará de 5 de Dezembro de 
1707. Os comprados por conta da 
Real Fazenda saõ alistados, e dados 
aos Qapitães. para as suas Compa-
nhias. Decreto de~ de Abril de-176 ..... 

_Quantos se rnanciaraõ dar aos ·Offi-
ciaes do estado maior, e pequeno 
dos Regimentos éle Cavallaria, e co-
mo se pagaõ--, e descontaõ, vejaô-se 
os Avizos de 13 de Dezembro de 
177 3 -, e de ~7 de Setembro de 1777. 
Deraõ-se providencias a respeito dós 
Quarteis WI.estres , Capellàes , e Ci-
rurgiões na Resoluçaõ de 9 de Julho 
de 1779. Quaes sejaõ os cavallos de 
serviço que se mandaõ dar pelas Ca-
valhaTices -Reaes' vejaõ-se as lns-
trucções 'de 4 de Outubro de 17 86, 
e Alvarás de 9 de Agosto de , 1701 , 
e de 9 de Dezembro de 1809. Quan-
tos, e quaes se mandaraõ dar aos 
Coroneis, e Tenentes Coroneis de 
-Cavallaria, veja-se o Decreto de 8 
de Janeiro de 1800. Cavallos sem 
Praça em Regimento , e sem uso 
na Cultura pagaõ quatro mil réis do 
novo Imposto.--- Alvará de 7 de Mar-
ço de 1801 , §. 11, declarado pelo 
Alvará de 30 de Julho de 1801, 
§. 8. Foraõ mandadcs recrutar pe-
la Carta Regia de ~7 de Maio, e 
Avizo de 13 de Julho de 1301. A 
respeito dos que · se mandaraõ dar 
aos Officiaes de Infantaria da G,uar-
da Real da Policia, veja-se o Avizo 
de 4 de Agosto de 180'5. Os caval-
·los pertencentes á Tropa Hespanho""' 
la , desarmada pelos Francezes fo-
raõ mandados entregar. Edital de \!'26 
de Setembro de 1808. Mandou-se fa-
zer revis ta , e apresentaç.aõ delles 
por EdiLal de ~6 de Novembro de 
1808. Deraõ-se providencias sobre · 
es\G objecto para a remonta da Ca-
vallaria por Edit aes de l 7 de De-
zembro de 18_08, e de 1<2 de Janei-
ro de 1809. Nomeou-se Ministro pa-
ra assi:;;tir á revista, e alistamento 
dos cavallos_, e das egdas por Edital 
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de ~7 de Dezembro de j 810; e se 
marcou dia para ella por outro Edi-
tal de 10 de Janeiro de 1810. os· 
cavallos de marca foraõ màndados 
apprebender todos com pena de pri-
zaõ por A vizo de ~ de Fevereiro de 
1810. Como se mandou descontar a 
irn portancia dos ca vallos fornecidos 
aos Officiaes do Exercito, veja-se a 
Portaria de 18 de Outubro de 1814. 
Pelo Edital da Intendencia <la Poli-
cia de ~l de Setembro de 1801} se 
publicou a Determinaçaõ do Gover-
no para se testi_tuir_em os cavallos, 
_que ás Tropas Hespanholas foraõ to-
rnados pelos Francezes. Por Edital 
de 30 de Novembro de 1808 se deter-
minou tempo para o alista1nento dos 
cavallos particulares para a remonta 
da Cavailaria. Mandou-se por Alva-
rá de 9 de Agosto de 1701 , que 
naõ se pudessem comprar cavallos 
das Tropas sem serem contramarca-
dos, nem se possaõ metter em se-
g·es. Sobre os cavallos, e armas se 
prov~o por Carta Regia de 7 de 
Agosto de 1549. , 

Cavaõ se diz o Ceareito que tra-
balha com a sua enchada. Ord. Af-
fons. Liv. ~.º, pag. ~9, cap. 39, 
e Ord. Felipp. Liv. ~.º, tit. 33. 

,...__ Cavidada quer dizer acautelado, 
evitado. Ord. Affons. Liv. 1. 0 , fol. 

Cavidar he o mesmo que acaute-
lar, previnir, obviar. Ord. Affons. , 
Li V. b :º' ti t. 41 ' §. ~. 

Cavillaçaõ . he o mesmo que so-
fisma, razaõ falsa, sofistica enga-
nosa. . 

Cavillar he usar de sofisma. , 
Cauçaõ he a segurança que al-

guem- dá p ara o cumprimento de al-
guma obrigaçaõ. A cauçaõ das sus-
peições naõ se póde tfrar de todo 1 
e só moderar-se. Assento de· ~5 de 
Agosto de 1606. N aõ se e:•dge cau-
ç.aõ dos prezas da Mizer'icordia. A vi-
zo de \524 de Julho de 1613. No caso 
de defloraç.aõ he a cauçaõ arbitrada 
por Acordaõ da Relaçaõ. E da Sen-
tença que a julga nos J uizos inferio-
res só cabe Appellaçaõ. Assento de 
7 de Fevereir~ de 169\92. He obriga-

Y 4 
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do a dar cauçaõ aquelle que torna 
casas de Aposentadoria, e faz uso 
dell,as para cousas perigosas. Decre-· 
to de 7 de Junho de 1709. Caucaõ 
para livrar da prizaõ naõ se admilte 
sem o Réo estar prezo. Alvará de 
~~) de Março de 17 f>J. Cauçaõ _de in-
dem nidade mandou a Lei de !:l de 
Setembro de 1769 no §. ~7, . que 
desse o pai aos bens dos filhos , ca-
sando segunda vez. Porém foi sus-
pensa pelo Decreto de i 7 de Julho 
de J 778. Vejaõ-se os Alvarás de ~3 
de Novembro de 1770, e de 726 de 
lVfarço de 1803, §. l~. · 

Caudatario he o Ecclesiastico que 
leva erguida a cauda do Papa, Car-
deal, Principal, ou Bispo. Que lu-
gar tem o do Bispo do Porto quando 
o acompanha nas procissões, veja-se 
a Carta Regia de 1~ de Janeiro de 
1607, e ProvizaÇ> de 18 de Maio de 
l 608. ' 

Caul:;a, em sentido de Direito,, 
toma-se pela contendà judicial, que 
faz objecto de huma demanda, e ás 
vezes pela demanda mesma. As Cau-
sas distinguem-se humas das outras 
com relaçaõ aos Tribunaes., bu A u..: 
ditorios aonde se trataõ, ás fürmas 
porque saõ dirigidas , e ás' differen-
tes materias de que neHas se trata . 
Causa principal he aquella em que 
se trata do ponto principal da ques~ 
taõ. Causa incidente he aquella em 
que se trata de algum ponto super-
veniente, ou ac.cessorio. Chàma-se 
incidente pela ·_ connexaõ que tem 
com a principal. Causa ordinaria he 
aquella que he tratada com todas as 
formalidades, e solemnida.des pres-
cri ptas pela Lei. Causa summaria 
he aquellá em que sómente se se-
gue a ordem natural do Processo, 
omiHidas as solemnidades 'que lhe 
naõ saõ essenciaes. Causa petitoria 
he aquella que tem por objecto a 
propriedade dos bens. Causa posses-
soria he aquella que .-Versa sómente 
sobre a posse com abstraçaõ do di-
rei to da propriedade. Causas maio-
res se chamaõ em Direito Ecclesias-
tico _as questões que respeita9 ao 
dogma, ou á disciplina , e parti cu-

\ 
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larmente contra os Bispos nos casos 
em que póde ter lugar a sua dispo-
siçaõ. Nos primeiros tempos da Igre-
ja naõ se fazia distincça.õ de Qausas 
maiores, e menores ; e todas eraõ 
julgadas definitivamente no Conci-
lio da Província. Depois do Concilio 
Sardicense em 347 em virLude do 7. 0 

Canon delle , as Causas dos Bispos 
podiaõ ser levadas por A ppellaçaõ ao 
Papa; que podia fazer de novo exa-
minar o negocio, cuja decizaõ com 
tudo ficava reservada aos Bispos da 
Provincia visinha. A Jurisprudencia 
mudou sómente no nono Seculo de-
pois da publicaçaõ das falsas Decre-
'(;aes com preh.endidas na Collecçaõ de 
Isidoro, desde d qual tempo as Cau-
sas maiores se julgaraõ pertencer ao 
Papa. Os .Canonistas tem por Cau-
sas maiores o direi to de declarar os 
·Artigos da Fé, convocar os Concí-
lios geraes, approvar os ~ Concilies, . 
e os escritos dos Doutores, unir, qi-
vidir, e transferir Bispados, izentar 
os Bispos, e os Abbades da jurisdic-
çaõ or<linaria, transferir os Bispos 
de huma Sé para outr~., deppô-lQs, 
restabelecê-los, e julga-los em ulti-
ma Instancia. O Concilio iíe Trento · 
Sess. ~4 de reformatione, Cap. b. 0 

ordena que as .Causas criminaes dos 
Bispos que ' forem taõ grav~s que 
mereçaõ a depposiçaõ, ou a priva-
çaõ naõ possaõ ser examinadas, e 
determinadas senaõ pelo Papâ. As 
Causas em que ·a Fazenda Real te-
nha interesse , naõ se devem sen-
tenciar sem o Procurador da mesma 
Fàzenda ser presente. 1 Decreto de 5 
de Maio de l 663 ; e nó seu impedi-
rnen to o da Corôa. Decreto de 16 
de Junho de 16á9. Às Causas dos 
Offioiaes , Familiares , e Ministros 
do Santo Officio, a quem pertença 
o seu conhecimento, ".eja-se a Car-
ta Regia de ~o de Janeiro de 1580. 
Das . Causas crim'es, ainda que seja 
contra Officiaes 1da Fazenda, conbê-

' ce-se ·em Relaçaõ._ Carta Regia Çle 
123 de Abril de 1614. As Causas cri-
mes em que he Parte o Procurad~r 
da Fazenda, corno se despachaõ, ve-
ja-se a Carta Regia de 6 de Dezem-_ 
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bro de 1615. As Causas dos que de-
Jinguem no districto da Re1açaõ do 
P~rlo pódem ser julgadas na Casa da 
Su pplicaçaõ, tendo os Réos sido pre-
zas nos districtos desta. Carta Regia 
de ~3 de Outubro de 16~3, e Decre-
to de 1 f> de Outubro de 1646. As 
Causas dos que foraõ á Guerra da 
Catalunha mandaraõ-se suspender 
pelo Alvará de 11 de Outubro. de 
1640. Tambem se mandaraõ parar 
as Causas intentadas pelo Procura.:.. 
dor da Corôa contra os provimentos 
d-0s Beneficias feitos pela Sé A pos-
tolica. A vizo de 8 de Janeiro de 164·1, 
e Alvará de 30 de lVCaio de 164~. 
F oi prohibido á Relaçaõ por Carta 
Regia de ~3 de Fevereiro de 1643 
conhecer das Causas dos ausentes 
em Castella, ou lndias Orientaes. 
Mandaraõ-se suspender as C;:i,usas 
dos que passaraõ ~ Ca.rn panha do 
Além-Téjo por Decreto de ~8 de 
Seternbro de 1644. Nas Causas da 
Real Fazenda póde assistir o Pro~ 
curador do . Conselho Ultramarino, 
ou da Junta dos Tr·es-Estados na 
falta do Procurador da Fazenda, 
ou o Procurador da Corôa. Decre:-
tos de 16 de Junho de 1659, e de 
~6 Je Janeiro de 1686. Nas Causas 
que se trataõ no J uizo das Capel-
las da Corôa he ouv1do além do Pro-
curador da Corôa o da Fazenda. De-

/ ereto de 7 de Maio de· 167 s. As 
Causas ultram arinas só pódem ser 
tratadas no Juizo de Ind.ia, e Mi~ 
na. Resolucaõ de 16 de Novembro 
de 171 ~ ; e' sendo-o em outro J ui-
zo saõ nullas. Alvará de 3 de Agos-
to de 17 ~9. As Causas processadas 
sem distribuicaõ saõ nullas. AI vará 
de ~3 de Ab~·il de 17~3, que am~ 
pliou o de 3 de Abril de 1609. As 
Causas dos ,Moedeüos tratadas fó1:a 
do J uizo da sua Conserv atori a saõ 
nullas. Alvará de ~~ de Nlaio de 
1733r Da mesma sorte o saõ as Cau~ 
sas dos Privilegiados ~la saude, sen-
do tTatadas fóra do Juizo da Con-
servatoria. Alvará de 17 de Jan ei-
ro de 1739. As Causas· dos ed1fi-
cios, e servidões devem ser t:rata-
das no J u,jzo das Propriedades; e 
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sem isso saõ nullas. Alvará de ,.,6 
de Outubro de 174b. O J uizo das 
Propriedades foi extincto; excepto 
quanto aos Escrivães. Decreto de 
lb de Novembro de 1787. Unio-se 
o dito Juízo, quanto aos · edificios, 
e servidões dentro do recinto da Ci.:=. 
dade de Lisboa ao da Inspecçaõ dos 
Bairro . Fóra do recinto da Cidade 
pertence .o conhecimento das Cau~ 
sas sobre edificios, e servidões aos 
Corregedores do Ci vel ;- e uas mais 
terras do Reino aos Almotacés. Ord. 
Liv. Lº, tit. 68, §§ . ~ ... , e ~3. As 
Causas <los Pe'sc.'.ldores processadas 
por outros Escrivães que naõ seja 
o privativo tarnbem saõ nullas. ,Al-
vará de ó de Julho de 1747. As 
Causas da Basilica · Patriarcal de 
San La Maria saõ tratadas no J uizo 
da Corôa. Provizaõ de 16 de Junho 
de 1788. As Camsas dos Cegos tem 
o J uizo privatiyo do seu Conserva..:: 

1 ·dor, que he o Corregedor do Cível 
· da Cidade mais anLigo. Provizaõ de 

7 de Janeiro de 17 4.9. As Causas 
dos Soldados ausentes da Côrte por 
occasiaõ da Guerra foraõ IJ,'.landadas 
suspender por Decreto de 17 de No-· 
vembro de 1796. As Causas de des ... 

· pejos pendentes contra os P ri vile-
g·iados Gommerciantes Arlifices, fo ... 
raõ mandadas pôr em silencio pelo 
Decreto de \27 de Fevereiro de 180~. 
As Causas de Inconfidencia saõ jul-
gadas P<{los Juizes para ellas nomea-
dos. Decrelo de 7 de Dezembro de 
1785, e Portaria de ~Z3 de Agosto 
de 179~. A 's Causas commettidas a: 
tres J uizes decidem-se por tres vo-
tos. Assento de 5 de Julho de 1663 . ( . 
As Causas sobre contratos de ren-
das Reaes devem ser tratadas no 
J uizo dos Feitos da Fazenda.· Re .:. 
soluçaõ de ~8 de Novembro de 173'1. 
As Causas da Executaria das terças 
do Reino remettem-se ao J uizo dos 
Feitos da Fazenda. Alvará de \9l3 de 
A gosto de l 7 5 3. As Causas de for-
ça saõ sempre julgadas nos Tribu-
naes seculares, ainda entre pessoas 
ecelesiasticas. Ord. Liv. ~.º, tit. 1, 
§. ~,? e Provizaõ de 10 de Março' 
de 1764. As Causas testame.atél'ria-$· z 
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saõ de sua natureza temporaes; e só 
por privHegio he que algumas per-
tencem ao conhecimento do J uizo 
Ecclesiastico. Provj~aõ de 18 <l~ J a-
neiro de 176b. As Causas sobre di-
reitos dos vinhos pertencem ao co-
-nhecimento do Conservador do Corn-
mercio. Alvará de 10 de Outubro 
de 1765, §. ~ 9. As Causas dos M_er-
cadores r1uebrados saõ da competen-
:cia do J uizo dos Fallidos. Alvará de 
13 de Novembro de 17.56, §. 11, e 
Alvará de~ de Agosto de 1811. As 
Causas das . pessoas em pregadas na 
Junta do Commercio ~rataõ-se pe'" 
rante o Conservador della. Estatu-
tos da Junta do Commercio confil'-
mados por Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1756, ca'.p. 4;. As Causas de 
Execuçaõ da Fa'.?e.nda Real trataõ-
se summariamente_ Lei de 9l9.! de 
Dezembro de 176.I , tit. 3, §. 4. As 
Causas sobre Contrabandos tem Juiz · 
privativo para o seu conhecimento o 
S11périntendente Geral dos Contra-
bandos. Alvará de 14 de Fevereiro 
de 177~ , §. 3. As Causas sobre in-
teresses da Real Fazenda saõ da pri-
.valiva cornpetencia dos Juízes Fis-
caes. Alvará de ?Zl de Outu.bro de 
-1763 , Alvarás de 14 de Fevereiro 
de 1770],, §. 3, e de 18 de Setem-
bro de 1734. Causas dos dízimos do 
Brasil , que providencias se deraõ 
para o seu progresso, veja-se o De-
creto de 3 de Novembro de l 7bO, 
declarado pelo de 14 de Dezembro 
de 17f>O. Decreto de 16 de Setem-. 
bro de 176 3. Mandou-se pelo Decre-
to de 3 de Abril de 17 bb , que no 
Juízo da Corôa ·se naõ -tomasse co-
nhecimento dos Recursos, que nes-
sas C~us_as se interpozessem de qual-1 

quer )Ilc1Jente. As Causas da liber-
dade dos Indios, corno se julgaõ no 
;pará , e Maran haõ , vej a2se a Lei de 
6 de Junho de 1755, §. 10. As Cau-
sas civeis dos Militares naõ pertence 
aos Auditores , du aos Cansei hos de 
Guerra o conhecer dellas; mas aos 
Magistrados civís. Alvará de ~1 ·de 
Outubro de 1763 , §. 1~, e Decre-
tos de~ de Novembro, e 'de lb de 
Dezembro de 1763. A .s Causas dos 
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Militares tem Escri vaõ· privativo na 
Côrte. Alvarás dé ?ZO de Junho de 
1797 , e de 3 de J ulbo de 1798. As / 
Causas de fretes , e a varias saõ jul-
gadas pelo J ui_z de Ind.ia, e Mina. 
Ord. L1v. 1. 0 , _tit. bl. A quem per-
tence o seu conhecimento na Cida-
de do Porto, veja-se -Ó Alvará de 16 ) 
de Dezembro de 177 4, §. 7. As Cau-
sas crimes ordinarias, ou summarias 
trataõ-se pTesenternenle na. fórma da 
,Qrdenaçaõ dô Reino. Decreto de 15 
de Setembro de 1778, e Alvará de 
15 de Janeiro de 1780. As Causas 
de Força admlttem Excepções De·-
claralorias do Fóro. 4ssento de 6 de 
Nlarço de 178~. As Causas maríti-
mas no Brasil foraõ mandadas julgar . 
p,elo Supremo Conselho da Jus-~iça 
Militar do Rio de Janeiro pelo Al-
vará de 6 de Novembro ~de 1810. 
Como ~e termi:r:iaõ as Causas pen-
dentes ao tempo da pu blicaçaõ da. 
nova Lei~ veja-se o Decreto de 17 
de Julho de 1778. ·M;;tndou-se sus-
pender nas Causas dos que acompa-
nhassem El-Rei ás Côrtes de Ara.1. 
gaõ, e apaiiguaçaõ dos movimentos 
-de Catalunha por Alvará de II de 
Outuhr0 de 1640. 

Cautella he synonymo de precau-
çaõ. Pôde definir-se a prevençaõ le-
gitima empregada para excluir al-
gum . damno. He axioma jurídico que · 
a cautella por abundante naõ preju-
judica. Tambern se diz a obrigaçaõ 
interin~, e temporaria para valer em 
quanto se naõ passa titulo legal. 

Ceará , Provinciá do Brasil. Pelo 
Alvará de ~7 de Maio de 1803 pa-
ra animar, e favoreçer o Commercio 
da Capitania do Ceára grande, fo-
raõ izentos por 6 annos de meios di-
reitos todos os generos que para alli 
se importarem, ou que se importa-
rem dü:ectam<Bnte para o Reino. 

Cebo , ' a banha do boi , vacá. , car-
neiro, &c. que serve para velas, sa-
baõ, e outros usos. Naõ póde ven-
der-se cada huma vela por mais de 
quinze Téis, que corresponde. a l~O 
réis cada arraiel -, tendo oito velas. 
Edital do Senado de 13 de· Ab;ril de 
17 9 3 , suscitado pelo de l 3 de Mar- · 
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ço de I 797. Determinou•se por Edi-
tal do mesmo Senado de 9 de Mar-
co de 1811, que o P!eço do cebo 
{iaõ pµdesse exceder de 409_b réis a 
arroba sena~ quando se verificarem 
perante o Senado motivos para hu-
ma justa alteraçaõ. 

Cedente se diz aquelle que cede, 
·e traspassa alguma cousa, ou algu111a 
somma de dinheiro, ou algum direi-
to a outrem. 

, Ceder he traspassar huma cousa 
a outro, dar-lhe a propriedade, e fa-
ze-lo senhor della. Este termo se ap-
plica a. todas as cousas de que se pá-

· de traspassar o domínio. Ninguem 
póde ser obrigado 'a ceder da sua ac-
çaõ, · m;i do. seu direito. Alvará de 14 
de Março de 1780. 

, Cedula. És.ta palavra significa em 
geral tod~s as sortes de ados' e obri-
gações particulares. Vem do Latim 
Schedr;z, ou Sihedula, que quer dizer 
bilhete. 

Ceeiro quer dizer pessoa do mes-
mo mester, ou officio. Ord. Affons. 
Liv. Lº, tit. 68, §§.a, e 14. · 

Cego se diz o que .nada vê. Tem 
os Cegos Irmãos da Confraria dos 
Cegos Juiz privativo. Provizaõ de 7 
de Janeiro de 17 49. Veja-se a Pro-
vizaõ de 4 de Março de 17b1. ' 
· Ceilaõ , grande Ilha das Indias 
Orientaes. Mandou-se pela Provi"" 1 
zaõ de 3 de Março de 16~~ , que 
os Geraes da Ilha de Ceilaõ pu- 1 
dessem de seu moto proprio dar AI-
dêas na di ta Ilha, ou tira-las ás pes-
soa<s, - que nellas foraõ providas na 
fórrna do Regimento; e por Alva-
1·á de 17 de Janeiro de 1639 se 
concedeo . aos qu~ fossem militar 
em Ceilaõ o perdaõ de peus degre-
dos. · 

Ceita, ttibuto que as nossas Pro-
víncias do Norte pagàvaõ para os 
moradores dellas serem izen tos de 
hirem servir pessoalmente em Cei-
ta, ou Ceuta em Africa. Constava 
de dez réis por fogo, ou familia. No 
anno de 1~7 ~ mandou o Senhor Rei 
D. Sebastiaõ vender os dez réis do 
ser viço de Africa aos que o deves-
sem pagar, com tanto que por hu-
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ma vez dessem duzentos coin que 
ficariaõ escusos para ·sempre. 

Câtil 1 moeda de cobre que o Se-
nhor Rei D. J oaõ 1. fez la Ytar eti1 
memoria- da Cidade de Ceita, Sep-
ta, ou Ceuta, que elle Conquistou 
aos Mouros. Valia a sexta parte de 
hum real. Con ünuou este dinheiro 
até o Reinado do Senhor Rei D. Se-
bastiaõ, e algum tempo depois até 
que se extinguio. 

Celebrar quer dizer solemnisar. 
Desta expressaõ se usa principal-
mente quando se fala da prática, 
e 'ceremonias <la Igreja, e com par-
ticularidade do Santo Sacrificio da 
Missa. Tambem se diz celebrar hum 
Concilio, hum Matrimonio, huma 
Escritura, hum Acto. 

Celestinos, Ordem Religiosa ins-
tHuida em 1 ~44 por Pedro de Mor- · 

. ron, que depois em l\'294 , foi eleito 
Papa com o nome de Celestino V. 
Entaõ os Religiosos da sua Congre-
gaçaõ, que d'antes se chamav~õ Mor'-
i'onitas se ficáraõ chamando Ce1esti-
nos~ Esta Congregaçaõ segue a Or-
dem de 8. Bento com Estatutos, e 
Constituições particulares. Foi ap ... 
provada por Urbano IV. em 1 ~63; 
e cdnfit'mada por Gregori0 X. no se-
gundo Concilio Geral de Leaõ; ce-
lebrado em 1 ~74. Vestem estes Re-
ligiosos habito branco, escapulario, 
e chapéo preto; e quapdo vaõ ao 
Côto, ou sahem , huma capa preta 
comprida. 

Celibatar'io se diz aquelle que vi.lo 
ve no estado de solteiro, e fóra do 
vinculo do matrimonio. 

-· Celibato he o Estado do Celiha-
ta'rio; isto he; da pessoa que está 
desligada do matrimonio. Nos pri .... 
rneiros tempos em que havia mui-
tas terras que lavrar, e poucos bra-
ços para a lavoira, a honra, a no-
breza, e a grnndeza dos homens corí'-
sistia em ter muitos filhos; e o celi-
bato, assim como a esterilidade co-
nhecida expunhaõ as pessoas á ver-
gonha, e aff desprezo. Só nos ulti-
mes tempos da Républica de ~srael 
se vio -hum a Seita de J udeos , isto 
he, os Essenios , ou Therapeutas z ~ 
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abracar o celibato. Licurgo notou 
com· a irifamia os Celihatarjos. As 
Leis R omn nas que succederaõ ás 
Gregas foraõ menos rigorosas . con-
tra o celibato. Com tudo os Cen-
sores eraõ obrigados a ünpeair es-
te abuso de vida solitaria prejudi-
cial ao Estado. No fim da Républi-
ca Romana quando os costumes se 
.tinhaõ excessivamente corrompido os 
Romanos ccrneçar.aê>' a desgostar-se 
do matrimonio. Os mais sabias Ma-
g i.strados fizeraõ os maiores esforços 
para suspen der esta desordem des-
tructiva. Marco Furio Carnillo , Cen-
sor no anno /t óO de Roma, .e G. 
Cceci lio Meiello Macedonio no de 
6\2?2 usaraõ da m aior severidade pa- -
ra obrigar os Celibatarios a casarerri-
se. Cesar deó recompensas aos que 
tinhaõ muitos filhos. Deve-se a Au-
gusto a Lei J ulia , e Poppi·a Pop..: 
preriá, assim chàmada do seu nome, 
e dos nomes dos Consules que o fo-

, raõ e1p hum a parte ê:lo anno em que 
/~ssa Lei foi proi;nulgada. Esta Lei 
de Augusto foj propriamente hu,rn 
Codigo de Leis, · e hum Coi·po sys-
tematico de todos os reg1~larnentos 
que se podiaõ fa;zer sobr~ este objec-
to. Refundiraõ.,.se ríella as Leis J u-
lias , e se lhes deo maior força. El-
Jas tem tant~s vistas, e iufiu.~m so-
bre tantas cousas, que formaõ a mais 
bella parte das L,~js civís Romanas. 
Ellas foraõ successivamente abroga-
àas no tempo ~ decadencia do lm-
perio. 

, Celi"colas, ou A dor adores do Ceo. 
Foraõ es tes hereges a ssim chama-
d,os, porqµe <lav aõ honras divinas ao 
Firmamento, e aos Astrcis. O , Im- · 
perador Honorio os condemnou em 
408. ' 

Cetlas era o nome que se davçi. 
algum dia ás casas que os Religjo-
sos ·, ·e Conegos regulares hiaõ habi~
tar nos Campos. Depois se lhes d<;)o 
o nome de Obediencias, e se 1.orna-
raõ em beneficios regulares , tendo 
origem . n~stas Cellas a maior par-
te. dos Pnor ad

1
os de Religiosos hoje 

ex1stentes. D .a-se pr sente1:nente o 
nome de Cellas aos quartos que ha-
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biiaõ os ReJjgicsos , ou _Religiosas 
ncs Dorrnitorios dos Conveni Qs. 

Cellúrefro he o nc me que se dá 
ncs lVIosteircs de h( rnens , e a.o Re-

~ 1igioso que tEm cuidado no temporal 
da Comrn1wicfade, que vjgja no abas-;-
tecünenio do Canvenio. Em alguns 
dcs Most.eiros de ReHgicsas dá.,,se o 
nome de Depozitaria á R eligiosa que 

. tem este cargo. Ha Conventes em 
que o tüulo . de Dis1Jenseiro he hum 
officjo claustral; mas quando naõ es-

_ t á. eri g ido em Beneficio he huma sirn-
_ples Ccmrnissaõ que cs Supet]ores 
_pódem revogar. 

Celláro be a casa de recolher tri-
gos, e oµtros grãos. Celleiros públi-
cos ft]ém de Terrefro de Lisboa fq-
raõ estabelecidos em número de .se-
te pelo R~gimento de ~4 de J anei-
ro de 1776 ., §. 3 .. Depojs pelo Alvará 
de l~ q~ Junho de 1779, tit. 9, §. 5 
se mandar aõ est~belec~r mais quatro 
fóra da Cidade debaixo das Ordeps 
do Inspector GeTal do 'J'~rreiro. Pe-
la Portaria d9 Gov,erno d.e 11 de, S~
ternbro de 1810, ampJi9.da, ~ d~çlª
rada pefa ~d<7l 16 de .Agof:lto c!e 1811 
se d~t~rminou a fórma <fo se 9pron-
tar par.çi p sustento d.9 :Bxerçite ªs 
quartas , m~ sext~s parte~ .clas frui.o~ 
de toqçs os CelJejros. Nos ten'f!QS 
destas Portarias se entençi~ por Cel-
leiro pequeno o que fôrâe doi~ :mofos 
para.rpep0sdep9is deab~tida a quan-
tidade precisa parq sustento do do.no 
do Ce}Jeiro , e sua famfüa , e d© ga.-
do da sua Lavoirç1. Sol;>re o ~es.rnc:> 
objeçto se expediraõ o A. vi~o de i?, 
e a Pr9vizaõ do Erario Eegio ele 13 
de Set~mhro d~ 1 810, e a Po1rtaria 
de qzlJ de Janeir9 de 181 !'2. Por De-
cr~to de 1\2 de. Novernpr9 d~ 180~ 
se estabeleceo Celleiro comrnum na 
V illa de Odemü:çi., 11eg-ul1adp p~lo Re-
gimento, e Proviz<)es, po1~que se r'e-
ge o .da V illa dtt Ev.oramonte. E pe-
lo Alvará de ~3 de Agotsto de 170_~ 
se mandou , que no Celleiro com~ 
m m de EvOTa se observasse o Re ... 
girnentp dado para ' o Celleiro com-
rnum de Elvas. Por Edital do Sena-
do .de 16 de Novembro de 1776 de .. 
clarou elle ter Celleiros e~tapel~cidoa 
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bos sHios da Junquefra, S. Sebas-
tiaõ da Padroeü·a, e An:ojos. 

Cellúas he huma Ordem de Re~ 
ljgjosos, de que ~xistem alguns ~on
ventos em Alerna11ha, e nos PaJZes 

· baixos. O seu Fundador foi hum Ro-
mano chamado l\'Iellio, donde os Ita-
lianos lhes chamavaõ l.Y[ellianos. Se-
guem a regra de Santo Agostinho. 
O ~eu instituto foi approva_do por hu.-
ma Bulla de Pio II. 

Cemiterio he o lugar aonde se e:Q-
terraõ os defuntos aberto fóra da I gre-
ja. Em muitas lVlisericoi·dias se acha 
estabelecido terem hu!n Campo San-
to para Cerniterio._ Pelo Alvará. de 
18 de Outubro · de 1806 se perm1t1.e 
que todas ~llas os possaõ estabeleéer 
fazenqp:-os, sendo possivel, fóra das 
;E>ovoacões, e requerendo para esse 
fim ~~s" A u thoridades eccle'siasticas , 
~ que competir; havendo-se-lhes 9-º 
mesqio Aivará por facultada a licen ... 
~a para a a,~quiziçaõ d? terrei;io que 
para isso for necessar10. Do1s Ce-
_µiiterio~ se rnapdaraõ construir pe-
lP Avizo de 18 de Outubro de 1796, 
hum 110 Campo de Ourique, com 
fr~r\te para ·a estrada que vai da ru~ 
do Sol para a Ribeira de Alcanta-
-ra, e outr9 na estrada da Penha de 
Franca. Pelo Alvará de 6 de No-
~emb~·o de 1810, dirigiqo ao Prove-
dor-Mór da Saude, se mandou, que 

. elle désse as providencias necessa-
rias para evitar os abusos no modo 
de enterrar os cadaveres no Cemi-
terjo · público da Graga.. P1·oviden-
çiou-se a respeito do dito Çemite-
:rio da Graça pelo A vizo de 18. <;te 
Marco de 1811. 

Cenaculo, palavra derivada do La .. 
f im Céenaculum, que significa na sua 
propria accepçaõ salla, ou casa gran-
Q.e de jantar. Jesus Christo ua ves-
pera da sua Paixaõ qisse aos seus 
gi~ci pulos que lhe fossem preparar q., 
cem a J erusalem, e que é).lli acha-
1·iaõ hum grande Cenacl,llo para is-
~o disposto. Jesus Chri~to ahi féz ~ 
çeia. com os seus disçi pulos, e nel-
]..!;i. instituía a Eucharistia. A Impe-
rau:iz Hel~na fez edificar hum a J gre-
ja em J erusalem, e se di? <JlJ~ fgi 
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precisamente no lugar em. qt\e esta-
va o Cen aculo. 

' Cenobitas , palavta derivada 'de r~ 
duas Gregas , coúws cornm um ~ fj 
b·ios vida , e_ sign1fica tarnbem hu7 
ma pessoá retirada a hum C9n en-
to para api -yi-yer em CornmuqiÇ.ad~ 
debaixo d~ certa regra. Cenobi ta he 
opposto a Erem~ta; qu Anacoret[:!~ 
porque: este víve em soJ1daõ sem 
communicaçaõ com pessoa alguma ~ 
Santo A~taõ he tido p e lo pri:rnefro 
Funda?or d~ vi_qa cenobitica, por~ 
éJu.e foi o pr1meno que arranjoµ· de-
baixo da sua conducta 1\.ui11 grande 
número de $olitarios depois que a ' 
perseguiçaõ de Diocleciano cessou. 
S. Pacomic;> pouco ten1po depois fe? 
illustres Mosteiros, e regeo hum gran-
de número delles na qualidade de su-
perior. 

Cenotafio quer dizer tumuio va-
zio elevado em honra qe algum mor-
to illustre, de gueJrl ;;e naõ p_óde a-
char o corpo. Foi uso da mais remota 
p.ntigui~~de c~l~br~r festas ~w hon., 
ta dos penemeritos da Pattia; e re-
novar o s~u. çpni vçr~ario. Ql.land0 
:qaõ era P9~$~ve1 achflr o seu corpo 
para o enterrar ~m hun1· tumulo çon-
tentavaõ-!'e çorn pµm Ceuotafio. , 

Çenso. Q C~nso -etüre os Roma-
nos era P"Qma declarçi.çf!õ auth~nti,. 
ca que o~ CidadãQs fa_ziaõ dos seus 
b~ns , t~rras , ~ herdades , da sua 
extensaq, sjtuaçªõ , qµantidade, ~ 
quq.lida_de, e çla~ !?!Ias mulheres, fi, 
lhos , criado~, cazeiros, escr(!vos, e 
gados, e çlo lugq.r da sua resíden-
_cja perante o~ Magistrados pre.pos-r 
ios para fazerem esse registo, qu~ 
.~m Roma se chamavaõ Cens0res. 
Sérvio VI. E.e:i de Roma foj quem 
estabeleceo o C~nso, que se reno-
vava de ci.qcp em cinc.0 annos. TerT 
mjn~va~se o Censo com hurna .cerer 
mania, que os Romanos chamava~ 
Lustraçaõ; e dahi veio que como o , 
Ce.Qso se renovava todos -as cinc.o an:-· 
nos se chamasse esta revoluçaõ de 
te111 p.o hum lustro .. 

A palavra Censo no nosso direi-
_I Qto temd~nuito diffi rente significaçaõ. 1 - ue;r . 1~er pensaõ em dinheiro, ou z 3 
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em especie, que reserva para s1 o 
Senhor do predio quando o aliena. 
Torna-se tambem pelo contrato em 
que alg·uem compra hum predio por 
certa somrna, obrigando-se a dar ao 
vencedor huma pensaõ annual con-
siste~te em dinheiro, ou em frutos. 
Este Censo se diz s·er reservativo. 
Ha tambem Censo consignativo, que 
'Se constitue dando-se certa somma 
de dinheiro áquelle que se obriga a 
pagar em cada anno em perpetuo, 
ou até certo tempo alguma pensaõ. 
O Censo pessoal confunde-se com o 
mutuo. Os fóros reservativos foraõ 
reduzidos a cinco por cento pelo Al-
vará de 16 de Janeiro de 177 3 , de-
pois á terça parte pelo Alvará de 4 
de Agosto de 1773 , e ultimamente 
a ametade pelo A I vará de l b de J u-
Jho de 1779. Sobre este objecto se 
haviaõ promulgado a Caria Regia 
ele 30 de Dezembro de l 603 , o Al-
vará de 14 de Outubro de 1641, o 
de 112 de Outubro de 1643, o de ~3 
de Maio ' de 1698, e ,o de 16 de Fe~ 
vereiro de .l 699 , e Provizaõ <le ~6 
de Abril de 1703 . . O Alvará de lf> 
de Setembro de 1766 creou hurna 
Junta para sómente pela inspecçaõ 
das Escrituras censuarias senten-
ciar sem Appellaçaõ, ou Aggravo as 
Causas de Execuções dos Censos, e 
fóros que se cobra vaõ dos moradores 
do Algarve contra a fórma do Alva-
1·á de ~3 de Maio de 1698. Deraõ-se 
outras providencias a este respeito 
pelos Alvarás de 16 de J aneii-o de 
1773, de 10 de Junho de 1775, e 
de l f> de Julho de 1779. Com a ·na-
tureza de Censos se deixou aos mo-
radores da Ilha de Porto Santo o do-
mínio u lil das terras que lhes fica-
1·aõ sugeitas ao encargo do quinto, 
ou de outavo. Alvará de 13 d~ Ou-
tubro de 1770, §. 1. Deve-se de-
cirna dos Censos , ou fóros perpe-
tuas , ou remi veis , que foraõ · ven-
~idos sobre alguma fazenda para se 
pag·arem a quaesq uer pessoas. Re, 
gimento de 9 de Maio de 1654, 
til. ~ ,§. 19. 

Censo se diz tambem o direito, 
ou pe nsaõ, que as Cathedraes de-
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vem receber annua1mente das Igre-
jas, e Mosteü·os dos Bispados. 

Ceneo annual de quatro onças de 
ouro offereceo vo1untarjamente o Se-
nhor Rei D . Affonso l. ao Papa Ce-
lesiíno II. por huma sua Carté;l feita 
em 13 de Dezembro de 1143. Naõ 
permaneceo este Censo , pojs no 
principio do Seculo deciJ.no~terceiro 
raiando já luzes mais claras os nos-
sos Soberanos , guardada toda a re-
verencia para com a Sé A postolica, 
se eximiraõ dessa presiaçaõ a~nual, 
reconhecendo a ·total independencia 
da Monarquia. Pela Carta Regia de 
30 de Dezembro de 1603 se man:... 
dou, que se naõ impedisse aos Pre-
lados conhecer das Causas dos Cen-
sos reprovados, posto que se man-
dassem parar as Causas ao mesmo 
respei lo nos J uizos Seculares. Veja-
se o Alvará de 17 de Junho del60~. 

Censor era hu.m dos primeiros 
Magistrados da antiga Roma ~ncar
regado de fazer o nurneramento do 
Povo, e a repartiçaõ das taxas sobre 
cada Cidadaõ. As suas funções se 
estendiaõ tarnbem á Policia, e re-
forma dos costumes em todas as or-
dens da Républica. Este nome vem 
do verbo Latino Censere, que quer 
dizer avaliar , porque os Censores 
ava]iavaõ os bens de cada hum. Foi 
creado o cargo ' de Censor no 'anno 
311 da Fundaçaõ de Ron:1a. Havia 
sempre dois Censores. Com.o os Con-
su!es estavaõ muito occupados com 
os negocios da Guera, e exteriores, 
o Senado ipventou esta nova Dig:rji-
dade para vigiar no interior da Ré- . 
publica. Primeiro foraõ tirados do 
Corpo dos Senadores , e naõ eraõ 
elevádos a esta Di 'gnidade senaõ pes-
soas Consulares. Depois os plebeos 
conseguiraõ chegar a ella, a.ss~. im co-
mo a todos os mais cargos p:í!tblicos. 
Na sua origem o exerci cio d'este car-
go durava por cinco an-nos; porém 
no anno de 4~0 foi reduzido a 18 
mezes. A corrupçaõ dos costumes 
deslruiraõ a Censura entre os Ro- , 

·manos. Cesar, e Augusto a resta-
beleceraõ para vigiar sobre os Ca-
samentos. Os seguintes Imperadores 
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·a reuniaõ á sua pessoa. Montesquieu 
observa que a Cen ura he mais util 
na~ Républicas 1 que nas l\'Ionar-
qmas. 

Da-se hoj e o nome de Cen ore 
a res~oas de Je tras encarregadas de 
examrnar os L i vros que s~ impri-
mem . 

Censura tem em Direito Canoni-
co varias significações, Toma-se por 
hum a reprehensaõ feita por Superior 
legitimo. Torna-se i.ambem pela a-
meaça pública de infligir a alguem 
grandes penas canonicas. Naõ me-
nos se dizem Censuras essas mes-
mas penas. Em ~m applica-se esta 
palavra á qualificaçaõ, ou notas de 
huma Proposiçaõ, ou de hum Livro. 
Censuras ecclesiasticas saõ as penas 
espirituaes, de que a Igreja faz uso 
para punir os fieis que se fazem cul-
paveis de algum erro grave, e es ..... 
candaloso. Distinguem-se tres espe-. 
cieis de Censuras: Excommunhaõ,.. 
ln terd1cto, Suspensaõ. Os Canonis-
tas dividem as Censuras em Censu-
ras de direito, e de facto. Aquellas 
saõ as que estaõ pronunciadas pela 
Lei 1 e estas as que saõ impostas pe-
los Superiores- eºcclesiasticos . Censu-
1~a relig·iosa de alguma Proposiçaõ, ou 
de a lg um I:.i vro se d iz o act0, pelo 
qual hum Trib unal ecclesiastico j ul-
gando sobre objectos de crença , ou 
de moral qualifica a proposiçaõ, ou 
a passagem de algum L1 vro , decla-
rando ser, ou naõ ser conforme a 
doutrina que elle ensina. As Cen-
suras empregadas na cobrança da 
ordinarias foraã reprovadas pela Car-
ta Regia de 9l9 de ~clembro de 1611. 1 
Sobre as Censuras postas pelos Bis-
pos do Por to ao Corregedor do Cri-
me da mesma Cidade , e seus Offi-
ciaes, vejaõ-se as Carlas Regias de 
Ç24 de Janeiro, e de 13 de Março 
de 16392. A de hum Juiz dP-legado 
em contestaçaõ com o D. Prior de 
Thomar foi mandada levantar pelo 
Decreto de4 de Julho de 165~. Man-
dou-se desistir da do Cabido de La-
mego con lra o de Lisboa pela CarLêL 
Regia de 8 de lVIaio de 1655 . Con-
t ra as Censuras postas ao Conege-
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dor de Pinhel deraõ-se providencias 
pela Pro izaõ de lo de 1arço <le 
176-t<. ~oraõ declaradas irrita , e de _ 
nenhum effeilo as que e pozeraõ-
cont.ra o Juiz dos Orfàos de Para-
catú peb Provizaõ de 18 de Janeiro 
de l 76b. As Censuras cclesiasticas 
naõ pódem t.er por o~jecto materrns 
temporae s, nem devem declarar-se 
nas espirituaes sem justa causa. De-
creto de 1 o de Março de 1764, e 
Carla Regia de 16 de Maio <le 177 4. 
Saõ condeipnadas pelo Alvará de Q4 
de Fevereiro de 17 4·0 as Censuras 
que nos J uizos ecclesiasticos se pro-
ferem contra os devedores dos bens 
da Igreja. As Censuras sendo nullas 
só saã temenda·s para quem as ful-
mina. Provizões de 10 de Março de 
1764, e de 18 de Janeiro de 176b. 

Quanto á Censura dos Livros a-
q uelles em que se tr a laõ cousas do 
Estado, ou de reputaCié.-.3 pública naõ 
se pódem imprimir sem consulta. 
Decreto de 14 de Ag·osto de 1663. 
Foraõ izentas ·de Cen~ura externa ag 
Obras dos A cadernices da Historia 
Portugueza proprias do iseu institu..J 
to. Decreto de 2\:1 de Abdl de 17~~. 
Gozaõ do mesmo indulto as da A ca-
demia Real das Sciencias de Lisboa. 
Alvará <le ~o de Janeiro de 1798. 
A Ccnstiua dos Livros que se im pri-
mem foi commettida á Meza Cen-
ria pela Lei de b de Abril · de 17 68, 
e se deraõ regras, e normas pelo Re-
g-imento de 10 de Junho de 1768. 
Extincta a dila Meza se creou outra 
da Commi saõ Geral sobre o Exa-
me, e Censura dos Livros pela Lei 
<le ~l de Junho de 1787. Tarnbem 
esta Meza se extinguia pela Lei d~ 
17 de Dezembro de 1794, commet-
iendo-se a Censura dos Livros ao 
concurso das tres Authoridades Pon-
tificia, Real, e Episcopal represen-
tadas pelo Santo Officio, pelos Bis-
pos 1 e pelo Desembargo do Paço, 
dando- e-lhes regrns para se dirigi-
rem neste exercicio pelo Alvará de 
30 de Julho de l 79b. Foi recom-

~mendada aos Bispos do Reino a Cen-
sm·a das opiniões, e doutrinas dos 
L~ vros que jl.1lgassem conLl'arias ao z 4 

/ 
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dogma, ou á disciplina pelo Alv~~á 
de 30 de Julho de 179;). Corno se 
deve fazer a Ceos~ra dos Compen-
dias para por elles se ensinar na 
Universidade de Coi nbra, \rejaõ-se 
os Estatutos confirmados por Carta 
<le \2 s de Agosto de 177\2 , tit. 6 , 
cap. 1 , §. lo; e a das dissertações 
dos Doutores oppositores. d~ mesma 
Universidade, veja-se o A lvará de 
1 de Dezembro de 1 804. Corno se 
hade fazér a Censura dos papeis , e 
folhas volantes, e temporarias ,. ve-
jaõ-se os Avizos de 16 de Feverei-
ro, e de 19 de Abril de 1803. 

Centeio , graõ farinaceo · de que 
se faz paõ, inferior ao trigo , e .ce-
vada. Por Eqi ta l da Junta do Com-
mercio de 3 de Março de 1807 se . 

. publicou o Offic,io do Consul de Por-
tugal na Russia sobre a prohibiçaõ 
feita naquelle Irnperio da exporta-
çaõ do centeio em graõ, e em fa-
rinha. 

Celumvi'.rato era entre os Roma-
nos .hum Tribun~l composto de ,cem 
Magistrados , e creado para decidir 
as Causas dos Particulares. Deriva 

1 , 

o nome de Centumvirato do numero 
dos J uizes que eraõ chamados Cen-
tum viros. 

Ce'o. Esta palavra no sentido mo-
ral, e 9-llegorico se entende pela mo-
rada de Deos, e dos espi ritos be1n-
aven turados. Neste sentido he op-
posto a inferno. ' O Ceo se toma tam-
bem pelo mesmo Deos , pela sua -
Providencia, e pela sua Justiça. 

Cera , mn.teria .crassa, oleosa que 
se ac ha rias colmêas. Em materia 
ecclesi astica entende-se por cera as 
velas , ou tochas que se accendem 
nas Igrejas para a celebraçaõ dos 
O ffic ios. A cera de Benguella , e 
Angola que entra nas AlfanÇlegas 
do Brasil para ' vir para ' o Reino de 
Portugal naõ paga direitos . Al\rará 
de 17 de Julho de 1793; nem ade 
Cacheo , Bissáo , e mais Costa de 
Guiné. Alvará de 30 de Abril de 
1794,. A cera de ,Cabo Negro só . se 
exporta para o Brasil. Alvará de 13 
de Agosto de 1807 . 

Ceremonia he em geral a demons-
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' üaçaõ exterior, e sim bolica que faz 
parte dos usos da policia, e culto 
de hurna sociedade. As ceremonias, 
ou saõ meramente civís , e políticas 
como a corôaçaõ de hum Príncipe, a 
introducçaõ <le hum Embaixador,. ou 
saõ puramente religiosas como a or-
denaçaõ de hum Saéerdote, ou ~ sa-
graçaõ de hum .Bispo, ou saõ mixtas 
como os casam entos, os enterros, &e. 
As ceremonias saõ necessarias á Re-
ligi aõ para fazer o culto externo mais 

• } I augusto, e respeitave . 
Ceremonial. Toma-se esta pala-

vra em muitos sentidos. Chama-se 
assim a collecçaõ de regras introd'u:-
zidai:; no uso da vi1a com que somos 
obrj JYados a conforinar-n_os exteria.r-
men te . .Em sentldo mais restricto si-
gnifica os usos introduzidos, ou por 
or~ens Superiores , ou por antigo -
costume. Tambem se entende por 
Cerernonial a maneira que os -Sobe-
ranos , ou seus Embaixadores tem 
costume de praticar hum; .com os ou-
tros. Os Princi pes Catholicos quan-
do escrevem áo Papa 1lhe daõ o titu-
lo de Santidade. Quando o Papa lhes 
escreve dá-lhes a qualidade de ama-

. do filho. Os Reis daõ aos Im peradB-
res o nome de lllmaõ , e o tratamen- · 
to de Magestade. Imperial. Os Im~ 
peradores quando escrevem aôs Reis 
os qualificaõ de .Irmãos, e ilhes eha-
_rnaõ Vossa Magestade. Os Reis en-
tre si se daõ o mesmo ti tu lo , e qua-
lidade . As Républicas daõ aos Reis 
o titulo de Senhor, e tratamento de 
Magestade. Os Reis escrevendo-lhes 

- I se servem de f ormufas differentes, 
segundo as convenções par ticulares, 
ou usos antigos. Mas comrnummen-
te escrevendo ~os Magistrados das 
Républicas em corporaçaõ lhes cha-
maõ Senhores n1eus bons Amigo,s. 
Quanto aos Soberanos de Ordem i1n-
ferior lhes chamaõ sómente meu Pri-

. mo, e lhes daõ · o titulo de Alteza 
Real, Alteza Serenissima. Para ob-
viar difliculdades sobre a ordem da 
assinatura, e denornin~çaõ nos Tra-
tados de Paz, occorreo o expediente 
de se fazerem tantas copias' dos Tra-

. iados, quantos saõ os Sobéranos in-
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teressados nelles, e nonrnar alterna-
tivamenle em primeiro lugar aquel-
le a quem a copia he destinada. A 
precedencia que se observa no cere-
monial de qualquer: acto dentro do 
Reino depende toda do arbi trio do 
Soberano. Decreto de 19 de Maio 
de 17b0. 

Certeza h.e a qualidade do juí-
zo, pela qual o entendimento se li-
ga mais, ou menos fortemente a hu-
ma proposiçaõ. Nas Escolas distin-
guem-se tres sortes de certezas, me-
tafizica, que provém-da evidencia in-
trínseca da cousa como a que tem 
hum geometra, de que tres angulos 
de hum triangulo saõ jguaes a dois 
angu1os rectõs; a fizica -, que pro~ 
:vém da evidencia fizica como a que 
tem hurp. homem de existir na sua 
rn.aõ, quando sente que ella se lhe 
queima; a · moral, que he fundada 
sobre a evidencia moral como a que 
póde ter hum homem do vencimen-
to de huma demanda, quando o seu 
Procurador, e os seus amigos lha an-
nunciaõ. A certeza moral naõ he in-

~ fallivel; mas ella basta para nos de-
.. terminar a regular a· nossa conduc-
ta. · 

Certeza se diz tambem a compe-
tencia de hum Juiz para a decizaõ · 
de huma questaõ dependente da que 
já elle decidira. Sobre as certezas 
dos J uizes, veja-se a Ord. Li v. l. 0 , 

tit. I, §. ~4; e os Assentos de 4 de 
Julho de 1674, de 17 de Novembro 
de 1716, de 7 de Janeiro de IZ41, 
e de \'24 de Janeiro de 1750. As Ap-
pellações , e A ggr a vos sobre _direitos 
i·eservados naõ pertencem por certe-
za aos J uizes que o foraõ nas Sen-
tenÇas da reserva; mas saõ livres, e 
se distri.!:;uem novamente. Assento 
de ~o de Dezembro de 1757. Veja-
se o Alv0:rá de ~6 de Março de 17 85, 
§. l . Certeza adquirem os I1esem-
bargadores que tiveraõ voto , com 
receber Embargos, ou estes se man-
dassem receber por Tenções , ou em 
Conferencia. Assento da Casa da 
Supplicaçaõ de 7 de Fevereiro de 
l 6 5 8. E pelo Assento da Relaçaõ 
do Porto de 18 de Janeiro de 164'6 

TOMO I. 
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sé resolveo, que os fei los que vi ... 
nhaõ á Reiaçaõ, e tinhaõ J uizes cer ... 
tos, que eraõ falecidos, ou tinhaõ 
passado para a Casa d a S upplica ;aõ 
deviaõ hir á Commissaõ , e n a õ á 
Casa. 

Certidaó he a Escritura em que 
autenticamente se porta por fé àl.:.. 
g·uma cousa para se fazer oeria aou-
de competir. As certidões do paga-
mento das cousas levadas para fóra 
do termo devem àpresentar-se den-

à:º s~~e~~~o l~:z;4~e'g~:;.ni~ ,d§. ~l~ 
Naõ se passaõ certidões. de dividas 
passivas da Real Fazenda. Regimen-
to de 17 de Outubro de 1516., cap. 
~ H2. Como se passaõ certidões de 
serviços para se requererem Mercês 
em remuneraçaõ delles , veja-se o 
Alvará de ~4 de Julho de 1609. As 
certidõe~ de Missas, e cumprimen .... 
to de legados .pios, como devaõ ser 
passadas, e em que tempo apresen~ 
tadas, vejaõ-se os Alvarás de lf> de 
Março de 1614, e de ~ ~ de Outu .. 
bro de 164~; Que certidões sejaõ ne-
cessarias para a rezidencia dos Mi~ 
nistros, veja-se na palavra Residen-
cia. As certidões da Torre do ':f om1., 
bo tem fé pública. Alvará de 11 de 
Outubro de 1760. As certidões de 
.vida saõ necessarias para se recebei• 
congruas, e ordenados. Lei de ~ 8 
de-Ag;osto de 1767, §. 5. As certi-
dões do registo das -Mercês como se 
passaõ, e por quem , veja-se o Al-
vará de 1 de Agosto de 1777, §. 34. 

, Como se passaõ as certidões do ser ... 
viço fei io na ln dia , ou em outra 
qualqu~r parte, veja-se o Alvará de 
Ç>&~ de Agosto de 16\24. As certidões 
de serviços para requerei' Mercês, 
como , e por quem se devem pas_, 
sar, veja-se o Regimento de 9 de 
Janeiro de 167 l , §. 3, e seguintes, 
e Alvará de 10 de Março de 1690. 
N aõ se passaõ sem Licença Regia 
certidões das determinações, e pa.-
peis da Junta do Commercio. Esta-
tutos confirmados por Alvará de 16 
de Dezembro de 17 56, cap. J 7; nem 
das da Meza do B e m commum. Es_. 
iatutos confirmados por Alvará de :t6 

A.A. 
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de Dezembro de 17b7, §. 17. Pódem 
passar certidões os Procuradores dos 
Navios, e os das marcas das portas 
da Alfandega. Esta lutos confirma-
dos por Alvará de 16 de Dezembro 
de 1706, cap. 10, §. 3. Sobre a 
apresenlaçaõ das certidões llO J ui-
ZO das Justificações dos defuntos, e 
ausen Les, veja-se a Resoluçaõ de . 9 
de Setembro de 1760. As certidões 
de baptismo saõ necessa.rjas para 
prova de iclen tidade das pessoas que 
recebem Tenças pelas diversas Es-
tações da arrecadaçaõ da Fazenda 
Real. Lei de \2~ de Dezembro de 
1 T6 l , tit. \2, §. ~. Como se passaõ 
as certidões das resistencias, veja-se. 
o Alvará de \9Z4 de Ou t_ubro de 1764, 
§. b. Corno se passaõ para o Juizo 
das J usLificações Ullramarinas pelo 
J uizo Ecclesiastico , veja-se o A vizo 
de 929 de Novembro de 1764. Saõ 
precizas certidões juradas dos Pre-
lados para se fazer ás suas Commu-
nidades abatimento dos direitos dos 
vinhos . Alvará de \26 de Outubro .de 
l 7fib, §. ~27. Como se passaõ certi-
dões das Cartas de Mercê, ou Doa-
çaõ dos antecessores quando os Do-
natarios actuaes as reque1;ein, ve-
ja-se o Alvará de 14 de Outubro de 
1766, §. 3. Como se passaõ as cer-
tidões pelos Escrivães das Arrema-
tações, veja-se a Lei de ~o de J u-
nho de 1774? §. 18 . .Como, e por 
quem devem ser passadas as certi- I 
dões da descarga do tabaco em Por- . 
tos estrangeiros , veja-se o Alvará 
de l,_6 de Setembro de 1774. Como 
se passaõ, e p~r quem as certidões 
dos registos das Mercês , veja-se o 

. Alvará de 1 de Agosto de 1777, 
§· 34. ~c:mo, e por 9-uem se passaõ 
as certidoes do rnamfesto do vinho 
para pagamento do subsidio littera-
rio, veja-se o Reg·ünento de 7 de 
Julho de 1787, tit. ~, §. 4 . Em que 
tempo sé devem apresentar cel'tidões 
do pagamento da siza dos vinhos elo 
Termo de Lisboa, que se embarcaõ 
para fóra, veja-se o Alvará de 4, de 
Julho de 1789, qu~ alterou a Provi-
zaõ de 8 de Novembro de 1761. So-
bre a fórma das cert_idões das Cartas 
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de IWercê, ou Doaçaõ dos anteces-
sores quando os Donatarios actuaes 
ílS requererem , veja-se o Alvará de 
14 de Outubro de 1766, §. 3 . Em 
que modo merecem fé as certidões 
dos Documentos lavrados no Secu!o . ) 

decimo-se~·to, veja-se o Alvará de 
~ l de Fevereiro de 1801, §. 9 . Co-
mo se devaõ passar as certiàões <la 
desc:-uga das fazendas, que se e,xpor-
taõ do Depozito da Ilha de S. Mi-
guel, veja-se o Alvará de ~6 de Ou-
tubro de 1810, §. 16, e segujntes. 
As cerlidõcs das fazendas exporta-
das para Paizes estrangeiros devem 
apresentar-se em seis rnezes , vindo 
Jegalizadas p~los Consules Portugue-
zes nelles existentes. Alvará de !2 0 
de Junho de 1311, e Portaria de \20 
de Maio de 181\ôJ. Este termo foi 
prorogado pela Portaria de 11 de J u-
nho de 181~. Para se conseguirem 
certidões dos Livros da Matricula 
dos l\1oradores da Casa Real he pre-
cizo despacho do Mordomo-Mór, e 
que preceda justificaçaõ do que se 
allegar na supplica que se lhe fizer. 
Alvará de ~ 1 de Janeiro de 1591. 

Cessaçaõ h e o ac to de cessar , ou 
descontinuaçaõ. Cessaçaõ a diviºn-is he 
a pe.na ecclesiastica , em que se pro-
hibe a celebraçaõ da Missa, a admi-
nislraçaõ dos Sacramentos, e a se-
pultura Sagrada. ~essaçaõ ele armas 
he o mesmo que. tregua breve. 

Cessaó se diz em geral todo o · ac..:. 
to, pelo qual alguem sendo Proprie-. 
tario de alguma cousa transfere para 
outro a propriedade della. Cessaõ de 
b~n.s se diz em particular o acto ju-
dicial, pelo qual hum devedor que 
naõ está em estado de pagar ·o que 
deve abandona todos os seus bens 
aos seus credores para ev]tar os pro-
cedimentos de Justiça que estes pos-
saõ fazer contra elles. Segundo a Lei 
das doze taboas o devedor que naõ 
pagou no dia prefixo ao seu credor 
era ent ·egue despiedadamente a es- ·. 
te para sei: r etido em ferros até que 
se extü1guisse a divida. A dureza 
dos credores occasionou muitas per-
turbações na Républica Romana. Pa-

i i:a lhes pôr termo a Lei Petil1·a orde-

" 
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denou que em lugar de se entregàr 
a pessoa do devedor ao seu credor 
se en Lrerrasse a este a posse dos bens 
daquelleb; mas se os bens fossem in-
suffici en Les pudesse o credor privar 
o devedor da liberdade. J ulio Cesar 

·para aliviar os devedores do temor 
da· prizaõ introduzia o beneficio da 
cessaõ, que só concedeo aos habi-
ian Les de Roma, e de I talia. Dio-
cleciano estendeo este beneficio a to-
das as Provincias do Imperio. A ces-
saõ de bens naõ desonera inteiramen-
te o devedor ; e se vem a adquirir 
novos bens }JÓde ser obrigado pelos 
credores para lhes pagar o resto dos 
seus cre<lilo::;. Ces~aõ em Direito Ec-
clesjastico se diz a vacancia de hum 
beneficio proveniente Cla resignaçaõ 
tacita. A vacancia de hum beneficio 
pela elevaçaõ de Beneficiado ao Bis-
pado em lugar de se lhe chamar ces-

r saõ se chama creacaõ. Assim neste 
caso diz-se que o beneficio está ~a
go por creaçaõ. As cessões , ainda 
meramente gratuitas de dividas' ou 
acções de terceiras pessoas a favor 
dos Cativos para trazer ao fóro des-
tes , os contendores naõ se admi t-
tem. Leis de ~8 de Janeiro de 1641 , 
e de ~9 de Outubro de 17 5~. Da 
cessaõ que faz hum Socio a outro da 
parte que tinha- em hum Navio naõ 
s~ paga siza. A vizo qe o/l8 de Setem-
bro de 1775: As cessões de dividas 
como tem lugar entre Particulares, / 
veja-se o Alvará de \21 de Janeiro de 
1809, §. 3. Naõ póde o cedEÍnte fazer 
segunda cessaõ sem o consentimento · 
do cessionario ; e produz nas cousas 
incorporaes o mesmo effeito que nas 
corporaes. L . .fin. Cod. quand. Físcus 
vel privatus. 

Cessionar-io. Este termo entende-
se daquelle a 'quem se faz huma ces-
saõ de cousa, ou direito movel, ou 
immovel. O cessionario naõ conse-
gue mais direito 'do que tinha o ce-
dente a i:espeito ·da cousa cedida; 
nem p6de usar do seu privilegio con-
tra os devedores do cedeo te. Lei de 
~9 de Outubro de 1754, e Assento 
de o/l3 de Novembro de 1769. 

Cessivel se diz de tudo o que pó-
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de ser cedido , ou traspassado de hu .. 
ma pessoa-para outra. 

Cestaria he o direi to que se pa-
ga á Cidade pela com pra , e venda 
do pescado. Sobre o direito da ces-
tana se publicou o Edilal do Sena-
do de \26 de Maio de 1816 . 

Cúto naõ só significava huma ar ... 
ma propria dos antigos Athletas; 
mas iarnbem significava hum cinto 
precioso com que o espozo cingia a 
sua espoza no dia dos seus despozo-
rios em sinal de perpetuo amor. Foi 
substituído pelos anneis nupciaes. 

, Cêsto he a medida de alqueire e 
meio, de que se usou anügamente. 
Cêsto he tambem hum vazo de vi-
rnes maior, e mais fundo que huinà. 
cesta. 

Cetaceo , peixe grande, vivípa-
ro , parecido com a balêa. A Com-
panhia das Pescarias do Algarve de .. 
ve ter pessoas práticas para os apro-
veitar. Condições de 4 de Setembro 
de 1790, Condições de ~ 1 de J anei-
ro, e AI.vará. de ~o de Novembro 
de 1799Z. 

Cetra, ar1na particular dos anti-
gos Lusitauos. Assim cbamavaõ el-
les a huma especie de broquei de 
ferro, ou de outro metal, que to-
cando-se reciprocamente delles re-
sultava hum som . marcial, que naõ 
desagradava a quem o ouvia. Tam .... 
bem se diz Cetra a guarda. do no ... 
me , isto he , as riscas que se fazem 
no nome para que a firma se naõ 
furte facilmente. ,,, 

Cevada ., graõ farinaceo cereal 1 

bem conhecido. A cevada do mar 
naõ se mistura com a da terra pa-
ra o cumprimento das obrigações dos 
Assentistas. Resoluçaõ de ~o/l de J u-
nho de 1753. 
. Cevadeiro ," Official da Casa Real 
que tinha á sua co:i;ita o provimen-
to de cevadas para a~ Cava]barices 
Reaes. Ord. Affons. Liv. 9!. 0

, foi. 
301. 

Ceuta, Cipade de A frica na Cos-
ta de Barberia . Pelo Decreto de o/l de 
Outubro de l 7b0 se consignou para o 
pagamento das dividas antigas da Ca--
~a de Ceuta a quantia de 6:03~ $ 66~ 

AA ~ 
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réis pelo renclimento da 'rhesouraria 
da Chancellaria-Mór do Reino. 

Chá, arl;>usto do J apaõ , cujas fo-
lhas saõ mais longas que largas a-
denla<las ' das quaes se exlrahe a 
iinlura que se bebe. Pelo Edital da 
Junta do Commercio de ~5 1 de J a-
neiro de 1818 se publicou a extinc-
çaõ da Companhia privativa do Com-
rnercio do Chá da China nos P aizes-
B;:iixos, e a liberdade deste ramo de 
Cornmercio para os portos daquelle 
Estado. 

Chafan·z, obra de pedra em que 
ha bicas que lançaõ agua. Foi pro-
hibi<lo tirar dos Chafarizes 'de Lis~ 
boa agua para obras pór Edital de 6 
de Setembro de 1784. 

Cham, ou Kan. Este nome si-
gnifica Príncipe Soberano. N aõ he 
usado senaõ entre os Tartaros, que 
o daõ a todos os Príncipes Reinan-
tes , qualquer que seja a ~xtensáõ 
dos seus Estados. O titulo de Cham 
pertence sómente ao legitimo imme-
díato Successor: os outros Principes 
da Casa se contentaõ com os de Sul-
taõ. O Graõ Cham dos Ké\lrnucos he 
independente. O Cham da Tartaria 
pequena, Ol! Criméa he sugeito ao 
Graõ Senhor , que póde deppô-1o, 
ou desterra-lo. A sua indepéndencia 
actual foi estipulada entre a Russia, 
e a Turquia. Tambe_m se d6. na Per-
sia o titulo de Cham , ou Kan aos 
principaes Senhores, e Governado-
res que saõ obrigados a manterem 
certo número de tropas para o ser-
viço do Sorhi. 

Chamada se diz o sinal que o 
Commandante de huma Praça sitia-
da dá aos Si ti antes para lhes annun-
ciar que elle está na resolucaõ de 
capitular. Este sinal consiste i-Ja ap-
:posiçaõ de huma band.eira ao som do 
.tambor, ou da trombeta. 

Chamamento he a acçaõ de cha-
mar, ou convocar g~nlé p~i:a Côr-
tes, Consultas, ou ~erviço militar. 
Sobre o chamamento á Côete, veja-
se a Ord. Liv. 3. 0

, tit. 10, §. 3, e 
Alvará de ~l de Outubro <le 1811, 
§. 1. 

Chancella he o mesmo qu.,e ~eJlo, 

CHA 
ou s] ·nal impresso com peça de me-
tal em que elle está inscrito. Man-
dou-se assinar com chancella as Car-
tas, e Alvarás expedidos pelas Se-
cretarias de Estado, e Tribunaes, 
que subissem á Real -Presença por 
DecrG)to de 1 b de Fevereiro, e A vi-' 
zo de 6 de Marco .de 1780. 

Chancellari"a, se entende ordina-
rhmente pelo lugar em que se sel-
laõ as Cartas com o sello Real para 
as fazer authent.icas. Tambem se en-
tende por esta pc:~la vra o Corpo dos 
Officiaes que compõem a ChancelJa-
ria. Ha muitas Chancellarias, e hu-
mas saõ civís, e outras ecclesiasti-
cas. A Chancellaria-Mór do Reino 
he aquella em que se põe o grande 
sello ás . Cartas-, Provizões, e Sen-
tenças emanadas · do Rei pela expe-
diçaõ dos Tribunaes da Côrte. Ha 
outras Chancellarias das Relações, 
e particulares de alguns Tribunaes, 
e J uizos privativos, . como as da Ca-
sa de Braga·nça, do Infanta do, da 
Casa das Rainhas , do Senado, &e. 
A Chancel1aria dos Contos, e Cida-
de foi unida á Chancellaria da Côr-
te, e Casa da Suppli<?açaõ pela Lei 
de 19 de Janeiro de 1776. 'A res-
peito da Chancellaria da Casa da 
Supplicaçaõ se deraõ providencias 
no Regulamento de P2 l de Maio de 
1773.- Os papeis expedidos por qual-
quer Repartiçaõ, que vaõ á Chan- _ 
cellaria-Mór do Reino pagaõ nella as 
taxas do ' sello do Alvará de ~7 de 
Abril de 180~ desde o§. 11 até o 
§. \2~. Alvará de ~4 de Janeiro de 
1804, §. 4; a qual disposiçaõ se es-
tendeo a todos os papeis que nas 
Comarcas pagaõ novos· dü·ei tos. De-
creto de l~ de Junho de 1804. Pela 
Chan~ellaria da Casa da Supplicaçaõ 
.qo Rw de Janeiro passaõ todas as 
SentenÇas dos Juizes da ·cidade. Al-
vará. de 9 de Julho de 1810. De que 
co~sas se naõ paga Chancellaria, 
veja-se o Regimento de 16 de Ja-
neiro de l 689; e que .Mercês del-
la sejaõ izentas, veja-se a Carta Re-
gia' de 4 de Maio de 1607. Que Car-
tas possaõ resalvar-se para naõ pas- . 
sar pela Chancellaria , vejaõ-se as 
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Cartas Regias de 13 de Junho de 
1 6lf>, e de 6 de Setembro de 1616. 
Que requiz'itos devem guardar-se nas 
Càrtas clos providos em o:fficios , ve-
ja-se a Carta Regia de 126 de No-
vembro de l6 P23. Pelo Alvará de 102 
de J u11ho de 1708 se mandou passar 
pela Chancellaria o Regimento de ~o 
de FeveTeiro do dito anno, a pezar 
da clausula delle. O mesmo se man-

, dou observar pelo Decreto de ~ de 
Outubro de 17 15, a respeito da Pro-
vizaõ de 8 de Fevereiro de 1711 , As 
condemnações que os <Dori·egedores 
.fazem em. correiçaõ para a Chancel-
lariét, a quem pertençaõ, veja-se a 
Resoluçaõ de ~b de Abril de 17 bO; 
e o Alvará de ~ de Dezembro de 1756 ., 
As regras 'da Chancellaria Apostoli-
ca fàrq.õ mandadas ~uspender até no-
·va ordem por A vizo <le ~O de A,bril 
de 17 69. A Chancellaria da Igreja 
he a dignidade, ou officio do Chan~ 
çeller de hurna Igreja, Cathedral, 
q_u Collegiada. Tambem se' toma pe-
lo lug.ai· em que o Chanceller da Igre-
jq. faz as suas funções ., isto he, em 
que sella os Actos_, e Provizões pois -
elle he -o Depozitarió do sello da Igre-
ja. A Chancellaria Romanp. , he oh~
gar em que se expedem os actos de 
tod~s as Graças · que o PaRa cbnce-
de no Consistorio, e sing·ularmente 
as Bullas .dos Arcebispados; Bispa-
dos , A bbadias , 'e outros beneficias 
reputados consistoriaes. Esta Chan-
ceJlaria he composta de muitos Tn-
bunaes, como a Camabt Apostoli-
ca, a Dataria, &c. cada hum dos 
quaes exerce as suas funções diffe-
rénfes, e goza de particulares di-
rt?i tos , e privilégios. As regras da 
Chancellaria Romana saõ reg_ulamen- . 
tos que fazem .os Papas pa11a os pro_-
vimentos dos beneficias, 'e outras ex-
pedições da Chancellari~, e para se 
julgarem as · Causas de ma terias be"" 
neficiaes. Diz-se que o Papa Juaõ 
XXII. foi o primeiro que 'fez estas 
sortes de reg·ulam~ntos. As Chan-
cellarias de Hespanha saõ Tribunaes 
~.upremos que conhecem de certós 
nego-cios em ultima Instancia.· Ellas 
devern o seu estabelecimento a Hen-
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ri que IÍ. que as creou pàra aliviar 
o Conselho Real de Castella gue es-
tava · sobrecarregado de neg·Dcios. O 
Tribunal da Cb ncellaria de Ingla-
terra he o prim eiro, e o mais anti-
go dos Tribunaes civís deste Reino. 
Das suas Sentenças se appella para 
a Camara alta do Parlamento. 

Chanceller _ Esta, palavra entre os 
antigos designava hum Official de 
pouca consideraçaõ. Eta huma espe-
cie de Porteiro, ou Alcaide que ~s..! 
tava a hum a porta de grades, que 
separava o Imperador, ou o Magis-
trado do Povo, quando elle dava au""-
diendia. Q)onsestia o seu officio em 
tomar os requerimentos, at>resenta-
los; e impedir qtJe se fizesse motim. 
Insensivelmente estes Chancelleres 
foraõ adquirindo authoridade, e vie-
raõ a fazer as vezes de Secreta..:. 
rios dos Principes, e Referendarias. 
Finalmente se estendeo este nome 
aos que formavaõ o Conselho priva-
do do Príncipe. Hoje a palavra Chan_. 
celler he hum. titulo commum a mui ... 
tas dignidades, e offic1os. Entre nós 
ha Cha:qceller-Mór , Chanceller da 
Casa da Supplicaçaõ, Chanceller da 
Relaçaõ do Porto, e das outras Re-
lações. Os Tribmiaes particulares , 
como os da · Casa de Bragança , do 
Infantado ; --da Casa 'das Rainhas, do 
Senado , &c. tam bem tem seus Chan~ 
celleres. Chanceller-Mór he· hum dos 
maiores Magistrados do Reino. 'Del-
'le se trata na Ord. Liv. 1.º, tit. ~ .. 
Cha.nceller da Casa da Supplicaçaõ 
he .outro grande Magisti'ado de Por-
tugal. Tem a seu cargo rubri-ear, e 
seHar as Sentenças que passaõ ·por 
es.ta ReJaçaõ, examinando p1·irnefra 
se ellas saõ contrarias ás Ordena-
ções, e prejudiciaes ao púhlico, em 
cuj0 caso as deve glozàr. Tem eSte 
Magistrado o seu regímen to na Ord .. 
Liv. I. 0

, tit. 4. O Chanceller ·da Re_. 
laçaõ do Porto . o- tem na Ord. Liv. 
l. 0 , ti t. 3 6·. O Graõ Chanceller de 
Inglaterra he huma dignidade taõ 
antiga como a Menarquia. Esta di-
gnidade foi sempre occupada por Ec-
clesiasticos até Henrique VHI. que 
depois da desgraça de W olsey. a con-
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ferio a 'fhornaz Morus._ Depois da 
uniaõ de Escocia a Inglaterra , o 
Chanceller deste ultimo Reino to-
mou o titulo de G d,Õ Chanceller da 
Graõ ·Bretanha. Este· Magistrado 
naõ tem por superiores senaõ o So-
berano , os Membros da Familia 
Real, e o Arcebispo de Cantorbe-
ry. O Archi-Chànceller do Irnperio 
Romano he o Arcebispo de' Mayen-
ça. Elle he depois do Imperador a 
primeira Dignidade do Imperio. O / 
Chanceller-Mór do Reino conhece-
das suspeições do Regedor . da Ca-
sa da Su pplicaçaõ , e do Governa-
dor da Casa do Por'to. Carta Regia 
de' 13 de Fevereiro de ._ 1606; das 
suspeições do Commissario Geral da 

' Bulla. Alvarás de ~o de Maio, e de 
16 de Agosto de 1644; e das dos 
Conselheiros do Ultramar. Assento 
de 11 de Dezembro de 1674. Deve 
cumprir as ordens dq Conselho da 
Fazenda , . e de qualquer Tribunal 
sobre as 1 nformações; que lhe 'pe-
direm. Decreto de 16 de Dezembro 
de I673. Augmentou-se o ordena-· 
do do ChancellerLM'ór / do Reino por 
Decreto de 7 de Dezembro de 1766. 
Naõ tem Serventuarip n,ecessario. 
Decreto de 19 de Novembro de 1766. 
A penas porém vaga o seu lugar en-
tra a servi-lo o Desembargador do 
Paço µiais antigo. Decreto de 6 de 
Novembro de 1794. O Chanceller-
Mór do Estado do Brasil , e o ou-
tro Chanceller das Tres Ordens Mi-
litares foraõ creac.fos pelo Alvará de 
9Z~ de Abril de 1808, §. 9. Serve 
na sua .falta o Desembargador mais 
antigo da Casa da Supplicaçaõ. Al-
vará de 10 de Maio de 18-08, §. 8. 
Quando ao Chanceller da Casa da 
Supplicaçaõ se põem suspeições, e 
o Desembargador de Aggravos que 
faz as suas vezes se dá de suspeito, 
o seg·uinte conhece das suspeições 
sem embargo de ser adjunto na Cau-
sa principal. Assento de \20 de J u-
lho de 1G06. O Chanceller da Casa 
da Supplicaçaõ póde , vofar nas · suas 
glozas, e embaraçar o transito -das 
Provizões contra a Lei. Carta Re-
gia de <J21 de Fevereiro de3608. As-
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siste á d.istriÍmiçaõ dos feitos. Alva-
rá de ~~ de Novembro de 1613, e 
Carla Regja de 4 de Junho de 1614. 
Qqando he suspenso o Regedor de-
ve pedir· Adjuntos ao Desembarga-
dor dos Aggravos mais antigo da 
Casa. Assento de ~ 1 de l\!Jaio de 
1615. Sendo dado de suspeito quan-
do havia de conhecer das suspeições 
con taõ-se entaõ os quarenta e cinco 
dias da segunda suspeiçaõ , e paõ, da 
primeira. Assento de 9 de J'ulho de 
1616. Sobre outros casos de suspei-
Ções, vejaõ-se os Assentos de !@3 de · 
Março de 16]38, é de 6 de Novem-
bro der l649. De que casos póde co-
nhecer, veja-se o Assento de 13 de 
.Abril de 1618, e o Decreto de 16 f 

de Janeiro de 1660. Tem o Chan-
celler da Casa da Suplicaçaõ, e tam-
bem o da Relaçaõ , e Casa do Porto 
o tratamento de Senhoria. Alvará 
de 1 ~ de Janeiro de 1811, e As- · 
sento de 4 de Novembro de 1660. 
Vai ao Desembargo do Paço votar 
hayendo empate. Decreto de 11 de 
Janeiro de 16 6 3. Sendo Proprietario 
póde, auzenta.ndo-se, escolher Des-
embargador de Aggravos que fique 
em seu lugar ; mas sendo Serven-
tuario fica o mais antigo. Assento 
de 3 de Outubro ·ae 1667. Deixan-
do · o sello a algum Substituto, es-
te exerci ta toda a J urisdicçaõ co-:-
rno Chanceller, mas naõ como Re-
gedor; porque este cargo pertence· 
ao A gg-ravista mais antigo. Assento 
de P29 de Julho de 1673. O Chan-
celler da Casa da Supplicaçaõ põe 

1 gloza ás Sentenças, ou Cartas que 
vaõ á Chancellaria, e em que ca-

.§OS, e corno se procede a réspeito 
da gloza, veja-se o Alvará de 13 de -
Agosto de 1769, §§. I, \92, e 3. Faz 
as vezes de Intendente Geral da Po-
·Hcia, quaijdo este se acha impedi-
do. Decretos de ~ o de Junho de 177~, 
e de ~6- de Dezembro de 1776.· Con-
cedeo-se-lhe pelo Al~a.rá de 13 d~ 
Maio de 181 b o mesmo ordenado, 
que pelo Alvará de 10 de l\1aio de, 
1808 tem o da Casa da Su pplicaçaõ 
do Brasil. Alvará de 13 de Maio de 

- l 8lõ. Quaes sejaõ as ob.rig·nções do 
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Chancell da Relacaõ do Brasil, e 
a sua juf,dicçaõ, 

0

e autboritlade, 
veja-se o . egünen to de 7 de Mar-
ço de 160 , §. \9J 7 ; ~ quaes sejaõ as 
obrigaçõe 

1
, e jurisdicçaõ do Chan-

celler da "elaçaõ da Bahia , veja-se 
o Regímerto de I~ de Setembro de 
16ó\9J , §. ~3. Quem fosse o seu pri-· 
ineiro C nceller, veja-se a Carta 
Regia de 17 de Setembro de 165\'2. 
O se~ o_:·cf.:nado foi augmentado pela 
Prov1zao _Ee 4i de Março de l 7?2,7. 
Quaes s1aõ as obriga.ções, e juris-
dicçaõ d Chanceller da Relaçaõ do 
Rio de· J . neit·o , veja-se o Regimen-
to d~ 13. e Outubro de 1751, §. 30. 
O Chai;Jeller das 01•dens Militares 
tern as~nto abaixo dos Deputades 
da .Mezq da Consciencia, e Ordens , 
Reg·üntito de 923 de Ag·osto de 1608, 
§. 3 , ~Carta Regia de . 's de Maio 
de 16 l j . O Chanceller da Relaçaõ 
do Porf; he substit~ido pelo Desem-
bargad r mais antigo, naõ havendo 
~ggra ista Proprietario. Assentos 
de ló · e Setembro de 16~1, e de 
~9 de Julho de 1673 , e Decreto de 
~b de ~arço de 180~. Ao Chancel-
Jer da Relaçaõ do Porto mandou-se 
dar o~esmo ordenado , do da Casa 
da Su plicaçaõ por Decreto de o/.>, f> 
de A ·il de 1713 ; o que se alterou 
pelo lvará de 13 de Maio de 1816. ' 
O d i t• Chanceller vizi ta os Navios 
das- IItas para se saber s~ vem alg'u-
nia pe soa sem Passaporte do Gover.:. 
:nadoí·. Alvará de 4 de Julho de 1768. 
S~bstitue o lugar de !~tendente Ge-
ral da Policia nos Processos de cri-
mes d roubos, e assassinios do des-
tricto. A lvarás de 10 de Outubro d<il 
1763, §§. 1, ~, f>, e 6 ~ e de 921 de 
Outti ·o de 1763, §. 8. O Chance1-
ler da Universidade ·de Coimbra he 
Q L€R~e de Prima de Leis, sem ser 
precisq fazer-se eleiçaõ; e . havendo 
jubilado, prefere este. Estatutos an-
tigos. Liv. ·~. 9 , tit. ~6. Na falta de 
Lente de Pnrna. de Leis serve o de 
Canones, .e na do de V espera de Leis 
serve o de Vespera de Ca.nones, §. 
i.HL da Reformaçaõ dos mesmos Es-
tatutos. Conhece o dito CbanceHe.1; 

·das suspeições postas ao Conserva-
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dor, e 111ais Officiaes da Unive{.si-
dade, ditos Estatutos antigos Liv. 
\!'2. 0

, tit. ~6. As obrigações, e juris-
dicçaõ do mesmo Chánceller se pó-
dem vêr no mesmo tit. o/.>,6 , §. l , e 
seguüítes. Quaes s,ejaõ as obrig«1ções 
do Chanceller da Casa· de Bragança, 
veja-se no Regimento de 19 de ,Ju-
lho de 1687, cap. 18. O Chanceller, 
Procuradores da Corôa, da Fazenda 

· do Reino, e da do Ultramar saõ pro-
yjdos sem attençaõ á antiguidade, 
ou graduaçaõ; Decreto de 1 de l\/Iar-
ço de 175 8. Os Chancelleres das Re-
lações subalternas saõ obrigados n re-· 
mettet na priipeira occasiaõ ao Re~ 
gedor da Casa da Supplicaçaõ os As-
sentos que nellas se tomarem. Lei 

1 de 18 de Ag·osto de 1769, §. 8. Co-
1 mo procede o Cha hceller dos Contos 

da Fazenda da Cidad~ ·de Lisboa, 
tendo dúvida a passar álgum4 Sen-
tença, veja-se a Lei de 19 de J a-
neiro de 1776, §. 3. Foi nomeado o 
Chanceller das Tres Ordens por De-
creto de ~o/2 de Dezembro de 1797. 
Quaes foraô ·os motivos po.J'iticos do 
estabelecimento dos Cha111celleres , 
veja-se o AI varéÍ de 9 de Julho de 
l 810. 

Chantre. Dá-se 'este non~e a hu-
ma das Dignidades das Igrejas Ca-
thedraes, e Collegiadas, o qual tem 
a inteodencia do Côro. He huma das 
Dignidades mais antigas na Igreja, 
!3 já della se faz );nençaõ nos Cano-
ries dos A postolos. Em algumas Sés 
o Chantre he a primeira Djgnidade, 
e poi· isso se lhe chama em Latim 
Primiceri'us. 

Chapa, placa de metal sobre,pos-
ta no vestido. Só a pódem trazer os 
Commendadores, ou Grãos Cruzes 
das Ordens Militares. Alvará de 10 
de Jirnho de 1796 . 

Chapéo he· o traste que serve Pª"" 
ra cobrjr a cabeça contra o Sol, ou 
a chuva, e he formado de feltro, lã, 
col).ro, ou . palha. O chapéo de Car-
deal he hum chapéo vermelho que 
trazem os que s'aõ revestidos da Di-
gnidade de Cardeal. A fórma deste 
chapéo he muito chata com abas 
grandes, donde pendem eompricfos 
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cordões de seda vermelha. Este cha-
péo que faz objecto dos dezejos de 
tantos Ecclesiasbcos se chama por 
excellencia chapéo; e quando o Pa-
pa faz algum Cardeal se costuma di-
zer que lhe deo o chapéo. Os cha-
péos de Fabricas estrangeiras foraõ 
prohibidos por Alvarás de 15 de No-
vembro de 1690, e de fo de Dezem-
bro de 1770. O estabelecimento da 
Faorica de Pombal foi confirmad9 
por Alvará de ~4 de Março de 1759. 
Veja-se o Alvará de 7 de Agosto 
de 1767. Sobre as vendas dos cha-
péos em Lisboa deraõ-se prov~den
cias pela Resoluçaõ de 15 de De-
zembro de 1761. Foraõ izen.tos de 
direi tos · na sabida, dito Alvará de 
1 o de Dezembro de 1770; e por en-
trada. Alvará de ~~ de Outubro de 
177 L Os rnateriaes de que se faze.m 
os chapéos foraõ izentos de direilos 
pelo Alvará de ~5 de Junho de 1773; 
e essa izençaõ foi pro rogada pelo A!-
vará de 19 de Agosto de 1788. Os 
chapéos grossos de Braga, e de quaes-
quer Fabricas da Província do Mi-
nho naõ pagaõ siza, riem outros di-
rei tos por sabida no Reino , e no Ul-
tramar. Pelo Decreto de 10 de Abril 
de 1804 foraõ assim os finos' , corno 
os g-rossos izentos de direitos, que 
d'antes pagavaõ pelos Alvarás de 5 
de Junho de 1793, e de 7 de Mar-
ço de 1801, §. 8 .. 

Charlataó. Usa-se · deste termo 
particularmente para designar aquel-
le que naõ tendo estudos , nem prin-
ci pios, nem gráos em alguma Uni-
versidade , exerce com tudo a Medi-
cina, e a Cirurgia com o pretexto de 
segredos que possue, e que applica 
a todas as molestias. 

Charrua, maquina que serve pa-
ra lavrar as terras. He huma espe-
cie de arado . tirado por duas ou tres 
juntas de bois com sega, e ferraõ 
maiores que os do arado, e arave-
ca, e huma só ai véca. 

Chave he hum instrumento feito 
para abrir as fechaduras. Entre os 
Romanos a mulher tinha o cuidado 
das chaves. Por isso em caso de di-
vorcio o marido tirava á mulher as 
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chaves, segundo a Lei dts doze ta-
boas ; e a mulher que s separava 
do marido lhe entregava s chaves. 
Pertence ás Camaras guar ar as cha-
ves da Cidade. Assim a J speito da 
Camara. do Porto se de arou pelo 
Alvará de \32 de Outubro de 1646, 
e Decreto de 1 ~ de Fe ereiro de 
164·7. Tambem pelo Dec e to de -7 
de Junho de 1647 se decarou per-
tencer á Camara do Rio e Janeiro 
guardar as chaves da Ci4ade, au-
zente o Alcaide-MóL O ~oder das 
chaves he o poder de liga· , e des-
'li gar, ou remettir os pécc dos con-
cedido por Jesus Christo á ua I gre-
ja. Este poder espiritual se divide 
em poder de Ordem, e podt:f de J u-
risdicçaõ. - \ 

Chaul, Cidade fortificad~das ln.-
dias, na Costa do Malabar. f.assou-
se Carta em ~~ de Fevereiro .fª 1636 
para se limpar a Campanha ao re-
dbr desta Praça, a fim d~ p der jo~ 
gar a artilheria ; e que se fec assem 
de d:i-a as portas da Praça. 

Chefe he synonymo de beça, 
e significa a principal pessoa e hu-
ma Corporaçaõ, oú Sociedad . As-
sim dizemos ·os Chefes de milia. 
Lei de. 6 de Outubro de 1784 §. 6. 
Tam bem. hoje se diz Chefe d'Obra , 
termo adoptado do Francez em Ju .. 
gar de Obra Prima, isto bel per-
feitamente acabada no seu g nero. 
Edital da Meza Censoria de ~3 de 
Fevereiro de l.76~. Chefes dd.; Re-
gimentos, quaes sejaõ as sua obri-
gações, e authoridade, veja-se Re-
gulamento confirmado por Alv ri de 
18 de Fevereiro de 1763, ca . ~4. 
Os -Chefes dos Regimentos e tando 
auzentes conservaõ a direcçtõ , e 
economia delles. Resoluçaõ de 1 ó 
de Setembro, e Officio de f> de Ou-
tubro 1791. Chefes de-Divizap qual 
foi a creaçaõ~delles, veja-se o Alvará 
de ~8 de Agosto de 1797, §. 48. Os 
Chefes das familias foraõ obrjgados 
a dar relaçaõ das pessoas das suas 
respeclivas familias. Editaes de 31 
de Outubro de 1807, e de 9 de Ja-
neiro de 1810. 

Cherubim. Espírito celeste da se~ 
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gundá Ordem na primeira g;erarquia. 
Esta palavra vem de Cherub, que 
em Hebraico significa forte, e po-
deroso. Houve hurna Ordem Militar 
em Suecia chamada do Cherubim, 
instituida por lVIagno III. _ Rei de 
Suecia ern 1334, e abolida por Car-
los IX.' em 1604. 

Chica.na, Termo do Fóro, que 
. significa o abuso que se faz do Pro-
cesso judicial, como quando huma 
Parte em lugar de defender-se só-
lidamente fórma incídentes inuteis, 
e de má fé para demorar a Parte 
contraria, e ás ·vezes para surpren-
der o Juiz. 

China, Imperio despotico situa-
do na extremidade da Azia. O seu 
governo só he conhecido pelas 'Car- . 
tas , e Relações dop Missionarios. 
O püder do Imperador da China he 
sem limites. Toda a authoridade do 
Irnperio está nelle concentrada. El-
le he o arbitro unice, e supremo da 
vida, da morte, da fama, e ~os bens 
de todos os seus vassallos. He tam-
pem o Soberano Pontiiice, e o Graõ 

• Sacrificador' nos seus Estados. 
Chinchorro, rede do alto de ar-

. rastar. Aos Pescadores de Setubal 
foi prohibido G uso de Chinchorros. 
.Alvará de ~o de Niarço de 1607 ; 

Chinfraó, Nfoeda Portugu,eza que 
desde 1489 ficou valendo 14 réis, se-
gundo a de terminaçaõ do Senhor Rei 
D. Joaõ II. 

· Chi.,nos, ou Chins·, naturaes da 
Chi na. Os Chins saõ livres , e ba-
beis para o.s empregos públicos. Car-
ta Regia de ~ o de Março· de 17 bS. 

Chirograf ari·o se diz o Credor , 
çuja divida he só fundada sobre hu ... 
ma obrigaçaõ particular; e que por 
conseq uencia naõ tem hypotheca-cüm 
differença das dividas, ou creditas 
fundados em Escrituras públicas , 
ou, Termos j udiciaes , cujos Credo-
res se chamaõ Hypothecarios ; por-
que os actos que fórmaõ o seu ti-
tulo produzem hypothec~. ,-

. Chirografo he palavra composta 
, de duas Gregas, ·cheir maõ, -e grafo 
escrevo; e se chainava assim o acto 
que de sua natureza exigia fazer-

To1vro I. 
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se duplicado. Escrevia-se duas vezes 
no mesmo pergaminho inversamente. 
Punha-se no intervallo em grossos ca-
racteres a palavra Chirografo. Cor-
tava-se depois a folha pelo meio des--
ta palavra, ou em linha recta, ou 
em volta, e se entregava hum a des-
tas dúas porções a cc da Parte con ... 
trahente . Chirografo em sentido mais 
geral equivale a cedula, e se enten-
de de toda a obrigaçaõ particular. , 

Chz"romancia he a arte de advi-
rihar o destino , o temperamento, 
as inclinações de huma pessoa pe-
la inspecçaõ das linhas que appare-

' cem na palma da maõ. Este termo 
vem de duas palavras Gregas, que · 
significaõ rnaõ, e_advinhaçaõ. O exer-
cício desta arte, ·que he proprio dos 
Ciganos;- he prnhib:Ído por Leis Ci-
vís, e Ca.nonicas. 

Chocolate, pasta com posta de ca-
cáo, assucar ,' e canella; e tambem 
a bebida que se faz desta pasta des-
feita em agua. Deraõ-_se provideh-
cias sobre a venda do Chocolate no 
Edital de ~7 de Fe.vereiro de ·1soI. 

Chocolateiro he aquelle que tem 
o officio de fazer Chocolate. 

Chriºsma he o oleo consagrado por 
hum Bispo na quinta-feira Santa pa-
ra. a adrninistracaõ de certos Sacra-

. mentas. lla de duas especies: huma 
he feita com oleo, e balsamo, que 
serve para os Sacramentos do Ba-
tismo' , da Confirrnaçaõ, e da úr-
dern; a outra he simplesmente de 
oleo consagrado , que serve par-a o 
Sacramento da Extrema Uncaõ. El-
le servja tarnbem n'out.ro te1ilpo pa-
ra os Cathecurnenos. No Batjsrno, 
e Extrema Vnçaõ he o Presbítero 
quem faz a U nçaõ do Santo Chris,_ 
ma, ou dos Santos Oleos. Nos ou--
tros Sacramentos da Confirmaçaõ, e 
da Ordem só o Bispo he quem pó ... 
de faze- lo . 

Christandaàe . ...,.~sta palavra signi ... 
ficava algum dia o Cleto; hoje se eh .. 
tende por ,ella a coJlecçaõ geral de 
todos os Christãos espalhados · sobre 
a superficie da terra; e considerada 
como huma corporaçaêí de homens 
que professaõ a Religiaõ de Jesus 
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Christo sem algum respeito ás opi-
niões gue póJem di vidir esta Corpo-
racaõ em muitas Seitas. 

, Christaó se diz aquelle, que sen-
do batizado· faz profissaõ da Doutri-
na de Jesus Christo . Em Antiocbi;;i. 
pelos annos de 43 he que se começou 
à dar o nom e de Christãos aos que 
professavaõ a Fé que Jesus Christo 
ensinára. Anles desse tempo eraõ 
chamados simplesmente Discípulos, 
ôu C rentes, e tambem Nâzare nos; 
porque Jesus Christo era de Naza-
teth. Chrislaõ se diz tamhem o que 
he conforme ás Leis de Christo. Os 
Reis de França tem o titulo de Reis 
Christianissimos; prerogati va que se 
faz· subir ao tempo de Childeberto. 
Christãos de S. J oaõ era hu'ma Sei-
ta de Christãos espalhados em Bal, 
sora, e nas Cidades visrnhas. Julga-
se que estes Christilos ha viaõ pri-
meiro habitado ao longo do J ordaõ, 
ãonde S. Joaõ ba lizava. O seu ba-
tismo era nos rios , e a sua eucha-
tistia _era de paõ, e vinho . bentos, 
sendo o pà.õ feito de farmha a,mas--
sa:da em azeite. N aõ reconheciaõ a 
Santissima Trindade, e naõ tinhaõ 
jejuns, nem orações. Christãos da 
Península da India , aonde se-gundo 
a tradiçaõ do Pãiz, S. Thomé levou 
a Fé de Christo. Estes Chri:stãos saõ 
N estorianos, e tem o seu Patriarca 
em Babilonia. ' Chdstãos novos eraõ· 
cha~ados os nascidos de pais, e avós 
convertidos do J udaismo á . Fé de 
Christo. Desobrigaraõ a ' Fazenda 
Real da divida a que lhe eraõ Cre-
·dores , e contribuiraõ com hum mi-
lhaõ e duzentos mil .cruzados pelo 
perdaõ que o Soberano lhes ·obteve 
do Santo Pàclre. A lvará de l de Fe-
'Vereiro de l 60f>. Foraõ prohibidos de 
e ntrar no serviço. de Letras , e ain-
da os casados com Christãs novas in-
teíras. Carta Regia de ~4 de Maio 
de 1605. Deraõ-se providencias so:.. 
bre a sabida delles do Reino pelos 
Alvarás de 5, e de ~ l de Junho de 
1605, e de ~ 7 de Dezembro de 1606, 
e-pela Lei de 13 de Março de 1610: 
Foraõ _depois autho1~isados para kahir 
dó Remo ,. vendendo os bens que ti-
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vessem. Lei de 17 de Novembro de 
16~9. Foraõ exc]ujdos das eleições 
da Governança ·pelos Alvarás de 1 12 
de Novembro de 16U, §. 3, e dE} 
15 de Julho de 1 6 17. L ei de ó de 
Abril de l 618, e Cartas Regias de 
13 de Aból, e de ~5 de Junho de 
1640 ; e se prohjbiraõ os seus casa-
mentos com os nohres. Carta Regia 
d~ 18 de Dezembro de 1614; e De-
creto de \'29 de Dezembro de Hi4~. 
Foraõ naõ menos excluidos dos be-
neficias nas Ca.thedraes. Cartas Re-
gia::; ·de 17 de Maio de · 161 ~ , de \2. 
de Janeiro de 1615, e 16 Q5, e âe 3· 
de Agosto de 1647. Dos lu gares ,de 
Almotacés. Lei de 5 de Abril de 
1,61 8 . De Procuradores do Algarve. 
Carta Regia de 3 de Junho de 16 ~0. 
De Thesoureiros-Móres da Colle.gia-
da de Guimarães. Carta Regia de 8 
de Junho de 16 ~ 1. Dos cargos pú-
blicos. Carta Regia de 13' de Abril 
de 16 3 3. D os· officios de Justiça , e 
Fazenda. Cartas Regias de 13 de 
Abril de 1 636 , e de \25 de -Junho 
de 164 0, Alvará de 15 de Julho, e 
D.~creto de 16 de Agosto de •1671. 
E de lêr no Paço. Decreto de ~6 ~e 
Janeiro de 16·L.Ló. lVIas pelo Alvará 
de ~4 de Janeiro de 1 77 l os Chris-
tãos batizados, ainda .sendo filhos de 
Hebreos , :ficaraõ habeis como os. 
Christàos velhos. Aos que incorrem 
na pena do J udaismo saõ-lhes con-
fiscados os bens. Alvará de 6 de Fe-
vereiro de 1649 , revogadó pelo de ~ 

, de Fevereiro de 16 57. Sahindo no · 
Auto da Fé penitenciado;; por culpa 
de J udaismo saõJ exterminados, dito 
Alvará de \9J

1 de Fevereiro de 1657, · 
e Decreto de ~'?i de Junho de. 167 I. 
Nem pódem· ser Advogados , nem-
seus filhos , e netos. Assento de \28. 
de Julho de 1671. Nem OfEciaes da 

. Legacia. A vizo de 14 de Junho de 
' 174,4 , §. 3. Aos· que sahiaõ nos Au• 

tos da Fé rnandavaõ-s~lhe Útar os 
filhos . m enores de sete annos. Alva~ 
ra de ó de Agosto de 1683. Pr~sen ... 
tem,ente naô se faz differença entre 
Christãas vefhos , e Christãos nbvos ; 
e quem chamar Christaõ nuvo a ou-.' 
trem he castigado'. Leis de ~f> dé 
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Maio de 1773, §. 4, e de lb de De-
zembro de 1774. Pela Ordem de 11 
de l\'Iarco dé 177 4 se deraõ provi-
.dencias ~para se riscar de todos os 
Livros das Confrarias ~ e Irmanda-
d@s as verbacões, e notas que nel-
les se achasse'rn a seu respeito. Com 
tu-do a Lei gue lhes tirou a nota naõ 
os habilitou para os ernpreg·os se naõ 
ti verem aliunde para isso ós requi-
zi tos, e qualidades necessarias. Pro-
vizàõ de ~ de Outubro de 1777. Pe-
la Lei de 5 de Agosto de 1683 se 
.mandou exterm"inar as pessoas que 
sahissem convictas, e confessas no 
Auto da Fé. Por Carta Regia de 17 
de Fevereiro de 16~4 ao Vice-Rei 
da India se mapdou, que . tivessem 
a preferencia no provimento dos Of-
ncios vai:i-os os Christãos novamente 
convertidos. Permittio-se aos Chris-

. tãos novos o hirem para onde gui-
zessem por Lei do Senhor Rei D. 
. Manoel de I de Março de l 507 , 
confirmada pela do Senhor Rei D. 
.Joaõ III. de 16 de Dezembro de 
lbÇ24. Vejaõ-se os Alvarás de ~6 de · 
Janeiro de' lb87, e de 4 de Abril, 
e 31 de Julho de lGOl. 

.Christianismo he a Religiaõ es-
tabelecida por Jesus Christo , e pré-
gada pelos Apostolos. -
· Christo. Este termo vem do Gre-
go , e significa ungido. Debaixo des-
te nome esperavaõ os J udeds o .seu 
Messias, que devia unir as qualida-
des de Rei , de Profeta , e de Graõ 
Sacerdote a quem se dava igualmen-
te a Unçaõ Santa. Este nome se dá 
por excellencia ao Salvador Redem-
ptor do Mundo, que he o verdadei- . 
ro lVIessias. 

Ordem de Christo he huma Or-
dem Militar fundada no anno de 1319 
•pelo Senhor Rei D., Diniz para ani-
·mar a Nobreza contra os Moiros de-
pois de extincta a Ordem dos Tem-
plarios, cujas rendas lhe foraõ appli-
cadas. O Papa Joaõ XXII. a .confir-
mou em 13~0 ~ e deo aos Cavalleiros 
de Chrisio a regra de S. Bento. Os 
Cavalfeiros vestem de branco, e tra-
zem no peito huma cruz vermelha. 
Desde o tempo do Senhor Rei D. 
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Joaõ IH., oGraõMestrado destaOr ... 
dem está unido á Corôa·; e os Senho-
res Reis de Portugal tomaõ o Titulo 
de Administradores perpetuas da Or-
dem de Christo. O Principe he Com-
mendador-Mór desta, e das mais 
Ordens Militares do Reino. O Papa 
Alexandre VI. permittio aos Caval-
leiros desta Ordem o casarem. Tem 
esta Ordein 921 Villas, e Lugares, 
e 434 Commendas além de todos os 
dízimos das Conquistas. Houve ou-
tra Ordem lVIilitar tambem chamada 
de Christo estabelecida na Livónia 
em HWb por Alberto , Bispo de Ri-
ga. Foi porém unida depois á Or-
dem 'Feutonica. Os privilegias dos 
Cornrnendadores , e Cavall~iros da 
Ordem de Christo expressos na Lei 
de l de Agosto de 1498 foraõ con-
firmados por Carta de P.J, 8 de J anefro 
_de l b04, ~ond~ vem por extenso o 
mesmo qq, em resum'o se acha na 
Ord. Liv. P.J,.º, tit. 11, §. 7 • 

Chroniça quer dizer .historia suc-
cinta, em gue os factos que se pas-
saõ dentro de certo espaço de tem-
po saõ referidos , seguEdo a ordem 
das suas datas. Os ' yinte e -quatro 
Livros dos Paralipomenos saõ verda-
deiras Chronicas. 

Chronista sígnifiéa ·o Escritor de 
Chronica. Ha entre nó~ o Iugar de 
Chronista-Mór do Reino. O Doutor 
Fr. Francisco Brandaõ foi Chronis-
ta-Mór por Carta de 19 de Janeiro 
de 1649; e nella se · diz que esse Ju ... 
gar vagára por morte do Doutor Fr. 
Antonio Brandaõ. Cbronista do Es-

. tado do Brasil foi-lhe estabelecido 
ordenado nas Carnaras das Capi--
taes por Decreto de 8 de Maio de 
16b8, e Carta Regia de 8 de Junho 
de 1663. Foi nomeado hum Chro-
nista-Mór para os Domínios Ultra-
marinos por Decreto de 14 de Abril 
de 1780. 

Çhronologia he a sciencia das épo- . 
oas, e a doutrina ·dos tempos. Esta 
palavra deduz-se das dqas Gregas , 
chronos q-qe significa tempo, e logos 
que quer dizer discutso. 

Chronolog·ista he aquelle que tra"'. 
balha sobre a Chronologia. 
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Chuço, haste de páo armada de 

huma choupa no extremo superior, 
e no inferior de hum encontro, ou 
conto. 

Chumbo , metal branco flexi vel 
de côr branca apagada, que de or-
dinario se acha nas minas de pra-
ta. · 

Cidad.aõ se diz aquelle que tem 
q. sua resi<lencia ordinaria em algu-
llla Cidade, e goza das vantagens, 
e privilegias annexos a essa qualida-
de. Foraõ consideradas differentes 
classes de Cidadãos no Alvará de ~ 
de Abril de 1761. Os Cidadãos da 
Cidade de Lisboa gozaÇ> dos pri vile-
gios de Infanções, concedido.s pelo 
Senhor Rei D. J oaõ I. nas Côrtes 
da Cidade de Coimbra no anno de 
l.;f:...-.3. Alvarás de Confirmaçaõ de 3 
de Maio de 1705, e de !'26 de Agos-
to de 1748. Aos Cidadãos da Cida-
de de Coimbra foraõ · co cedidos os 
privilegios dos lnfanções, e os mais 
c0ncedidos áos Cidadãos da Cidade 
de Lisboa. Alvará de 17 de Outu-
bro de 1516. Os Cidadãos da Cida-
de de Lisboa naõ pódem ser prezos 
em ferros , senaõ em casos de mor-
te. Alvará. de 3 de Maio de 1705. 
Foraõ dadas as honras de Cidadaõ 
innocente ao ex-Marquez de Gouvea, 
filho do Duque de Aveiro por De-
creto de 17 de Dezembro de 1790. 
Pelo Alvará de ~8 de Janeiro de · 
1611 se concederaõ aos Cidadãos da 
Cidade do Porto pri vilegios , assim 
como· pelos, de l de Junho de 1490, 
e de 10 de D zembro de 1 b88. 

Cidade. Esta palavra sígnifica . hu-
nia Povoaçaõ de graduaçaõ superior 
á de huma Villa. A Povoaçaõ de Ar-
rifana de Sousa foi erigida em Cida-
de com o nome de Cidade de Pena-
fiel pelo Alvará de 17 de Març.o de 
1770; e lhe foi dado Tern10 por Al-
vará de ~8 de Junho de 1770, de 
que se passou Carta em \'2 d·e Agos-
to do . mesmo anno. Foi e reada em 
Cidade a Villa de Pinhel por Alvará 
de ~5 de Agosto de 1770. Pelo Al-
vará de 8 de Março de 1641 se COil-' 
cedeo, qu-e em quacnto houvesse des-
pacho de eonfirmações pttdessem as 

! CIL 
Cidades, e Vjl)a\S usar <los privj]e 
gios, que lhe estavaõ conceàidos 

C1ganos, raça de gente vagabun-
da. O nome de Ciganos vem do Ita-
Hano Zingari, hurna geraçaõ oriun-
da do Egypto, que depois que este 
Paiz foi c·C\nquistaclo pelo S uHaõ Se-
lim em 1517 appareceo em Alema-
nha, e se ei;;palhou depois por toda 
a Europa. Os F rancezes lhes che1rna-
vaõ Bohemios por se lhes haverem 
unido n0 tempo da guerra <los Hus-
sitas huns fugitivos d-a Bohemia. Ho-
je estaõ incorporados com elles hu-
ma multidaõ de vadios de varias Na-
ções. He prohibjda a entrada dos 
Ciganos em muitos Paizes por elles 
serem costumados a furtos, e enga-
nos. Em Castella se lhes chama Gi-
tanos. Os Ciganos saõ entre nós pu-
nidos. Ord. Liv. ,b.º, tit. 6.9, §. 1, 
Leis de 7 de J apefro de HiO~ , de 
13 . de Setembro de 1613, de ~4 de 
Outubro de 1647, de b de Feverei-
ro de 1649, de ~6 de Janeiro, e de 
10 de Novembro de 1708, de ~o de 
Setembro de 1760, ·Decretos de 30 
de Julho de 1648 , de ~o de Setem-
bro d~ 1649 , de '!.7 de A gosto de 
1686, de ~8 de Fevereiro de 1718, 
e. de 17 de Julho de 17 45 , Provizaõ 
de 9 de Julho de 1699, Cartas Re-
gias de 3 de Dezembro de 1614, e 
de 30 de Junho de 1639, e A vizo 
de lb de Maio de 1756. Pelo Alva-
rá de ~o de Outubr.o de 17 60 se pro-
v,eo contra os Cjganos que deste Rei-
no foraõ degredados para o Estado 
do Brasil , e ahi _ viviaõ despoticos 
commettendo continuados furtos de 
ca-vallos, e esq·avos, ·e car-regando-
do-se d~ armas de fogo pelas. ~stra
das. Vejaõ-se a este respeito as Leis 
de 13 de Março de 15~6, de ~6 de 
Novembro de lb38, de 17 de Agos-
to de 1557, e o Alvará de 14 de 
Março de 1573. 

Cilicio· , teódo de pel1o de ca-
bra, ou de bode, de que os a:ntjgos 
habitantes da: Cibcia faziaõ uso. Os 
Hebreos traziaõ vestidos desta lã 'em 
tempos de desgraça. Es.t~ era tam-
bem o vestid·o das antigos Manjes. 
Cilício· he hoje hum larga cinto, ou 
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especie de escapülar]o fe:ito de ~hum do Téjo; e cinéo legoas .de L1sbóà 

··tecido grosseiro, ·ou de 'arame ·com ' . ·.havia huma ·dilatada eira, ou mata' 
,a_s pontas descubertas, ~_ue se traz 1 • ql!e o Senhor Rei D. Sancho L doou 
sobre a pelle para morhúcat o cor- a D. Raülino., e a outros Flamengos 

/··po. . -no anno de 1 \20 0 para ali se estabe-' 
. Cincos he hurM1 especrn de si.za lecerem, e cóm as majores franquias i 

ique nas Alfandegas pagaõ as fazen=- · Demittido o dito Terrjtorio á Corôa 
das que e:htra·Õ por terra, ou pelos · no anno de UOl'Z, o mesmo Senho1• 
·rios. Regimento de \27 de Janeiro Rei fez Doaçaõ da sua Vrna Franca 
de 16~9 , cap. 1. Fo1•nõ izentos do ' de Cüa ( q-µe -hqje se diz Chira) a 
-direi to dos cincos os pannos da Tro- D . Fruilla H;ermiges pelos assinala--
pa pelo Decreto de 1 . de Üúté.bro dos serviços que lhe tinha feito. No 
·d'@ l 736., derogado pelo Decreto de ahno de 1:2928 fez o mesmo Senhot 
10 de Maiô de 1749. Veja-se Casa DoaÇáÕ da mesma Vrna aos CavaÜei-" -
d@s Cincôs; · ,. ros -da Ordein do Templo. 

Cinto quer ·dizer correia' ou tká Circuito. Servimo'-n0S "tl~sta . ex'-
·cle seda' de !J'ã' de coiro' ou de ou- ptessaõ r ºara si-gnificar hum pro1cedi.;; 
'tra inateria que se ata á rü'da dos,· mento longo, e . complicadó que po ... 
-rins. O uso dos cin1l0s · he '1"Juito an- deri-a ser supprido por outro mais 
·ti-go. Entre os Hebreos o Graõ 8a• ·-si:rpples. 
cre:rdot_e trazia sempre hum cinto; o Circulo ', em termo de Geometria 
])bvo o punha quando se c<e.lebrava a he a figura plan·a, cuja perifer·i-a tlis...: 
Pascoa: Totlos os povos antig·os, cu- ta igua1mer1te de hum ponto que se 
jbs ves.tidos er-aõ talares, usavaõ de tli-z centro do circulo. A pplica-se es-
cinto. Elle rhes servia de b@lç·a. Ho'- ta palav'l·a paira indicar os districtos 
je, o · uso dGs cintos he resfricto aos politicos de varios Estadós._ .. Assiin o 
M-àgisil;,tados togados, ·e aos Officiaes , ,Jmperio cle ,AleíiJanha ., a Boh'eri:ria Jl 
M.ílitates. ' Os Min.is-tros <lo Altar ·-e -a Silecia saõ_ Qi v.iditlos em1 circu'-

·tambe,m usaõ de -ci~to com q-ue a~ fos. Maximiliano I. (estabeleceo ·0s 
p~rlaõ a alva para' celebrar a Mis-- seis circ'ufos ee 'Franconia, .de Ba-
sa. viera, de Suabia, do Rhin , de. W est-

Cfnt·ra, VBfa na Extremadura; falia, e de Saxonia. Accres.ce·n'taraõ-
Comarca de Alemqmer. Os morado- -se-lhe os círculos de Austria, e de 
t€s da Serra de Cintr.a pódem trazer Bot·gonha em 15I\2; e se dividfraã 
neUa. as suas filg'<i>aS soltas, posto 'que os círculos do ·Rhin; e de Saxonia 
sejaõ ·Coutadas. - -em alto, e bafow· Rhin., e em alta, 

Cin:zéf.,_ ., corpo · terreo , secco , e ' e baixa Saxohia. 
pulveru-lento que fica d0s corp0s coliT- Circumcisáó ~ operaçaõ religiosa. 
bustiveis depois de queimados pelo de talhar o prepucio. F_oi ceremotüà: 
íogo. Os Gregos, e os Romanos por -da Lei J tldai-ca, que Deos pôz por 

· muito tempo esti ve1·aõ no ·costume preceito exp1•esso a. Abraha-ê)' ·e ná 
de queimar os oaqaveres, cujas cin- -sua pessoa: -a. todcis os filhos varões_ 
zas Tecol.hiaõ com muito cuid"ado, e . d.a ·s11'a poste-6d-ade. Foi instituido 
~s encer~·avae> em ui'nas. A introduc"" pata' ser o caracter distibetivó dds 
ç~0 d.o Christi.anismo abulio 'este usos , 1~raelitas ·a respeiio das . outi~as ·Na-
e 'C!}_Uasi todos os povos hqje depõem .; 1Ç-õ'es. O F:ilho ~de Deos faZ>eitclo--se 
e ~o:nfiaõ á t erra ~s cadavere's. Tam~ j he'm€m CJ.1!11.'Z submetter-se . á Lei doa 
bem s·e chamà:õ cinzas os restos ·des-- · ! :e-ir-eumeisaõ ; e sriff reo a operaç-aõ d:e 
t;<es d:espoj'Os d:a IiJ!lorte. A 's eb:lzas ·das ! - cir~umcidar-se para naõ escandalisar 
.co~ta'das n~ng·tl.·e'rn as pód'e tirar setn ' os J l.'.l'cl.eos, ·e pata ensinm· aos Ghris-
iil'currer eu1 pei'l·Ws. Alv:ará ·de .~,rn de 1 _ 1a:ds. a obtigà·çaõ ·de pra'ticar a cir ... 
Ag0stó tl~ 1783.. ouureisa:õ do coraçaõ, qu'e consiste 

Cira ., mata , brenha, l'tlg-ar chei'o >tio ·cór'te d-as paixões , e ·de todos os 
'de ..silvados·, -e mata-g-aes. Á âfreit-a $eus itr-a~'Spottes. 

BB 3 

\. 



, CIR 

Circumducto se diz do acto que 
se naõ faz no tempo devido. Veja-se 
Citacaó circumducta. 

Cfrcunstanáa se diz a qualida-
de, ou o accidente annexo a hum 
facto, ou a hum direii~, e que mui-
tas vezes faz mudar a sua natureza. , 
As circunstancias em materia crimi-
nal naõ só determinaõ a natureza do 
delicto, mas augmentaõ, ou dimi-
nuem a sua gravidade. Alvarás de 4 
de Setembro de l 76b, §. 3, e de 16 
de Janeiro de 17 63, §. 20. 

Círio, vella de cera que se põe 
sobre hum casfiçal, e que se accen-
de nas ceremonias da Igreja. O uso 
dos cirios he muito antigo. Os Pa-
gãos se serviaõ de luzes nos seus. sa.:.. 
crificios ; e os primeiros Christãos 
reduzidos a ajuntarem-se nos sub-
terraneos, e de noite para cantar o 
Oflic,io, e celebrar os Santos lVIiste-
rios , tinhaõ precisaõ de estar alu-
miados. Esta precisaõ continuou ain-
da depois ·de se lhes permittirem_ 
Igrejas ; porque no principio estas 
Ignüas tinhaõ muito pouca luz a fim 
de -i-fl,spirar ·aos Fieis mais recolhi-
mento. O uso dos círios introduzi-
do por necessidade se tornou depois 
mera: cerernonia. Cido Paschal he o 
grande círio que o Diácono aben-
çoou no dia de sabbado de alleluia, 
.que accende como fogo novo, e se 
leva para a bençaõ das Pias baptis-
maes. He o sim bolo de Jesus Chris-
to ressuscitado. Círio se diz tambem 
a· festa de Romagem para se 'levar o 
cirio a algum Santo. -

Cirita quer dizer o Solitario, Ere-
rni ta , separado do Mundo. 

Cirne. Diogo Ribeiro Cirne, De-
putado da Meza da Co.JJsciencia , e 
Ordens , com pôz Allegaçaó de direi-
to sobre as duvidas dO Arcebispo de 

, Evora, e Ordens Militares. Talvez 
he a mesma que sahio impressa em 
nome do Prncur,ador das Ordens Luiz 
Martins de Sequeira. 

Cirurgia, segundo a Etimologia 
Grega, quer dizer arte de curar com 
o soccorro das mãos. Todos os que 
se destinarem a exercitar a Arte de 
Cirurgia, ou de Farmacia naõ pó-

CIR 
dem ser admittidos a Exame se naõ 
souberem La ti m. Edital da Junta 
do Protomedicato de 923 de Janeiro 
de 1804. 

/ Cirurgiaó he a:quelle que faz pro-
:fissaõ da Arte de Cirurgia. Q Cfrur-
giaõ naõ póde ser Boticario , nem 
vender mésinhas. Alvará ele l b de 
Novembro de 16~3. Cirurgiões d~ 
Presidias levaõ salario das curas que 
fazein ·aos que naõ tem praça, nem 
vencem soldo. Provizaõ de 9 de De-
zembro de 16~b. Cü·urgiões de Fra'... 
gata foraõ creados ,dez , e se lhes de-
terminou soldo. Decreto de 16 de 
Fevereiro de 17 b 6. Aos Cirurgiões 
da , Armada foi augmentado o soldo 
com a obrigaçaõ de assestü,em por 
turno aos ~oentes do Hospi_tal. De-
creto de ~9 de Marco de 1791. Ci-
rurgiõ.es das Náos fcn=aõ creados mais. 
seis extraordinarios, e tem a gra-
duaçaõ de segundos Tenentes. De-
creto de ~8 de Abril de 179_0. Quan-
tos , e' q uaes sejaõ os Cirurgiões dos · 
Hospitaes do ~xercito, e suas obri-
&'ações, veja-se o Regµlamen'to con-
firmado por Alvará de 7 de Agosto 
de 1797, tit. 11. Corno sejaõ exa- . 
minados os Cirurgiões estrangeiros , 
e nacionaes, veja-se o Plano de 923 
de Maio de 1800, e Alvará de -~~ 
de Janeiro de 1810, §. <?29. Os Ci-
rurgiões naõ pódem embarcar em 
Navios Mercantes sem se habilita-
rem com o titulo do seu exame. A vi-
zos de ~3 de Maio, de _lo de No-
vembro, de 13 , e de !29 de Dezem-
bro de 1800, e Edital de 16 de De-
zembro de 1803. Foraõ creados seis 
Cirurgiões Ajudantes para o serviço 
da Brigada. Decreto de 3o·de Mar~ 
ço de l 80~. Pódern ós Cirurgiões co-
brar executivamente as suas dividas 
perante o Delegádo do Fysico-Mór 
dito Alvará de 9292 de Janeii:·o de 1810' 
§. 34. Os Autos processados pera.ri~ 
te o Cirurgiaõ-Mór saõ por elle mes-
mo julgados. Alvará de .30 d'e Agos-
to de 16a. Quaes sejaõ .as obóga-
çõ~s, e .ª jurisdicçaõ do Cirurgiaõ .. 
Mor, veja-se o Regimento de 1 ~ de 
Dezembro de 16:31, e A lvará de .923 . 
de Novembrq de l 803. Cirurgiaõ-Mó.r 
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<lo .Exercito, e Cü·urgiaõ dos Regi-
mentos que o naõ houvesse em tem-
po de paz se mandou pela Resoluçaõ 
de li> de Novembro de 17 lb. Os Ci-
rurgiões-Móres elos Regjmentos ven-
cem o soldo de Alferes de Granadei-
ros. Decreto de ~ de Dezembro de 
1765-; e tem a graduaçaõ de Tenen-
tes. Resolucaõ de Consulta de ~ de 
Agosto, e Decreto de ~3 de Setem-
bro de 1806. Pó<lem trazer farda de 
Officiaes. Resoluçaõ de 1 \2 de No-
vembro de 178~. Cirurgiaõ-Mór da 
Armada Real he differente do da 
Brigada, e que soldo lhe compete, 
veja-se o Decreto de 30 de Março 
de 180.\2. Cirurgiaõ-Mór dos Estados 
Ultrarnarinos foi creado por Decr~to 
de 7 de Fevereiro de 1807. Exerci-
ta a sua jurisdicçaõ o Cirurgiaõ-Mór 
em todo o Reino de Portugal, e Al-
garves. Alvará de 7 de Janefro de 
1809. Os Cirurg·iões para poderem 
curar de Medicina como se exarni-
naõ, veja-se o Alvará de ~~ de J a-
neiro de 1810, §. ~l, e o Edital <le 
~6 de Janeiro de 1811. . 

Cister he 9 nome que se dá a hu-
ma antiga Congregaçaõ, que da Or-
dem de S. Bento emanou no anno de 
10!)8, quando R _oberto, Abbade do 
Moste1ro Molismense, vendo dege-
nerarem os seus Subditos do seu pri-
meiro instituto, escolheo vinte hum 
companheiros , com os q uaes passou a 
Scialon, Cidade. da Borgonha.; e em 
hum lugar solitario chamado Cister-
cio se encerrou, tomando dahi o no-
me a Ordem de Cister. Convocado 
depois Roberto ao seu antigo Mos-
t.eiro pelos Monjes delle, eleg·eo S. 
Bernardo com trinta companheiros 
em Cistercio a vida rnonastica; e 
pelas virtudes deste Santo cresceo 
esta Ordem de maneira, que duran-
te a sua vida se fundaraõ .cento · e 
sessenta Mosteiros desta .Ordem. Foi 
ella approvada por Urba1Jo · II. na 
Bulla Sacrosancta Romana do anno 
de 115~, juntamente com as Cons-
tituições que o mesmo Santo escre-
vera. Nasceraõ depois dúvidas sobre 
a côr dos habitas destes Monjes, pois 
tendo o Papa Benedicto '.X .II. orde-
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nado que v_estissern de côr escura ? 
huns traziaõ o habito preto, e ou-
tros cinzentq, entende ndo que am-
bas as côres se com prehendiaõ na 
escura. Por isso Sixto IV. na Bulia 
Etsi cunctis determino11 em 147 b, 
que os 1V1onjes desta Ordem esco~ 
lhessem, ou é!- côr preta, ou a bran-
ca. Mudaraõ entaõ o habüo que tra--
zem agora branco, conservando po-
rém o capuz, e1 esc:ipuJario preto; 
ligando-o com o habito em torno dos 
rins. Fóra do Mosteü·o usaõ da cu--
g·ula preta, porém no Côro a trazem 
branca. 

Cistenia he hum lugar subterra-
neo, e de abobada, cujo fundo em_. 
pedrado, barrado , ou cuberlo de 
areia he destinado para receber, e 
conservar as aguas da· chuva. 

Citaçaõ. Esta palavra tem mui-
tas significações ditfere ntes. Chama-
se citaçaõ a alleg·açaõ , on indica-
çaõ que se faz em J uizo dos textos 
de direi to , ou das obras de alguns 
Authores para comprovar o que se 
propõe. Tambem se diz citaçaõ o 
chamamento do Réo a Juízo por 
mandado dG J .uiz. Os J urisconsuJtos 
do decimo-sexto Seculo cahiraõ TI(!) 
excesso das ci lações. Os seus escri-
tos estaõ de tal rnodCJ carregados del-
las, que se perde de vis ta o fio do 
discurso , e achaõ-se .nelles mais ci-
tnções que frazes. Como as ci lações 
de D ü·ei to saõ de 01:di n ar~o escritas 
em breve, expõem-se aqui por ex-
tenso para meiho1· se entenderem~ 
D. ou ff. quer dizer Digesto. Cod. 
ou C. Codigo. Cod. Theod. Cofil.igo 

· TheodosianCJ. Cod. repet. preelect. Co-
dex repetitce prcelectionis. A uthent. 
ou Auth. Autber.Jtica. Legou L. Lei . 
Novel. ou Nov.Novella. Novel. Leon. 
Novella do Imperador Lea0. arg. leg. 
por argumento 1da Lei. Glos. Glossa. 
h. ti t:. nestet itulo. eod. ti t. no mes-
mo titulo. §. ou ·parag. parag-rafe. in 
pr. rn> principio. in fin. no fim. Quan~ 
to ás ci tacões de Direi to Cano nico 
·he preciso, nota.r que 0 corpo ,do di-
to Direi.to se compõe do Decreto ·de 
Graciano , das Decretaes de Boniifa-
cio IX. dividida~ em cinco Li v1·os do 
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Li-vro sexlo de Bonifa~io VIII. , das 
Cle mentinas, e da.s Extravagantes 
communs. O Decreto de Graciano 
he di vidi<lo em tres partes: Causas, 
Dislincções, e Tratado da Co~s~-

. graçaõ. Chama-se Canon a subd1v1-
zaõ de cada hum a . destas partes, e 
Capi talo cada <li vizaõ dos Ti tulos das 
Decretaes, e outras partes do mes-
mo corpo. Can. ou C. quer dize:r Ca-
non. Cap. Capitulo. 1 Caus. Causa. 
qucest ou qu. questaõ de huma . .Cau-
sa. Assim Caus. 12. qu. 3. Can. 8. 
quer dizer o Canon 8. 0 da d uodeci-
ma Causa , questaõ 3. ~ do Decreto 
de Gratiano. Dist. quer dizer Dis-
tincçaõ. De-cons. == de pcen .. Estas 
duas abreviações significaõ que o Ca-
non que se cita he tirado , ou do 
Tratado da Consagraçaõ, ou da Dis-
tincçaõ intitulada de pcenitentia. Ex. 
ou Extra. ou só x. quer dizer as De-
cretaes de Gregorio IX. Apud. Gre- , 
_gor. quer dizer a mesma cousa'. Ex-

- trav. comm. quer, dizer Extravagan-
tes commuos. Extrav. Joann. quer 
dizer Constituições de J oaõ · XXII. 
In sext. ou in 6. 0 quer dizer Collec-
çaõ de Bonifacio VIII. Vers. ou j. 
quer dizer no versiculq. 

A citaçaõ no segundo sentido, e 
como principio do P{·ocesso he o' ac-
to, pelo qual se annuncia a alguem 
a demanda que outrem fórma contra· 
elle em J uizo , e lhe prefine , e assi-
na .dia em que deve comparecer pe-
rante o Juiz que hade conhecer da , 
Causa para responder , e dizer da 
sua defeza. A ci taçaõ , ou he pes-
soal , ou he edictal. A .pessoal he a 
que se faz de viva voz á pessoa que 
deve comparecer em J uizo; e a edic-
tal a que se faz por escrito affixado 
;nos Lugares públicos. Em que casos 
f3B faz a citaçaõ edictal, veja-se o 
R.egi~nento de 1 de Outubro de 1586, 
cap. 4, Lei de <õl4 de Maio de 1749, 
cap. ~8, Alvarás de I~ de Maio de 
17 58, §. 9, e de 5 de Março de 1790, 
.§. 3, Lei de \í:l~ de Dezembro de 1761 , . 
tit. 3, §. 6. A citaçaõ das pessoas de-
mandadas pelo Rendeiro da Chancel-
laria , ou Coimas de.v.e -ser pessoal , e 
iadividual. Lei de 19 de Janeiro de 
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1756. A citaçaõ por Carta de Cama-
ra tem lugar para com os Bispos. Al-
vará de ~o de Maio de 1617; e para 
com os Grandes, estando ausentes 
da Côr.te. Assento de 3 1 de Dezem-
bro de lbO~ • 

Citar he · chamélr aJguern a} ui-
zo , ou civil, ou criminal. Deve ser 
citado todo aguelle a quem o nego-
cio toca. Assento de 11 de Janeiro 
de 16b3, e Provizaõ . de 18 de J a~ 
neiro de 1799. N aõ ,pódem ser cita-
dos sem Licença Regia, expedida 
pela' Mordomrn-1VIór, os Criad0s da 
Casa, e os Officiaes das Secretarias 
de Estado. Resoluçaõ de 2 3 de J ·-
lho de 1781. N aõ pód.ern tarn bem 
ser citados os Procuradores dos rCon-
celhos, estando em Côrtes , e' cinco -
dias depois. Decreto de 9 de J anei-
ro de 164·6. Deve ser citado o deve-
dor para vêr arrematar os bens que 
se vendem pelas Execuções ,fiscaes, 
e para dar Lançador . aos bens , naõ 
havendo quem lance. Regim ·en~o de 
17 de Outubro de I.:'>16, cap. 174, 
Alvará de ~l de Maio de 17bl, 
cap. 3 , §§. 4, e 5, e Lei de \2 0 de 
Junho de 1774, §. 18. Quando póde 
ser citado o ,que he chamado pelo 
Rei, ou está auzente em Embaixa-
da , ou Commissaõ extraordinaria, 
veja-se o Alvará de ~l de Outubro 
de 1811, §§. 1, 0l ·, 3, e 4" Nàõ he 
necessario citar-se a Parte nas ln'-
formações extn1.ordinarias. Alvará de 
~3 áe Maio de 177~; §. 3. 

CimJ. Este termo ajunta-se ordi .. 
na.riamente a outro. Por exempló So"": 
ciedade civil , Processô cívil, &e. 
])jreito civil quer dizer o direito par-
ticular de cada N açaõ para o. distin-
guü: do direito natural, ou .das gen-
tes. Quando se fala de Direito civil 
simvlesmente se entende o Romano 
por excellencia. Chama-se Corpo de 
Direito civil a Compilaçaõ cie Leis 
Romanas , que Triboniano .reduzio ' 
por ordem do l.QJ perador Justiniano, 
e cornprehende ~ Digesto, o Codi-
go, e as Institutas. O termo civil 
oppõe-se ás vezes a canonico. Ou-
tras vezes oppõe-se ao criminal· e 
neste sentido dizemos Pi;ocesso 'ci-
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ril, e Ptocesso criminal. Gozar dos 
direitos civis he ter os direitos da 
Cidade; e incorrer na morte civil 
he perder esies direi tos. 

Clandestino. Charn a-se assim o 
que se faz ·em segredo, e contra al-
guma Lei, e se tem occul to. Clan-
destinidade he o vicio da cousa fei-
ta clandestinamente. Os actos clan-
destinos saõ naturalmente suspeitos 
de fraude, ou collusaõ. A clandes-
tinidade póde ter lugar assim em 
materia civil como canonica. Em 
materia civil applica-se · principal-
mente á posse , e á prescripçaõ~ 
Em materia c<iuonica applica-se par-
ticularmente aos matrimonias cele-
bradoE; fót;a da presença do proprio 
Paroco. Os matrimonias clandesti-
nos- saõ privados dos elfeitos ci-
vís. 

Clara. Religiosas de Santa Cla-
ra. Dá-'se este nome a huma Ordem 
de Religiosas que vivem debaix,o da 
Regra de S. Frapcisco de Assis. 
Esta Ordem a nI<Üs austera das Mo-

. nasticas foi es tabelecida no decimo-
terceiro Seculo ao mesmo tempo que 
a dos Fn1des Menores. Deve ella a 
sua ori~·ein a Sa.nta Clara 7 natur~l dé Ass1s em C,01mbra, a qual ani-
ma.da pelo exemplo do seu Patrício 
S. Francisco concebeo a idéa d© es-
tabelecer para as pesso.as do seu se-
xo o que elle estabelecia para os ho-
mens. Elia recebeo o habj to religio-
so das mãos deste Santo Patriarca. 
O seu exemplo foi adaptado por mui.-
tas mulheres que se votaraõ á regra 
mais dura, e austera. O seu primei-
ro Mosteiro foi na Igreja de S. Da-
miaõ ~ · donde veio serem chamadas 
Damianistas. Urbano IV. achou a 
sua Regra taõ dura, e penivel .; que 
julgou deve-la modificar; mas nem 
todas acceit.araõ esta moderaçaõ. As 
que conservaraõ a antiga- observan-
cia;.charnaõ-se Claras. As que rece-
bel'aõ a Regra mitig·ada dl'amaõ-se 
Urpanistas. As Claras fazem profis-
·l?aÕ ,da pobreza mais rigorosa. 

Classe significa Aula de estudos 
:rnenores . Tambem significa ordeJ!l, 
distóbuiçaõ systematica. 

To:r-.rn I. 
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Cl.assfficar pôr em ordem , e sys_, 

tema alguma cousa. 
Claváro. Dignidade das Ordens 

Militares. Quando os Ca valleüos vi-
viaõ em commum, era do Olilcio do 
Claveiro ter a chave do Convento. 
Hoje que vivem fóra do Claustro tem 
só a ché'~ ve do cofre dos votos. 

' Claviculario he aquelle que tem 
alguma das chaves de hum cofre de 
arrecadaçaõ, que se naõ deve abrir, 
excepto perante o Recebedor, e os 
Cla vicularios. Os do cofre do Sub-
sidio militar da Decima percebem , 
meio por cento das sommas, que 
nelles entraõ. Portaria do Governo 
de Ql'J de ~overnbro de 1813, publi-
cada por Edital da Superintenden-
cia Geral das Decimas de \29 de No .... 
vembro de i 8 l3. 
. Clausula he huma disposiçaõ par ... 

ticular que faz parte de hum 'I'esla-
men to, de hum Contrato; ou de al-
gum outro acto púbhco, ou particu ... 
lar. Este termo vem do verbo La ti-
no Claudere. As clausulas de hum 
acto saõ as disposições, ou condições 
encerradas no mesmo acto. Ha cer-
tas clausulas que saõ de tal sorte da 
essencia do acto que sempre se sub-
entendem como a clausula da evíc-
çaõ no contrato da venda. Ha outras 
clausulas que sa~ do estillo, mas naõ 
saõ de direilo; e por isso omittidas 
naõ produzem etfeüo. 

Clausula codrcillar he a clausula 
posta no Testamento, pela quai o 
Testador declara, que se elle naõ 
pódé valel" corno 'i'estamento quer 
que valha corno Codicillo. 

q1ausula consUtuti, ou precaria 
se dJZ aquella, pela qual o Possui-
dor de certos bens moveis , ou de 
raiz reconhece, que eile naõ tem di-
reito á propriedade dos mesmos bens 
e que só tem nelles o mero uso a ti~ 
tulo de consti tu to ,.8 precariamente. 
Com ~udo os termqs const1 tu li , e 

. , precano naõ saõ, sy nonymos. Toda 
a posse por titulo de constituto he 
precaria; mas a simples posse pre-· 
caria.,. ou .de iença'õ como a do Ren ... 
deiro naõ he por titulo de constí ... 
tu lo. 

Cc 
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Clausula comminator:ia he a pena 

que se esli pula em differentes actos, 
ou contratos para o caso da contra-
venciaõ. A pena com minada nem sem-
pre se executa em rigor; mas dá lu-
gar ás perdas , e dam nos em que pó-
de ser conde mnada a Parte refracta-
ria. Nas Sentenças que j ulgaõ a noLifi-
caçaõ comminatoria para se executar 
pena cornrninada he necessaria segun-
da Sentença quejulgue o commisso. 

Clausula -dgrrogatoria he aquella 
que derroga , e faz cessar algum ac-
to precedente. 

Clausula de evicçaõ, ou garantia 
he aquella, pela qual o vendedor se 
obriga a fazer gozar o compra.dor 'da 
cousa vendida, e defende-lo quando 
nisso he perturbado. 

Clausula irritante he aquella que 
ãnnulla tudo o que se fizer em pre.:. 
juizo da Lei , ou do contra.to. 

Clausula resolutoria he aque11a, 
pela qual se convenciona, que hum 
àcto ficará nullo, e resolutó no caso 
de que huma das Partes naõ execu-
te o que prome~teo. Para dar effei-
to á clausula resolutoria he preciso 
constituir primeiro juridicamente em 
mora aquelle contra quem ella se 
quer applicar, e pedir em Juizo de-
pois disso em razaõ da falta de im-
])lemento da obrigaçaõ a resoluçaõ 
do contrato. 

Clausula depositaria he aquella, 
pela qual alguem se obriga a naõ 
ser ouvido sem primeiro depositar 
a quantia porque se obrigáta. Esta 
clausula he regularmente , prohibida , . 
assim como a da citaçaõ na pessoa 
do djstribuidor dos Tabelliães. Al-
vará <le 18 de Janeiro de 1614, e 
Lei de 31 de lVIaio de 177 4; excep-
to nas Causas de soldadas de mar , 
fretes, e seguros, dita Lei de '31 de 
Maio de 177 4, e Assento de 14 de 
Abri l de 1696; e de rescizaõ da t r ams-
ácçaõ, dita Lei de 31 de Maio de 
117 4.. Sobre as clausulas dos Arren-
damentos das rendas Reaes, veja-se 
a Lei de ~~ de Dezembro de 1761, 
ti t. ~ ; e sobre as clausulas das Ins-
tituições de Mor gados a Lei de 3 de 
Agosto de 1770. · 
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, Claustral se diz de tudo ' o que 

1 
pertence a hum Claustro de R.eli--
giosos. Chamamos officios claustraes 
nos Mosteiros de homens a certas 
funções que d'antes eraõ simples of-
ficios, e que pela serie dos tempos 
saõ considerados corno -verdadeiros 
títulos de beneficias taes como os of-
ficios de Procurador do Convento 1 
Esmoler, Enfermeiro , Celleüeiro 1 
ou Dispenseiro, Sacristaõ , e outros 1 

semelhantes. Nas casas em que se 
introduzia a teforrna quasi todos es-
tes officios foraõ supprimidos. 

Claustr9 he a parte de hum' Mos ... 
teiro em fórrna de galeria, ou de por-
1.ico, ' que ordinariamente tem qua--
tro faces com · hum jardim , , ou pateo 
no meio, e fica abaixo dos Dormi-
torios. Entende-se tarnbem simples-
mente por Claustro a vida monasti-
ca, ou re}jgiosa. 

Clausura tem em Direito Cano-
:nico '<li versas accepções. Orà tem 
relaça:õ ao voto que fazem as Re-
ligiosas de obsel'var huma clausura 
perpetua, isto he, uaõ sàhirern já-
mais do Mosteii-6. Ora designa· que 
os muro.s, portas, e janellas do Mos-
teiro se naõ pódem devassar. As Re-
ligiosas, posto que consagradas pe-
los Bispos, viviaõ antigamente etn 
casas particulares, naõ tendo outra 
clausura que a sua virtude; mas -de-
pois tendo-se formado grandes Com-
rüunidades julgou-se necessario su-
geita-Jas a hum Claustro muito ex-
acto. Depois da Consti tuiçaõ de Bo-
!I}fa?io \CIII. a clausura, posto. que 
Jª d antes recommendada por outros 
:Pontifices, formbu hurna regra in-
variavel da disciplina da Igr~a. O 
Concilio de Trento renovou esta 
Constituiçaõ. Por Carta Regia de ~8 
de Abril de 1664 se promoveo a clau-
surai dós Religiosvs. Contra as pes-
soas qu-e assistirem nas g11ades das 
Religiosas , v iGJando a clausura -além 
das penas das Leis antecedentes se 
irn pôz a pena . de dois mezes de pri-
~aõ , naõ sendo sol tos sem pag·ar 
-80 t'$ 000 réis applicados para as des-
péz·as da guena; e se fez caso de 
devassa, e objeclo de residencia pe-
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lo Alvará de 30 de A brH de 1653. 
Pela Carta Regia de 30 de Outubro 
de 1777, dirigida ao Provincial da 
Terc ira Ordem da Penitencia (as-
sim ' corno se dirigiraõ outras aos mais 
Prelados) se recomrnen<lou a clausu~ 
ra dos Religiosos, e que se lhes naõ 
déssem licenças senaõ por hmi lado 
tempo para estarem fóra dos seus 
Conventos em casa de eus paren-
tes . Promoveo-se igualmente a clau-
s ura a r espeito das Religiosas de S. 
Domingos que se achavaõ no c~rnpo 
de San ta Barbara por A vizo de 1 ~ 
.d_e Junho de l 7bG. 

Clemen.cia he hurna virtude do 
Soberano que o move a izentar in-
teiramente os culpados das penas, 
ou modera-las. 

Clementúias. Entende-se ordina-
riamenle por este nome huma Co!-
Jecf~aõ das Decretaes do Papa Cle-
mente V. feita por authoridade do 
Papa Joaõ X,_X.JI. seu Successor. Saõ 
<livididas em cinco Livros, em que 
as materias de Dire,ito Canonico saõ 
distribuidas quasl. segundo o mesmo 
plano das Decretaes de Gregorio IX. 
Tambem se dá ás vezes este nome 
a huma Collecçaõ de muitas peças 
antig·as, gue sn.õ os pertendidos Cà-
nones, e Constituições dos Aposto-
las, e óu tras peças apocri fas attri-
buidas a S. Clemente, Bispo de Ro-
111a. 

Clerezia he o mesmo que Clero. 
Clerfrato. Chama-se assim o esta-

do daquelles que estaõ addictos ao 
JYiinisterio Ecclesiastico. O primei-
ro gráo do Clericato he . à prima ton-
sura. Os ' gráos seguintes saõ as qua-
tro ordens menores de Porteiros, Lei-
tores, Exorcistas, e Acoli tos. Aci-
ma das ordens menores saõ as or-
dens maiores, ou sacras de Subdiá-
cono, Diácono, e Presbítero. O Epis-
copado, e as outras Dignidades Ec-

. clesiasticas saõ ainda gráos superio-
1·es ao Presbiterado. Estes differen-
tes gráos do Clericato com põem o 
que se chama J erarchia Ecclesiasti-
ca. A lgum dia os Monjes, e Reli-
giosos naõ eraõ Clerigos, e só foraõ 
chamados ao Clericato no anno de 383. 

CLE 

Clerigo. Este termo vem do Gre-
go Cleros, que significa sorte, e par-
tilha; porque no antjgo Testamento 
a Tribu de Leví tinha esse nome, 
que quer d}zer partilha , ou heranÇa 
do Senhor. Os Clerigos , eslaõ sugei-
tos ás Leis geraes do Estado, feitas 
para o bem público, ,e ·defensaõ do 
Reino. R egímen to de 1 de Feverei-
ro de 164·~, §. 16. Clerigo ninguem 
pó<le ser senaõ sendo formado na 
Universidade , ou tendo feito es es .. 
tudos precisos no Seminario do Bis-
pado. Alvará de 10 de Maio de 1805. 
Os Clerig-os Theologos preferem aos 
que o naõ saõ no concurso das Igre-
jas, ainda das Ordens, e do Ultra-
mar, dito Alvará de l O de Maio de 
lHOf>; §. 1 L O Clerigo achado com 
armas fóra de horas he prezo. De-
creto de lb de Julho de 1644. Au~ 
zenlando-se o Clerigo para fóra . do· 
Reino sem licenca he desnaturaliza~ 
do. Lei de 6 de Dezembro de 1660; 
assim cpmo o que vai tornar Ordens 
a Castella. Decreto de lb de Março 
d~ 1663; e naõ menos os A traves-
sadores de generos , ou fazendas. De-
creto de \2b de Janeiro de 1679. Pó-
dem os Clerigos advoga·r nos Audi-
torios Seculares, tendo Provizaõ; e 
do mesmo modo constituir patrimo-
nio em bens de Reguen go. Alvará 
de ~ L.L de Julho de 1713. Póde o c1e-
rigo secular optar para si Prazos 
de Corporaçaõ de maõ morta , de 
que . elle seja membro , com tanto 
que em sua vida, ou por sua mor-
te passem para pessoas leig·as. L ei 
de 4.· de Julho de 1768, §. 9. Cleri-
gos Freires das Ordens Militares es-
taõ sugeitos ao Bispo da Diocese , 
quando saõ Paroeos no que toca ao 
Officio Parochial. Alvará de 11 de 
Outubro de 17 86. Os Cleri~·os Frei-
_res naõ saõ izentos do encargo de 
egoa de lista. Resoluçaõ de 1 7 de 

, Novembro de 1801. Clerigos hum 
de cada Bispado , e dois das Metro-
poles devem ser mandados cada an-
no estudar na Universidade para se 
formarem em Theologia, dito Alva-
rá de 10 de Maio de 1805. O Cleri-
go naõ póde possuir bens nos Re:-
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guengos. Ord. Liv. ~.º, tit. 16. Costu-
ma-se porém dispensar pelo Desem-
bargo do Paço nesta L~i ~ada fian-
ça de pagar os Reaes DH"e1tos, e de 
faze r reverter os bens a seculares. 
Lei de ~7 ele Julho de 1713. 

Clerro he ·a Corporaçaõ de todos 
aquelles que se dedicaõ ao Minis te-
rio Eccles~as tico. Nesta denominaçaõ 
geral se comprehendem os Religio-
sos , e Reli g iosas de todas as Re hgiões 
-approvaclas, e até os Frades leigos. 

Cliente se diz aquelle que encar-
rega a hum Advogado, ou a. hum 
Procurador a direcçaõ , e cuidado , 
dos seus direitos. Este termo vem 
do direito Romano. Chamavaõ os 
Romanos Cliente o Cidadaõ que se 
punha debaixo da protecçaõ de hum 
:Pat.ricio, que relativamente se cha-
mava Patrono. 

Cloaca entre os Romanos era o 
aqueducto subterraneo feito arLifi-
cialmente para receber as ·aguas , e 
immundices da antiga Cidade de 
Roma. Entre nós se estende este no:. 
me, a qualquer cova aberta na ter-
ra, e coberta de o'.rdinario com abo-
bada, ou grandes lages para -onde es-
correm as ~gua-s dos tectos, dos pa-
teos , e das cozinhas , quando ellas 
naõ pódem ter escoamento para a su-
perficie .do terr.eno. Os fossos diff e-
rem das cloacas , em que elles saõ 
descobertos , e ás vezes sem muros , 
ou paredes ]ateraes. 

Cluny. Ordem de Cluny he o no-
me geral que se dava em França á 
Ordem de Religiosos, que professaõ 
a regra de S. Bento; porque a Ab-
badia de Cluny na Diocese de Ma-
con he a cabeça de toda a Ordem. 
Veja-se B entos. 

Coacçaó he acçaõ sobre a vonta-
de qu.e .ihe tira, ou diminue o li:vre 
e.x:erc1c10. 

Coacrtivo se diz do que póde legi-
timamente constranger , e fazer-se 
obedecer por força. O poder coac-
ti vo pertence sómente ao Soberano. 
As Leis da Igreja como taes só tem 
-a força directi va; e naõ adquirem a 
coacti va senaõ quando se tornaõ Leis 
do Estado. 

1 
COB 

Coa4futor se diz aquelle que he 
adjunLo a hum Prelado, ou a algum 
Beneficiado, ou Official Ecclesiasti-_ 
co para o .ajudar nas su s funções. 
Ordinariamente he tarnbem destina-
do para lhe succeder depois da sua 
morte. Os CDadjutores saô muito an-
:tigos na Igreja. S. Lino foi Coadju-
ior de S. Pedro; e Evaristo o foi do 
P.apa Anacleto. As Coacljutorias saõ 
i'egularmente odiosas por serem hum 
rne:io indirecio de fazer passar os be-
ueficios de huns para outros como 
por ~iuccessaõ. Só o Rei pôde no-
mear Coadjutores aos Bispos, por-
que elle .qe o un.ico Collator destes 
Reneficios. O Coadjutor de hum Bis-
po deve ser iarnbem Bispo, e he no-
meado in partibus. O Bispo Coad-
jutor se diz tarnbem Bispo de an-
ncl. · 

Coadjutoria he o lugar, ou a di-
gnidade de Coadjutor. Naõ he hum 
iitu1o Real; mas huma expectativa 
para obter depois da morte do Ti-
tular. 

Coartada quer dizer razaõ alle .. 
g:ada para ,defeza restricta a tempo , 
ou lugar em J uizo criminal. 

CobraW:Jr se diz o Official que 
faz cobranças, isto he, recebimento 
de din,heiro em pagamento de divi-
da pública. Cobradores da Decjma 
pódem ser os M1hcia~os, e em quan-
to servem saõ izentos da obrigaçaõ 
das Mil:icias. AlvaTá de 1 de Setem-
bro de 1800, §; 4. Quanto os Cobra-
dores levaõ á custa dos devedores 
rnorqsos, veja-se o Alvará de 1 o de 
Dezembro de 1803 , a Provizaõ de 
~l de Setembro de 1809, o Alvará 
de 7 de Junho de 1809 , a Provizaõ 
de (?ll de Setembro do dito anno, e 
as Portarias de 10 de Dezembro de 
1811, de 2f> de Novembro de 1813, 
e de 13 de Abril de '1815. . 

Cobre , metal de côr avermelha-
da, e refulg· nte, que produz huq.1a 
ferrugem verde , que se chama aze-
bre. Este azebre he veneno violen-
to , e se naõ causa a m.orte sendo 
tomado em pequena quantidade .~ al-. 
tera a saude , e abrevia a vida dos 
homens~ Seria do dever da Policia 
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prohibfr todos os trastes, e utensi-
lios da cozinha feitos deste metal. 

Coçcianos , Hereges Sectarios de 
J oaõ Cocei o , ou Cox, Professor de 
Theologia em L eide , novador , e 
herege do Seculo decimo-setirno. El-
le achava, nas Professias duas vindas 
huma do Anti-Christo, e outra de 
Ctrislo, que teria hum. reinado vi-
si-vel na terra anterior á conversaõ 
dos J udeos , e das -outras Nações. 

Coche he a carrnagem de quatro 
rodas com cai~ grande , e ussen tos 
nos dois lados de 1..raz, e de diante. 
-Os coches de m ullas foraõ prohibi-
çlos pelas Leis de 3 o de Abril , e de 

, 1 de Agosto de 16<25, e de ~~ de 
Agosto de 16~6 ; exceptuanclo-se des-
sa prohibiçaõ os Ecclesiasticos, e os 
Desembargadorés pela Lei ele l~ de 
Março de 1650. . 

Cocheira he o mesmo que - casa 
· ele recclher coches, ou seg-es. Foi 

prohibido faz~r cocbeü·as nas ruas 
principaes de Lisboa de cincoenta 
palmos de largo , .e dahi para cima 
por A)vará _de lf> de Junho de 1759. 
§. 8. . 

Oodicillar. Este termo ajunta-se 
sempre á palavra Clausula. 

Codicillo he o acto menos solem-
ne que ~o Testamento, e pelo qual 
só se pódem fazer .legad9s , e outras 
disposições particulares, sem' insti-
tui.çaõ de herdeirn. Ord. Liv. 4. 0 , 

tit. 86. Codicillo he diminutivo de 
Codex, e. quer dizei· pequeno escri-
to, isto he, menor que o Testamen-
to. O uso dos CodicilJos em Roma 
era menos antigo que o dos Testa-
me'ntos , pois só destes, e naõ da-
quelies se falava na Lei das doze 
taboas. Os Codicillos só foraõ intro-
<luzidos no Reinado de Augusto. Ao 
principio os Codic1llos só serviaõ pa-
1·a os fideicommissos, ou subsLitui-
ções , e naõ _ para .legados. Depois 
con5rmar-aõ-se os legados feitos em 
Codicillos. O Direito · Romano, as-
sim como o nosso' naõ permittia que 
a herança fosse expressamente dei-
x:ad~ , ou tirada por Codicillo. Os 
Codicillos seguem a sorte do 'I1esta-
mento, ou sejaõ anteriores, ou pos, 
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t.eriores a elle. Distinguem-se em 
Direito Romano tres especies de 
Codicillos , mysticos , ou cerrados, 
nuncupativos, ou verbaes, e ol9gra-
fos, ou feitos pelos pais de seu pro-
prio punho a favor de seus filhos--, 
ou netos. 

Codiqo. Esta palavra vem da La-
t.ina Codex, que em geral quer di-
zer· Collecçaõ; mas em sentido de 
J urisprudencia he a Collecçaõ de 
Direito, ou de Leis, ou composta 
por authoridade do Soberano , ou 
pelo zelo <le alg·uns Juri sconsultos 
particulares. As primeiras Collec-
ções que tiveraõ este nome foraõ 
os Codigos Papyriano, Gregoriano, 
Hermogeniano, Theodosiano, e Jus-
tini ano, os q uaes todos foraõ Com pi-
lações de Leis Romanas. O Codigo 
Papyriano deduzi.o o seu nome de 
Publio, ou Sexto Papyrio -, que col-
legio as Leis dos primeiros Reis de 
Roma no tempo de Tarquínio sober-
bo. N aõ restaõ deste Codigo senaõ 
alg·uns fragmentos espuJhados nas o .. 
bras de-> varios Authores. Julga-se 
que o Codigo ·Gregoóano prec~deo 
ao Codigo Hergogeniano. Huns que-
rem que esse .Codigo fosse compi-
lado por Gregorio Prefeito de Hes• 
panha, e Proconsul de Africa no , 
tempo de Valente, e Gratiano. Ou-
tros o ath'ibuem, como Gothofredo 
a outro Greg·orio , que foi Prefeito 
do Pretorio no tempo de Constanti-
no. Tambem naõ se sabe de certo 
quem fosse o Author do Codig:o 

_ Hermogeniano. Huns pensaõ que 
, fosse Eugenio Herrnogeniano, que 

foi Prefeito do Pretoria, ,governando 
Dioc.leciano; outros que fosse Her-
mogeniano Jurisconsulto, que vivia 
no tempo de ConstanUno/ , e de seus 
filhos. He de presumir que o Codigo 
Hermôg·eniano fosse huma continua-
çaõ, ou suppleme~to do Codigo Gre-
goriano. Estas duas Collecções sendo 
feitas por Particulares nunca 3ive-
raõ força de Lei. Depqjs que J usü~ 
niano tirou destes dois Codi gos o 
que lhe pareceo necessario para o 
seu , desprezáraõ-se de maneira que 
se perderaõ, sem que delles restem 
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mais que alguns fragmentos c,onser- ções. J ustfoiano encarregou da re-
vadqs por Aniano, Chanceller do Rei 1 ducçaõ deste Codigo a Triboniano, 
Vise-Godo Alarico II. O Codigo Theo- !.I e lhe associou no trabalho nove J u-
dosiano foi assim chamado do nome n risconsul tos, a s_aber; J oaõ, _ Leon-
do Imperador Theodosio , por cuja cio , Phocas , Basjlides , Thom::iz, 
ordem foi reduzido. He huma Col- j Constantino, Theofilo, Dioscoro, ·~ 
lecçaõ das Constituições ·,a.os Impe- 1 Presentino. Triboniano, e se~s Col-
1·adores Christãos desde Constantino legas trabalharaõ com tal fervor na 
até Tbeodosio o moço . Foi este o reduçaõ deste Codigo, que ficou a- . 
primeiro Codigo de Leis feito por .cabado dentro de hum anno. A esta 
A uthoridade pública. Trabalharaõ primeira reduçaõ do Codigo se deo 
neste Código os Jurisconsultos A n- o nome de Codex prima; pr.electionis. 
tioco, ' Maximir:io:, lV!arlyrio, Spe- Na segµnda reducçaõ .se :fizcl-aõ al-
rantio, Apollodoro, Theodo!'º, Epi- gumas addições, e conciliações. Es-
genio, e Procopio.. Foi publicado no t_a compilaçaõ . foi ' rev.estjda do ca-
am10 de 438, e se observou até o racter de Lei pela Const.ituiçaõ que 
tempo de Justiniano. O mesmo Ania- ' tem por titulo De Justinian'aJo Co-
.nó, -Clrnnceller de Alarico II. ·Rei dice confirmando. Depois .J ustinümo 
dos Visi-Godqs, publicou em Acre para emendar a contradicçaõ de. al-
na Gascunha hum Breviario déste guns lugares do Codi,go com o Di-
Codi.go. Depois da publicaçaõ do gesto, que foi deduzido depois da 
Codigo Justiniano naõ se falou mais , primeira · Ediçaõ do Codigo, e · para 

·do Codigo Theodosiano ; e alguns ingetir nelle muitas N ovellas, e cin.,,, 
Authores attribuem a 1Justiniano a coenta Decizões, que naõ estavaõ 
Sl:i,ppressaõ ·desta obra, assim corno collegidas no Cod1go, nem no Di-
das dos an~igos J m·isconsµltos. Para gesto, mandou fazer huma Revisaõ 
se estabelecer o Codigo Theodosia- do seu Codigo , encarregando este 
no foi preciso recorrer ao Breviario trabalho a cinco_ Jurisconsultos, que 
de Aniano, e a manuscrjü)s anti- foraõ Triboniano, Dorotheo; ]Vlen-
gos. Ctljacio depois do trábaJho de ,

1

. na, Constantino, e Joaõ. O nov.o. 
trinta annos fez em París, no a'nno Codigo foi publicado em 534; e Jus-
de 15~6 huma Ediçaõ do Codigo tiniano : qui~ que fosse chamado Co-
Theodosiano. Em fim Gothofredo dex Justinianus reptitce· pfrelectionis. 
dispôz delle hum'a Ediçaõ comple- ' As Decizões que faltaraõ no Codigo~ 
ta, qu": depois da sua morte deo á foraõ stwpridas pelas Novellas. Os 
luz Antonio Marvilla, Professor de Romanos depois da Conquista da 
Direito em Valença no anno de 1665. Hespanha introduziraõ nella -as suas 
J _oaõ _ Ritter, Professo.r em Leipsic L'eis, e a sua J ut"isprüdencia. Quan--
fez outra Ediçaõ do mesmo Codigo do os Suevos, os A lanos, os Vanda-
em 1736. Os Visi-Godos de Hespa- los, e por fim . os Godos arrancaraõ 
nha receberaõ este Codigo, e foi por estas Provincias á Dominacaõ Ro~ 
onde em Portugal s~ conheceraõ as n;iana, deixaraõ aos Romano~, .e aos 
Leis Romanas. O Co<ligo J ustinia-. He·spanhoes ·a liberdade de seguir os 
no he huma Compilaçaõ feita por or- seus antigos U'so~; mas cada Tribu 
dem do Imperador Justiniano, tan- .dos Conquistadores · continuou a ter 
to das suas proprias ,Constitu'ições , as suas Leis, e o seu Càdig·o parti-
como das dos seus Predecessores. . cular que tróuxe cornsigo pa11a regra 
Estas Constituições foraõ compiladas das suas ac<tões. Lindembrogio col-
em Latim, excepto algumas que fo- legio estes ·<lifferentes Codigo~ ,, e deo 
raõ escritas em Grego , das quaes á ~ua Collecçaõ o titulo de Codex le-
hurn a parte se perdeo; porque no gurn Barbarorum ; porque os Ro-
tempo .de Justiniano a lingu~Grega rnanps a exemplo dos Gregos da.Yaõ 
eslava pouco em µso. Cujacio esta- este nome a todos os que naõ esta-
beleceo algumas nas suas Obse1:va- vaõ sugeitos á sua P?licia. Esta Col~ 
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l€ccaõ de Lindembrogio co'mprehen-
de ,as Leis dos Godos, e dos Visi-
Godos, a Lei Salica, a dos Ri puarios, 
t1ue saõ propriamenLe as Leis dos 
Francos, as dos Borgonbões, as dos 
Alemães, as dos Baverezes, dos Sa-
xonios , dos A nglos, e dos F rizões, 
as dos Lomhardos , os Capitulares de 
Carlos Magno , e as Constituições 
dos I{eis de N apeles, e Siciha. As 
Leis dos Godos saõ chamadas indis...-.. 
tinctamente o Codigo de Evarico, 
ou de Alarico, Reis daquella Na-
çaõ, que as mandaraõ compilar, ou 
Codigo Aniano do nome do Compi-
lador. Leovigildo corregia o Codigo 
'de Eva.rico, suppr1o algumas Leis; 
e accrescentou ouüas. Os Rei.s se-
guintes fizeraõ o m esmo, e princi-
palmente Chindosuindo, que fez di-
vidir o seu Codigo em doze Livros 
como o de Justiniano. Exgica com-
metteo o exame , e correcçaõ das 
Leis Gothicas aos Bispos de Hespa-
nha, e as fez confirmar pelos Bispos 
no decimo-sexto Concilio de Toledo 
em 693. Esta Compilaçaõ traduzida 
na lingua Castelhana he conhecida 
com o ti tu lo de Fuero Jusgo. Depois 
da desmembracaõ do Reino de Por-
tugal do de 'Le'aõ , de que fazia par-
te pela Doa<-taõ de D. Affopso VI. 
à favor de sua filha a Senhora D. 
Tareja , que cazou com o Senhor 
Conde D. Henrique, tronco dos nos-
sos Reis, o primeiro Codigo de I..eis 
que houve neste Reino foi o do Se-
nhor Rei D. Affonso V. P or vezes 
os Povos havíaõ re querído ao Senhor 
Rei D. J oaõ L hum a Compilaçaõ de 
1.eis ~ mas ainda que elle incumbio 
es ta grande obra a Joaõ Mendes, 
Cavàlleirn, e Corregedor da sua Côr-
te , ella naõ se conc luio no seu Rei-
nado , . nem no de seu filho o .Se-
í1hor Rei D. Duarte, a peza·r dos 
grandes dezejos deste Senhor R0i , 
que morto o dito J oaõ Mendes., qu.e 
poucó sobreviveo ao Senhor Rei D. 
Joaõ I., o Doutor Rui Fernandes do 
seu Conselho. Continuou este Minis-
tro o seu _trabalho na menoridade do . 
Senhm• ·R.ei D. 'Affonso V., encarre-
gado da continuaçaõ delle pelo Se-
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nhor infante D. Pedro, Regente do 
Reino. Tendo o Doutor Rui Fer-
nandes acabado a Com pilac~aõ, foi 
mandado conferir com o Doutor Lo-
po Vasques, Corregedor de Lisboa, 
e com Luiz Martins, e Fernflõ Ro~ 
drigues. Foi tudo concluído em 17 
de Julho de 1446 ; e se publicou es-
ta Compilaçaõ no nome do Senhor 
Rei D. Affonso V . Na dita Compi-
lacaõ se uniraõ debaixo de cada hum 
do's titulos as .Leis que se haviaõ 
publicado em diversos Reinados so-
bre os mesmos objectos, ajuntando-
se-lhes as declarações, ampliações, 
ou limitações, que parecêraõ neces-
sarias; e convenientes. Porém accu-
rnulando-se as Leis que se promul-
garaõ no Reinado do dito Senhor 
Rei, e nos seguintes, resultou da-
hi a confuzaõ que rnoti vou a:, provi-
dencia do Senhor Rei D. l\!fonoel 
para . se formé\r hum novo Codigo. 
Formou-se elle debaixo da mesma 
divizaõ de Livros, mas com muito 
differente rnethodo, fixando-se de..1. 
baixo de cada hum dos t itulos as Te-
gras que se quizeraõ adaptar naõ só 
das Leis anteriores, mas iambem das 
Romanas, quanto o permittio o niL 
mio escrupulo com que -entaõ seres ... 
peitavaõ, naõ só os verdadeitos Ca-
nones ~ da Igreja , ma,s tambem as 
falsas' Decretaes ; e as~ihando ás ~·e
gras. assiin estabelecidas a lgumas ex-
cepções c Qnformes aos mesmos prin-
c i pios .. Foi ord'enada esta Cornpila-
çaõ em 150fJ, e impressa. pela pri-
meirkill ·vez. <::m . 1 b1 ~- O Senhor Car-
d al D. Henrique goyernando es!.e 
Reino.,na menoridáde do Senhor Rei 
D . Sebastiaõ, ordénou a Duarte Nu-
nes de Leaõ, que fizesse huma Col-
lecçaõ das Leis posteriores á dita 
Compilaçaõ; e essa Collecçaõ foi ap4-
pr-Gvad.a pelo SetilH1r Rei D. S€bas ... 
ti aõ· em l~ de Fevereiro de 1569, e 
iml/ressa no rnes1no anno. Fina1men.L 
te / o ·C0d:igo Feli·J?pinó, sendo Seus 
Compiladõres J o~g.e -de Cabe do , Pe-
dro Barbosa, Paal0 Aíf-onso, e Da-
rniaõ de Aguiar , foi eoncluido né 
ann0 d·e '1f>9f> , e finalmente pubJi ... 
cado no de H,i03 , . eomo se refere 
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nn. Lei de 929 de Janeiro' ele 1643 . 
O Senhor Rei D. Joaõ IV. confir-
mou a Compilaçaõ Feljppina pela 
Lei de Q!) de Janeiro de 1643. Por 
D ecreto de 31 de Marco de 1778 
foi creada huma J unla para o exa-
me, e correCC(aÕ da Legislaçaõ, e 
para se formar hum novo Codigo. 
P or D ecre to de l~ de Janeiro de 
1 7 84 foraõ reguladas as Sessões da 
dila Junta, e nomeado hum Vice-
Preside nie. Fora.õ mandados rever , 
e ce nsurar os ensaios que se acha-
vaõ feitos do Di.reito Público, Cri-
minal, e T eslamentario por Decre-
to de 3 de Fevereiro de 1789; e se 
mandou remetter á Meza da Com-
rnissaõ Geral para a censura da Dou-
trina por A vizo de 9 de Fevereiro 
de 1789. Foi tambem creada huma 
Junta para fazer o Codigo Penal Mi-
litar, e examinar o estado actual das 
Caudellarias pelo ,Decreto de % 1 de 
Março de 180~. A mesma J uni.a se 
jncumbio pelo outro Decreto de 923 
de ·Fevereiro de 1804 o formalizar 
hum Codigo lVlilitar da Marinha. He 
chamado Codigo Indiano a Collecçaõ 
das L~is , e Ordens sobre o regu-
lamento da India desde o anuo de 
17 6o/l , em que se estabeleceo a J un-
ta da Fazenda. Lei de 15 de _J anei-
1·0 de 1774 , §. 3. Os mais Estados 
da Europa tem formado diversos, e 
paJJiiculares Corpos de Legislaçaõ. Na 
França ha o Codigo Penal , o ·Codigo 
Ecclesiaslico, o Codjgo dos Officios, 
o C odigo Mercantil, o Codjgo dos 
Edi.ficios, o Codigo da Marinha·, o 
Codigo Rural, o Codjgo das Aguas·, 
e Florestas, o Codig:o da Caça, o 
Codigo Americano, o Codigo Ne-
gro, &c. Ultimamente se publicou 
em 1804 o Codigo Civil dos Fran-
cezes concebido em ordem systema-
:tica. He tambem systernatico o .Co-
digo Frederico com pos Lo por ordem 
de Carlos Frederico, Rei da Prus-
sia; o qual foi publicado primeiro na 
lingua Alemà, e _depois traduzido na 
Jfranceza. O Rei çle Sardenha, e a 
Imperatriz da Russia tenlaraõ novos 
Codigos, e começaraõ pela ~refQJlma 
das Leis penaes. .1 

COE 
Coelho. Antonio Coelho de Pina 

· nasceo no Lugar de Merlàes , Con-
selho de Coimbra, Comarca da Fei-
ra em 31 de Maio de 16:31, de Joaõ 
Carvalho, e de Maria Coelho. For-
mado pela Universidade de Coimbra 
e erceo a Advocacia na Cidade do 

· Porto, e faleceo a 27 de Setembro 
<le 1701 na idade de sessenta e sete 
annos. Compôz Commentari·os á Or-
denaçaó do Rúno. M. 8 Nobiliari·o. 
M.s 

Coelho. Francisco Coelho natural 
da Cidade de Viseu , filho de J oaõ 
Coelho , e de Catherina Lourenço 
de Andrade. Sendo Desembargad~r 
de Agg-ravos foi mandado pelo Se-
nhor Rei D. Joaõ III. Jêr a Cadeira 
de Prima de Canones na Universi-
dade ' em quanlo naõ chegava de 
Hespanha o Doutor Martim Aspi l-
coeia Navarro; e por ordem domes-
mo Senhor R e i ex erceo o lugar de 
Vice-R eitor da Universidade a ~9 
de lVfaio de lb38. Acabado este ma-
gisterio continuou no exercicio de 
Desembargador. Foi Commendador 
da Ordem de S. Thiago, Chancel-
ler do },\/.[estrado da mesma Ordem, 
e Desembargador do Paço. Faleceo 
no anno de 1558 , estando nomeado 
Chanceller-Mór, cujo lugar naõ che-
gou a occu par . Por ordem do Senhor 
Rei D. Joaõ III. compôz Annotaçóes 
ás Ordenações do Reino con_trarias á 
Jurisdicçaó, e Liberdade Ecclesias-
tica. 

Coelho. Goncalo Luiz Coelho na-
tural de Coimb;a, Doutorou-se em 
Direito Civil, e r egeo na Universi-
dade de Coimbra sua P:;t trÜl varias 
Cadeiras. Foi lambem Desemb arga-
dor de Aggravos. Escreveo Allega-
çaõ Junºdi-ca a favor da Serenissima 
Senhora D. Catherina sobre a Suc-
cessaó do Ràno ). e· Van'as Postillas 
sobre diversos Titulas de Direito. 

Coerçaó significa puniçaõ dos de-
linquentes. O dire ito da coerçaõ he 
hum dos aHribulos da Justiça. Naõ 
se deve confundir o d ireito de coer-
s-· õ c_om o da .correcçaõ. Os Su pe-
_i:.iores Regulares "tem o direitp da 
co_T~ççaõ sobr qs ~eus Retig·iosos _; 
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porém nao tem o direito da coerçaõ 
·que se estende a toda. a sorte de 
pen as affiicti vas. 

Cofre significa arca, ou caixa de 
guardar dinheiro. Do Cofre dos Ca-
tivos naõ se póde tirar dinheiro por 
ernprestimo. Alvará de ~\2 de Maio 
-de 1608. Providencias ácerca do Co-
fre do Real d' Agua ela Comarca de 
Coimbra se deraõ no Decreto de Hl 
de Maio de Hi94, Carta Regia de 
17 de Março de _l699, Ordem- de ~l 
de Fevereiro de 1780, e A vizo de 
10 de Maio de 1795. Sobre a repar-
tiçaõ das tres chaves pelos Ofliciaes 
de recebimento, veja-se o Decreto 
de 02 de Outubto de 1734, as Reso-
lucões de ~ o de Janeiro, e de ~3 de 
M~io de 17 3 t> , e de 17 de Setembro 
de 1736, e o Decreto de 1 de Outu-
bro do mesmo anno de 173 6 . Quan-
tos Cofres deve haver , e quem ha-
de ter as suas chaves na administra-
çaõ do Depozi to , veja-se o Alvará 
de ~ l de Maio de 1751, cap. 3, §. _8. 
Aonde estejaõ os Cofres da Th~sou
raria Geral das Sizas, e quem tenha 
as chaves delles, veja-s·e o Regimen-
to de 5 de Junho de 175~, §. 14. 
Os Cofres da Côrte, Extremadura, 
e Algarve foraõ mandados examinar 
por Decreto de ~12 de lVIarco de l 7b6. 
O Cofre dos Orfãos foi e~tin'cto, e 
substituído em seu lugar o Depozito 
Gerq,l da Cidade pelo Alvará de \2 1 
de Junho de 17 59 , §. 1. Cofre das 

, Terças ha_nas Cabeças de Comarca. 
Lei de ~~ de Dezembro de 1761 , 
tit. 2, §. ~l. Cofre Geral do Erario 
quem delle tenha ~ chave , ·veja-se 
a mesma Lei, tit. 3, §. - ~,e tit. 4, 
§. 4; e quem dos das despezas' e 
i·eceita do Exercito, veja-se a dita 
Lei , tit. 14·; §. 17. Cofre de' tres 
chaves ha em casa de cada Superin-
tendente da Decima para a sua ar-
1·ecadaçaõ. Providencia:· de 18 de Ou-
tubro ,de 176~, §. 4. .. Ha hum .Cofre 
em cada Thesouraria da Guerra. Lei 
de 9 de Julho de 1763, §. ~l; e pa-
ra a arrecadacaõ da Fabrica das Le-
z iras. Alvará de PJO de Julho de l 76b, 
§. 1. Qs Cofres da Contadoria ex-
tincta do Mestrado das Ordens, e 
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do lVfamposteiro-Mór, e todos os da 
arrecadacaõ da Meza da Conscien ... 
eia passaraõ para o Erario. Alvará 
de \2 de Junho de 1774, §. 8. Hum 
Cofre de ferro com quaLro chaves 
eleve haver no Depozito Geral do 
Porto. Alvará de Y25 de Agosto de 
1774, §. 13. Deve haver hum Cofre 
da renda do Hospital Real das Cal-
das. Alvará de ~o'de Abril de 1775, 
§. 45; e ' nas Casas de ·arrecadacaõ 
da Fazenda Real. Decreto de 9 ·de 
Julho de 1794. Cofres foraõ manda-
<los fazer dois de novo no Erario, 
hum para o recebimento dos dinhei-
ros ·do novo emprestirno, e outro pa-
ra o dos rendimentos das consig·aa-
ções applicadas para os seus juros. 
Decreto de 7 de Novembro de 1796. 
Os dj nheiros dos Cofres do ren i-
mento da polvora, Correio, e Td ·-
reiro se mandaraõ passar para o Era .. 
rio annualmen te pelo Decreto de 9 
de Dezembro de 179~. Sobre o mo-
do de se extrahir dos Cofres das Con-
frarias, e Orfãos dinheiro para o Era-
rio se providenciou pelo A vizo de 10 
de Abril de 1801. Mandaraõ-se guar-
dar nas Provincias os Cofres dos Or-
fàos em lugar forte, e seguro pelo 
Alvará de PJ4 .de Outubro de 1814 , 
§. 6. Cofre do dinheiro de despezas 
com tres chaves se mandou que hou-
vesse hum ria Relaçaõ do Porto por 
Assento da dita Relacaõ de ~Ç2 de 
Dezembro de 1644. • 

Cognaçaó entre os Romanos era 
o vinculo de parentesco por parte 
das mulheres, e differia da Agnaçaõ 
que he o vinculo do parentesco pelos 
varões. Os nossos costumes naõ ad-
mittem esta subtileza de Ditei to Ro-
mano; e entre nós Cognaçaõ quer 
dizer o vinculo de parentesco , pe-
lo qual duas pessoas saõ unidas, se-

. seja por varões, ou por femeas. A 
cognaçaõ, ou antes affinidade espi-
ritual he a que se contrahe pelo ba-
tismo entre o pai , a mãi , e o filho 
com os p·adrinhos, e madrinhas. 

Co,qnado ,entre os Romanos era o 
parente por parte das mulheres. 

Cognatica se diz a successaõ li-
neal que naõ e.xclue as mulheres: 
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com differenÇa da sµccessaõ lienal 
ágnatica, que exclue as mulheres, 
e só chama os varões. Assim a filha 
do filho do ultüno Rei. prefere na 
Successaõ do Rejno lineal cognati-
ca ao filho da filha do mesmo Rei ; . 
e a filha de hum de seus irmãos pre-

. fere ao filho de huma de suas irmãs. 
~ral ];:ie a forma de successaõ no nos-
so R eino. A successaõ lineal agnah-
ca, qu e exclue as mulheres, e seus 
descendentes tem lugar em França. 
Esta exclusaõ 'das mulheres, e seus 
descenden'tes foi estabeleciJa princi-
palmente pn:ra impedir que a Corôa 
vá ter a huma familia estrangeira 
pelo's caúunentos das· Princezas de 
sangue R~al. 

Cognome o mesmo que appelli-
d~, ou sobrenome, isto he ; nome 
q~~ se segue ao nome proprio. As . 
vezes se toma por alcunha. Que os 
cognomes dos habitantes da India 
saõ os mesmos de que gozaõ as fa-
~ilias dó Reino se diz no Alvará de 
~ de Abril de 1761. · 

Ca_g,ula, vestidura monacal com 
capello, <::, mangas , que se veste so-
bre as outras. 

Cohabitaçaó. Este termo he rela-
tivo; mas em geral significa o esta-
do de duas , ou mais pessoas que 
vivem juntas. Neste sentido os Ca-
nones prohibem aos Clerigos cohabi-

. tarém com pessoàs de differente se-
xo. Enteride-se ás vezes pelo termo · 
Cohabitaçaõ entre os conjuges a con-
sumrn açaõ do matrimonio. A Coha-
bitaçaõ entre pessoas de di.fferente 
sexo, que naõ saõ conju.nctas pelo 
matrimonio se toma ordina,riamente 
p'e.lo commercio carnal de hum ho-
mem com huma mulher , que naõ 
he a sua mulher legitima. 

Coherdeiro se diz o qµe he her-
deiro , conjunctamente com outros, 
com os qua~s concorre á succe5Sfl.Õ 
do defunto. 

Coima he a pena pecuniaria q~e 
se põe aos donos d.:1.s bestas, que as 
deixaõ entrar nos predios alhefos, 
e que estragaõ as searas, e os .fr u-
tos. Do pagamento das coimas ne-
nhmn privilegiado he izento •. Lei de 

COI 
'23 de Outubro de 16041. Alvarás de 
çzo de Maio de 1608, d~ 18 de Se-
tembro de 1610, de 18 de Janeiro, 

·e de '27 de Setembro de 161 3, de 
'27 de Janeiro de 1640, de 6 de A .. 
gosto de 1641'.2 ., e de l b de Julho de 
17 44, Carta R egia de 8 de Junho 
de 16~ 1, e Provjzaõ de ~ \12 de Fe---
vereiro de 174 :3. As coimas feltas 
pelos J uizes , Vereadores , e' Officiaes . 
do Concelho, saõ julgadas em Cp.rna-
ra, e naõ pelos j\.lmotaeés. Alvará 
~e 9292 de . A bríl de i'b7 8 ; excepto as 
da Almotaceria. Alvarás . de 13 de 
Novembro de 1610, e de 14 de Ahril 
de 16HL As coimas naõ saõ encar-
gos do CoHcelbo. Alvarás . de 18 de 
Setembro de 1610 , - e ~<le ~ 7 de Se-

. tem bro de 1613. Pódem-se dar fóra 
de legoa: Alyará de 8 de . Janeiro 
de 1811. As Sentenças das coim;,is 
acceitaõ-se em pagamento aos Ren.:.. 
deiros. Regimento de 17 de 'Maio· 
de · l61~, §§. 1, e 13, e Alvará de 
18 de Dezembro de f 64.~. Das coi-
mas pertence huma parte ao Offi-
cial , ou ao Denunciante,, outra ao 
Concelho , e outra á · Terça de Sº 
Magestade. Proviz.aõ de 8 de No- • 
vembro de lb77, e Alvará de 18 de ' 
Janeiro de 1613. Das Sentencas so~ _ 
bre coimas naÕ competem Embar--
gos, e só Appellaçaõ. Alvarás de ~l 
de JunhG de 163b_; e de 7 de Janei-· 
ro de 1750, §. 17 , Carta Regia de 
5 de. Janeiro de 1647 , e Provizaõ d_e. 
!27 de . Abril_ de 1740. Sobre a obri-
gaçaõ dos Provedores , e Correg:edc}-
res quanto ás coimas, vejaõ-se os AI-· 
varás de 8 de Agosto de 164~ ; de 4 · de Maio de 1646, e de l de Outu- . 
bro de .1669. Qs Marchantes naõ pa-

, gaõ ·coimas, e sómente saõ obriga.-
dos aos damI,lOS causados pela passa-
gem dos gados. Alvará de l ~ de Fe-
vereiro çle l 76b, §. 10, ·e Decreto 
de 16 de Agosto de, l 799l. As coi-
mas do Reguengo de Tavi:ra a·-qu~m 
pertencem, e quem as julga, veja-
se. o Alvará de 1 de Junho de 17 87, 
cap.19, 020, e?ll. Naõ paga·õ coi- . 
mas os Pastores da Serra da Estrel-. 
la na vinda, e bida de. seus gados 

, para o Além-Téjo; e só respondem 

j 
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}:relo damno. Provizões de 11 de Maio 
tle 158 l , e de ~6 de Agosto de 16~5. 
Devem os Provedores dar lem po suf-
ficiente aos Rendeiros para a cobran-
ça das coimas. Alvará de 8 de Agos-
to de 164\12. 

0.Ji?nbra, Cidade da Província d.a 
Beira nas margens do Mondego. ~rem 
voto em Côrles , e nella se celebra-
raõ a.s dos annos de 1180 , 1~13 . , 
l~l, 138[), e 147~. Nesta Cidade 
fundou o Senhor Rei D. Diniz hu-
ma Universidade, que primeiro es-
teve na rua de Santa Sofia, donde 
passou para onde está situado o Col"' 
legio de S. Paulo ; ~ foi transferida 
pelo Senhor Rei D. J oaõ _ III. para' 

; os Paços Reaes aonde existe. Foi-
lhe dado Foral em 4 de Agosto de 
1516. Os Cidadãos da Cidade - de 
Coimbra da mesma sorte que os de 
Evora, e do Porto naõ pódem ser 
prezas a ferros. Carta de ~5 de A-

. gosto de 150~. Concedeo-se-lhe por 
Carta de ~ de Junho de 1 ó05 , con-
firmada por outra de 15 de N ovem-
·bro de 15~7 ao Povo da dita Cidade 
o ter carniceiro , e talho apartado, 
e dois regatães para lhe trazerem 

·pescado. Por Carta de 4 de J aneito 
qe 1451 foi concedido á dit~ Cidade 
que fosse sempre da Corôa, e naõ 
pudesse ser dada a Donalario, ain-
da que seja Irmaõ, ou filho do Rei, 
naõ sendo o primogenito que o Rei-
.no deva herdar. Foi approvada por 
Alvará de f> de Fevereiro de 1757 a 
eleiçaõ que fez a Camara de Coim-
bra da Rainha Santa lzabel, e S. 
Theolonio, e dos Santjàs Martyres 
de Marrocos pára Protec tores con-
tra os terremotos. 'lzenlou-se pelo 
Alvará de 10 de Mq.io de 1618 a 
Comarca de Coimbra de pagar finta 
alguma de obras· do Reino em quan-

•to durassem as da ponte, e outras 
1da mesma Cidade. Os pr·ivilegios da 
Irmandade do Santissimo Sacramen-
to da Cidáde de Coimbra foraõ con-
firmados por Alvará de 7 de Dezem-
bro de 17ó~. 

Coimeiro. Toma-se este nome hu-
mas vezes pelo que tem a seu cargo 
cobrai: as coimas; outras vezes sigui-' 

COL 
ficà o animal que ahda faiendo aI.:. 
gum damno em fazenda àlheia, e 
por isso Coimeiro porque he occa-
siaõ de seu dono pagar a coima ~ 
Igualmente se djz Coimeiro o direi-
to que paga aquelle que quebranta 
a Lei, ou Postura que tem anne.xa 
á sua infracçaõ alguma pena. 

Colera he o mo vimento inquieto 
d'alma que sentimos ao receber al-
guma injuria, e que se acompanha 
do de:tejo violento da vingança. Os 
delictos commettidos por rnovimen .. 
to de colera saõ verdadeiros delic-
tos; mas as acções que se obraõ no 
primeiro impeto da colera saõ me-
nos odiosas que aquellas que nas-
cem do dezejo dos prazeres , e se 
commettem a sangue frio. 

Colheita era certo fórn, ou pen-
saÇ> .que os vassa1Jos pagavaõ a El-
Rei ·, quandb este vinha á Terra da 
habi taçaõ del)es hum a vez cada an-
no. Depois ficou-se pagando o rnes-
nfo fôro, ainda que El-Rei pessoal-
mente naõ viesse; 

Colheres etaõ direltos que se pa-
gavaõ, segundo os usos, e Foraes 
das Terras. Em Chaves he o direitc; ) 
do sal, e pag·a-se de cada alqueire 
huma colher, que vem a ser hum 
celamim, porque dezaseis colheres 
faziaõ hum alqueire. . 

Cdlir he hum Oflicial do Imperio 
da Chi.na preposto para inspeccio-
nar sobre o que se passa nos Tribu-
naes. 

Collaçaó; Este termo em Direito 
Civil tem hum a significaçaõ mui dif-
fe:r;ente da que tem em Direito Ca-
nonico. Collaçaõ em Direi to Civil he 
o acto de ajuntar á massà commum 
dos bens do defu to aquillo que al-
guns dos coherdeiros havia recebido 
delle em sua vidà para se guardar 
igualmente na Partilha. Na Ord~ 
·Li.v. 4. 0 ha hum titulo especial que · 1 

trata das Collações; que he o titu-
lo 79. Em Direlto Canonico póde 
entender-se, ou do direito que hum 
Collador tem de conferir o beneficio 
vago a pessoa idonea, ou· do mesmo 
acto, pelo qual o beneficio se confe-
re. Pela Car~a Regia de ~ó de Agos-:-
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t.o de 1808, dirigida ao Bispo do Riõ 
de Janeiro, se participou, que na 
Collaçaõ que fiz.er das Dignidades, / 
e Beneficias da Sé, corno Capellaõ-
Mór institua os Conegos da Capella 
Real, com cujo Titulo pelo Alvará 
de lb de Junho de 1808 foi conde-
corado o Cabido da dita Cidade, com 
a denominaçaõ de Monsenhores , eri-
gindo a nova Dignidade de Ardpres-
te immediata ao Deaõ. Naõ entraõ 
em Collaçaõ .nas Partilhas as pensões 
vitalicias que procedem dos Bilhetes 
da Loteria Real. Alvará de 17 de 
Junho de 1799, § . . 9 . . 

Collacia quer dizer uniaõ, e ami-
zade entre os que saõ, ou foraõ col-
laços, ist0 he, companheiros do lei. 
te. Re hum direi to, ou privilegio 
da collacia naõ pod~rern os collaços 
dos Cavalleiros serem açoitados,. nem 
terem pena vil. Ord. Liv. 5. 0

, tit 138. 
C9llacia tambem sig·nificava n'outro 
tempo celleiro , armazern , talha , ou 
outro qualquer lugar em que se re- . 
colhem frutos, ou· outros provimen-
tos , e se conservaõ a bom recado. 

'Collador, ou. Collator se diz aquel-
le que tem direito de dar titulo pa-
ra hum Clerigo 'se investir, ou en~ 
cabeçar no heneficio em que se acha 
provi.do. 
· Collar , peça de oiro , ou de pe-
drari a, que se traz ao pescoço. A 
Ordem do Collar, ou de S. Marcos 
foi instituída em Veneza, e o Do-
ge, e o Senado davaõ a insígnia des-
ta Ordem áquelles que se disting·uiaõ 
por alguma bella acçaõ , fossem na-
cionaes, ou estrangeiros . . Os Ca:val-
leiros naõ tem_ algum vestido P,arti-
cular, e só traiem ao pescoço huma 
cadêa de oiro, a que está preza hu-
ma medalha de oiro com a figura do 
leaõ, e com as armas daquelle Re-
publíca . 

Collar (verbo) quer dizer confe-
rir algum beneficio em propriedade, 
e para a vida do Beneficiado. 

Collatan,'o se à.iz o provido pelo 
Collador , ou Collator em .algum be-
neficio~ -

Collateral. Esta palavra he foi-
mada de dois termos latinos , e se 

e o .L 
usa della para sjgnificnr os parentes 
que naõ saõ da linha recta. Os Ir~ 
mãos, 'fios, e Primos saõ Coll ate~ 
raes, e forrnaõ o que . se chama li-
nha collateral, ou tiiansversal. 

Colldti:vo se diz em mat.eria be-
neficial de hum beneficio, de que 
dispõe hum só Collador. 

Col?ecçaõ quer dizer ajuntamen--
t.o; Ruma CoUecçaõ de Leis desde a 
ultima reformaçaõ se mandou fazer 
pelo Decreto de l 3 de Julho de 167 9; 

' e depois pelos de 4, de lVIarço de 1684, 
e de ~o de Novembro de 1687. Ru-
ma Ço-llecçaõ dos Breves Pon tificios, 
e mais papeis tocantes á extincçaõ 
dos Jesuítas foi mandada estampar, 
e remetter ás Gamaras do Reino por 
Alvará de 3 de Setembro de l 7b9. 

Colle,cta algum dia era hum tri-
buto que pagavaõ todas as terras, 

, ainda que fossem d.e Ecclesiasticos 
! para cornedoria do Rei quand,o pas-
1 sava pelos lugares do !teino, e cons-

tava este tributo de certa porçaõ de 
frutos. P1;esentemente se diz Collec-
ta a cobrança que se faz de dinhei-
ros provenienies de qualquér direi-
to, ou imposiçaõ; e se restringe par-
ticularm,ente este termo á cobrança 
que se faz de certas rendas para a 

·reedificaçap das Igrejas da ' Capit.al. 
Foi estabelecida a Collecta pelas Le-
tras A postolicas do Papa Benedic-
to XIV. expedidas em ~b de Agos-
to de 1756. Por Alvará de ~o de 
iunho de 1768,_ se unio a J urisdic-
çaõ Real á Espiritual para a execu-
ça{'> da Bulla. .As -Collectas que se 
impunhaõ nos Cabeções das sizas pa-
ra pagamento dos Mestres de ~Iêr, e 
escrever, de solfa, ou de Gramma-
tica foraõ exiinctas . por Lei de 10 
de Novembro de l 77g'l , §. 1. As Col-
lectas dos Estudos cobraõ-se corno 

' Fazenda Real , vejaõ-se os Alvarás 
de 10 de Novembro de 177~, e de 
7 de Julho de 1787. Foi estabeleci-' 
ela a Collecta por contrato na Cida-
de de Gôa aos ~9 de ].\/[aio de 16~3 . . , 
para o provimento dos mantJmentos 
da dita Cidade, confirmada pelo Al-
vará de ~b de Janeiro de 16~4. Foi 
mandada usar no. Estado da India 
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por Carta Regia de 9 de Março de 
1693., mandando-se renovar na data 
de 10 do dito mez, e anno, no caso 
de arrependimento -<lo Povo, e das 
Religiões, por sentirem a falta de 
prdvimentos de viveres , e manti-"' 
mentos. A Collecta dos Rendeiros 
estabelecida pela Portaria de ~ de 
Julho de l 80\2 ficou cessando com a 
de 3 de Junho de 1814· , que decla.:. 
rou extincta a contribuicaõ extraor-
di naria de defeza , coÍ11~ se decla-
rou pela Portaria de 9 de Junho de 
1814 . . 

Collector he o que faz a Collecta, 
. e arrecada alguma Contribuiçaõ. 

Collega quer djzer companh_eiro 
no níesmo QoJlegio, na mesma Cor-
poraçaõ -, ou no mesmo Carg·o. · 

Collegatarios saõ aquelles a quem 
a in_esma cousa foi legada conj uncta-
men te. Es_ta conjuncça_õ póde se~de 
tres mane1ras re, verbis ~ e re et ver_, 
bis. A primeira se verifica quando a 
cousa he legada a cada hum por hu-
rna disposiçaõ particular, como Dei"-
xo a Ticio a minha casa Tuscula-
na : Deixo a_,, Mevio a minha casa 
Tusculana. A segunda quando a 
mesma disposiçaõ os chama ao le-
gad@ de certa cousa, assignando a 
cada hum a parte que neJla deve , 
ter , por ciem plo Deixo a Ticio , e 
a Mevio . a minha casa Tusçulana 
em partes iguaes. A terceira quan-
d0 saõ chamados juntamente para a 
mesma cousa sem distincçaõ, corno 
J)eixo a Ticio , e a Mev1:0 a minha 
casa Tusculana. 

Collegiada se diz a Igreja, que 
naõ sendo a Sé de hum Bispo, he 
servida por Conegos Seculares. Nis-
to differe das Ig~·ejas Cathedraes, 
que saõ .servidas por Conegos ; mas . 

/tGmaõ a denominaçaõ da Sé Episço-
pal , e assistencia do Bispo. Qual foi 
a instituiçaõ da CoJ,legjada da Ca-
pella Real, veja-:se o Alvará de 9 
de Maio de 1710. O Cabido da Igre-
ja Collegiada de'N. Senhora da Oli-
veira- de Guimarães tem Senhoria. 
Alvará de ~o de Setembro de 1768, 
Os _privilegios da dita Colle-gi~da eraõ 
d'antes chamados das Tahoá.s ver-

COL 
meihas. Alvará de 4 de Março de 
1707. Os Dons Priores da Collegia"" 
da ele N. Senhora de Guimarães tem 
o titulo do Conselho. Alvará de 4 de 
Abril de í 795. Que Dizjmos petce"' 
be a Collegiada de Alcaçova de San-
tarern, vejaõ-se os Alvarás de 1_8 de 
Fevereiro de 1778, e _de ~3 de Mar--
ço de 178\1\2. Os Parocos naõ devem 
intrometler-se no govei'ho da massa 
das Collégiadas. Alvará de 6 de No ... 
vembro de 1794. 

Collegial he e> nome que se dá: 
áquelle que possue lugar em algum 
Collegio. A os Collegiaes dos -ColJe ... 
gios da Universidade de Cojmbra foi 
ptohibido conservarem~se nelles por' 
mais tempo, que o detel'minado no$ 
Estatutos, ou tambem tendo a ren .. 
da nelles declarada, ou beneficio que 
requeira residencia pessoal. Cartas 
Regias de PZ , e 16 de Setein bro de 
1603, e de 4 de Maio de 161 l, De ... 
ereto de 125 de lVIaio de 177 6 , Veja, .... 
se o Alvará de 1 de Dezembro de 
1804, §§. l~, e 13. Collegjaes da 
Collegio de Nobres só pód'em ser O$ 
que tiverem pelo menos o Fóro de 
Moço Fidalgo. Lei de 7 de Março 
de 1761 , tít. 6, §. J_. Em alguma:;; 
Igrejas dá-se o titulo de Collegiaes 
áquelles Capellães que formaõ Col.,. 
Iegio entre si; havendo ás vezes na 
mesma Igreja Capellas q1,1e naõ for..,. 
maõ Collegio. . · 

Collegiaturq, he o lugar de Colle..-
g·ial. As Collegiaturas dos CoUegios 
de S. Pedro, e S. Paulo da Univer-
sidade de Coimbra foraõ estabeleci-
das para serem admit.tidos a ellas por 
hum determinado número de annos 
os Doutores de Theologia, Canones, 
e Leis, a quem faltassem os meios 
oportunos para -a decente subsisten-
ci~. Foraõ reg·uladas esta~ Collegfa.-

- tu.ras pelo l)ecreto de 7 de _ Junho 
de l 776, Ca.rta Regia de f> de No..,. 
vem bro de 17 87 , e A.lv<:trá de 1 de. 1 

Dez~mbro de 1804. 
Collegio. Esta palavra sígniiic.a 

Corporaçaõ, ou Co1J1panhia de pes....- -
soas occupad<:is nas rpe,sma~ funções •. 
Em accepçaõ mais vulgar se torna 
pela Casa de jnstrucçaõ pública, que 
- - DD- 3 - . 
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se com põe de Capellas , Aulas , e 
quartos para os Professores , e para 
os Estudantes. Serve tambem esta 
palavra para designar Corporações 
de Ordem superior, como o Colle-
gio dos Car<leaes, os Collegios do 
lm perio de Alemanha, e os dos Al-
mirantados da Hollanda. Os Colle~ 
gios da Universidade de Coimbra fo-
raõ instituídos para pessoas pobres, 
e por isso naõ pódem nelles entrar 
os que ti verem mais renda qúe' a ta-
xada nos Estatutos. Carta Regia de 
~4 de Julho de 1607. Ao Collegio 
de S. -Paulo de Coimbra foi verifica-
da a Mercê da 'Administraçaõ do 
Hospital das Caldas de Lafões pela 
Carta Regia de 6 de Julho de HH 1, 
cap. 4. -Foi mandado estabelecer hum 
ColJeg-io em Coimbra para as Ordens 
de S. Thiago, e de A viz pela Carta 
Regia de ~3 de Abril de 1614. O 
Collegio dos J esuitas da Bahia foi 
d0tado por Alvará de 1 6 de Maio 
de 16\21. Ao Collegio dos ~eis de 
Villa Viçosa deo-se Regimento, e 
Estatutos em 18 de Março de 1645. 
Os Collegios da Universidade de 
Coimbra ' saõ privilegiados della, as-
sim como os Estudantes. Estatutos 
antigos, Liv. 3. 0

, tit. 76, §. 4. O 
Collegio das Artes foi mandado en_, 
tregar aos J esuitas, veja-se o Alva-
rá de ~8 de Junho de 1759. Sobre o 
i·egulamento das suas Cadeiras, ve-
ja-se a Carta Regia de 7 de Dezem-
bro de 180~. O Collegio dos Nobres 
·foi estabelecido em Lisboa, e se lhe 
deraõ Estatutos por Lei de 7 de 
Março de 17 61. Os seus Rei tores 
tem o titulo do Conselho. Alvará de 
~7 de Setembro de 1765. A respeito 
delle se deraõ providencias no Alva-
rá de ~7 de Setembro de 1765, Car-
ta Regia de 1\2 de Outubro do mes-
mo anno, Alvarás de 1 de Dezem-
bro de 1767, de 13 de Março, e de 
\26 de Julho de l 77<?J. A sua direc-
çaõ, e administraçaõ foi cornmetti-
da á Meza Censoria por Alvará de 
4 de Junho de 1771 ; depois á Meza 
da Cornrnissaõ por Lei de PZ l de J u-
nho de 1787; e finalmente á Secre-
taria de Estado dos negocios do Rei-: 
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no por Lei de 1 7 de Dezembro de 
1794. Foraõ abolidos .no dito Colle-
gio os Estudos de Mathernatica pela 
Lei de 10 de Novembro de 177~. 
O Collegio de Santo Antaõ, que fô-
ra dos Jesuitas de Coimbra, foi ;:ip-
plicado para a Universidade pot Car-
ta Regia de 11 de Outubro de 177~-
0 Cellegio de Mafra foi estabeleci-
do, e se lhe deraõ Estatutos pelo 
Alvará de 18 de Ag·osto de 177~. 
O Collegio dos Meninos Orfà'.os do 
Porto foi mand-ado administrar por 
conta da Camara por Alvará de 929 
de Julho de 1803. Pelo Avizo de l~ 
de Março de 1804 ao Intendente 
Geral da Policia se ordenou, que el-
le tratass·e com o Senhorio das ca-
zas em que se achava huni Collegio 
Francez de educaçaõ na Rua das 
Trinas, a fim de se ajustar com os 
Mestres delle a renda racionavel das 
ditas cazas, sem o excesso que · o di-
to Senhorio pertendia. O Collegio de 
N. Senhora - da Salvaçaõ dos Meni-
nos Orfà'.os foi estabelecido no anno 
de l 7go. O Collegio Real dos Ca-
thecumenos foi instituído pelo Se-
nhor Cardeal D. ·Henrique para ca-
thechizar os Moiros Barberiscos , e 
quaesquer outros infiejs no anno de 
1579. Teve principio pelos annos de 
1584, e deo-se-lhe Regimento em 
1608. Tem hum Superintendente~ 
Reitor, e Escrivaõ. O Collegio Real 
de S. Patrício foi fundado para in.s-
trucçaõ de Clerigos Missionarias Ir-
landezes em 1590. Tem Provedor, 
e Reitor. O Collegio dos Cardeaes, 
que tambem se chama Sacro-Colle-
gio , he a Corporaçaõ dos Cardeaes 
divididos em tres Ordens differen-
tes, seis Bispos, cincoenta Presbí-
teros, e quatorze Diáconos. Cada 
huma destas Ordens tem seu Deaõ, 
ou Chefe. O Cardeal Bispo de Ostia 
he o Deaõ da Ordem dos Bispos, e 
de todo o Sacro-Collegio. Todos os 
Estados que com põem o Corpo Ger-
manico saõ divididos em tres Or-
dens, ou Classes, e se charnaõ Col-
legio dos Eleitores , Colleg-io dos 
Principes , e Collegio das Cjdades 
Livres, e lmperiaes. O Eleitor de 
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tle Mayença he o Chefe, e Director 
do Collegio Eleitoral. O Collegio dos 
Príncipes comprehende todos os Prih-
ci pes de Alemanha, assim Ecclesias-
ticos, como Seculares. O Directorio 
deste Collegio pertence altei'.nativa"'-
mente ao Archi-Duque de Austria, 
e ao Arcebispo de Saltzburg. O Col-
Jegio das Cidades Imperiaes he com-
posto de todas as Cidades livres de 
Alernanlrn, que saõ Estados :imme..; 
diatos , e naõ dependem senaõ do 
Imperador, e do Imperio. 86 depois 
do Tratado de Westfalia he que el-
las tem voto deliberativo, e decisi-
vo como os outros Collegios. O seu 
Directorio he exercido pelo primeiro 
Magistrado da Cidade I rn peri al, aon..:. 
de a dieta he convocada. Os Hollan-
dezes <laõ o nome de Collegio él_os 
differentes Tr.ibunaes do Almiranta-
do ·estabelecidos nas suas principaes 
Cidades, a saber; Amsterdam, Rot-
terdam , Hoorn ; Middelburg , e Har~ 
lingen. 

Colleitor he o Prelado que a"rre~ 
cada o dinheiro pertencente á Ca-
mara Apostolica. Houve Papas que 
com o consentimento dos Soberanos 
estabelecêraõ imposições sobre o Cle-
ro para a Terra Santa, e outros ob-
jectos de piedade. Para este fim ti-
nhaõ Colleitores, e Sub-Colleitores. 
O _ Colleitor naõ póde nas Conquistas 
delegar as suas vezes em particula-
i:es , e só nos Ordinarios. Carta Re-
gia de 18 de Maio de 1603. Naõ pó-
de intr9metter-se nos espolios dos 
Bispos, e Clerigos. Cartas Regias 
de 9 de Setembro, e de 16 de De-
zembro de 1609. Naõ cumprindo as 
Sentenças do l uizo da Corôa proce-
de-se c.on tra elles depois de admoes-
tados. Carta Regia de 16 de No-
vembro de 161.1. Foi limitado o seu 
poder pelas Cartas Re_gias de 1 f> de 
Dezembro de 16~0, de 921 de Se-
tembro de 16~4, e de 13 de Abril 
de 1635. Foraõ-lhe comminadas pe-
nas nas Cç1rtas· Regias de l~ de Fe-
vereiro de 16~0, de 14 de Agosto 
de 16'24, e· de 9 de Setembro de 
169J(); Deraõ-se Providencias sobre a 
ua e. pulsaõ pela Carta Regia de ~8 
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de Novembro de 1639; e sobre as 
censuras postas a Ministros , e dú vi-
das <le provimento de beneficios pe-
lo A izo de 16 de J auei ro de 1641. 
O Colleitor ~ e N ubcio A postolico s6 
conhece neste Reino em segunda 
Instancia, nem póde no mesmo Rei-
no visitar os Arcebispados, Bispa-
dos, e Igrejas Cathedraes, posto que 
isso venha declarado nos Breves , por-
que nunca tal se lhes permittio. Car--
ta Reg·ia de ló de Dezembro de 16~0. 
e Advertencias a ellà juntas. 

Collusaó, ou Conluio. Usa-se des-
te nome para significar a occulta in-
telligencia entre duas, ou mais pes-
soas em prejuízo de terceiro. Ha ca-
sos em que a Lei <lá por certa a col-
lusaõ sem ser necessaria prova. Tal 
he aquelle em que q devedor fallido 
faz cessaõ de seus bens vinte dias 
anles da sua quebra. 

Colonia , Povoaçaõ nova , feita. 
por gente ' enviada d'outra terra. 
Toma-se tambem pela gente que se 
manda povoar algum lugar. Foi pro-
hibida a entrada nos portos do Rei-
no ás Embarcações das Colonias In-
glezas por Decreto de 4, de Julho 
de 1776, publicada em Edital de b 
do mesmo inez, e anno. 

Colono, Fundador ~ Povoador d a 
Colonia. Significa tambem Agricul-
tor, Cultivador. . 

Colombano. A Ordem de S. Co~ 
lombano exislio algum dia debaixo 
de huma i·egra particular; de que 
S. Colombano, na._tural da Irlanda, 
foi Instiluidor; mas hoje acha-se uni-
da, e confundida com a de S. Ben-
to. Houve outro S. Colornbano pa-
trício, e contemporaneo daquelle, o 
qual foi Instituidor de huma Con-
gregaçaõ de Coneg·os regulares com-
posta de cem Mosteiros espalhados 
pelas Ilhas de Inglaterra. 

Colonia. Dá-se este nome a hum 
Arcebispado de que he Metropolita-
na a Cidade do mesmo nome, e a 
huma extensaõ de tetras, que com-
põem hum dos tres Eleitorados Ec-
clesiasticos do Imperio. Tambem por· 
esta palavra se desjgna o transporte 
de hum povo, ou de huma parte del-
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le de hum paiz para outro. A passa-
gem ás lndias Orientaes descober-
ta, e franqueada pelos Portuguezes, 
e a descoberta da Arnenca no fim 
do decimo-quinto Seculo muliipllca-
raõ as Colonias Euro,peas, que es-
taõ em hurna especie de dependen-
cia da Metropole. Sobre a fundaçaõ 
da Colonia do Sacramento se fez Tra-
tado 1entre Portugal , e · Hespanha 
em 7 de Maio de. 1681 , ratificado 
por Alvará de 13 de Jupho domes-
mo anno. 

Colono vem do Latim Colonus, e 
designa o· Rendeiro ' de bens rusti-
cos. Entende-se mais particularmen-
te do Rendeiro que paga ao Proprie-
tario certa pensaõ. de frutos em es-
pecie, e naõ em dinheiro. Ás vezes 
ajunta-se á palavra Colono a de par-
ciaôo, o que provém da partilha que 
se faz. dos frutos da terra entre o do-
no, e o Colono. A · quota que se pa-
ga ao dono varia, segundo o uso da 
terra, ou a fórma da convençaõ. Ora 
he de ametade, e entaõ o dono con-
tribue regularmente com ametade da 
despeza da semente, e colheita; ora 
he da terça , ou da quarta parte li-
vre de toda a despezá para o Pro-
prie tario. Os aforamentos de casas 
feitas, ou quintas babitaveis, e ter-
ras frucliferas pela renda em que 
costumavaõ andar, se reputaõ Co1o-
nias perpetuas. Colonos parciarios , 
ou posseiros, o que sejaõ na Provín-
cia do Além-Téjo, veja-se a Lei de 
9 de Julho de 177 3 , §. 14, e Alva-
rá de 4 de Julho de 1776, §. 1. Os 
Colonos naõ saõ obrigados a reparar 
as ruínas dos predios que cultivaõ; 
mas os senhores directos, os enfiteu-
tas , e os filhos das folhas que perce-
bem as rendas. Decreto de 17 de 
Abril ·de 1767. ' 

Colorado. Esta palavra naõ se em-
prega jámais só; mas ajunta-se ao 
termo titulo. Chama-se titulo colo-
rado aquelle que pai·ecia válido, e 
que com tudo se mosti·a naõ o ser. 

Colybos saõ grãos, e legumes co-
zidos, que se offerecern na Igreja 
Grega em honra dos Santos, e pe-
los mortos. Faz-se a distribuiçaõ del-

COM 
les aos fieis no primeiro sabad'o da 
Quaresma. 

Comarca, deriva-se do Alemaõ 
Marca , que quer dizer limite, e 
vem a ser o mesmo que Territorio 
com hrni te , ou marca. He ·o espaço 
de terra em que se encerra a juris-
dicçaõ de húm Corregedor. A Co-
marca de Coimbra em quanto dura-
rem as obras da ponte daguella Ci-
dade naõ paga para outra obra algu-
ma do Reino. Alva1·á de lo de Maio 
de 1618. Á Comarca do Porto se 
concedeo huma Contribuiçaõ para as 
despezas da guerra por Alvará de 9 
de Outubro de 1641. Foi creada a 
Comarca de Alcobaça por Decreto 
de \Z\2 de Abril de 1775. A Comarca 
de Villa Real foi accrescentada, e 
se crearaõ de nevo as do Riba-Té-
jo, e Arganil por Alvará de 7 de 
Janeiro de 179~. A Comarca de S. 
J oaõ das duas Barras foi creada na 
Capitania de Goiás por Alvará de 
18 de Marco de 1809. A do Sertaõ 
de Pernambuco por Alvará de l 5 de 
Janeiro de 1810. Mandaraõ-se fazel! 
diligencias para a regulaçaõ' , e re-
formaçaõ das Comarcas pela Lei de 
19 de Julho de 1790, §. 16. O Re-
gimento dos Governàdores das Co-
marcas no tocante á lVIilicia he de 
1 de Abril de 1650. A Villa da Co-
ritiba foi declarada pelo · Alvará de 
17 de Fevereiro de 181\l2 cabeça de 
Comarca de Paranag·oa, e Coritiba. 
Sobre a regulaçaõ das Comarcas vej-: 
o Decreto de \ll8 de Agosto de 1'193 . 
Huma nova Comarca denominada de 
Itu dividi.da da Comarca de S. Pau-
lo foi creada por Alvará de ~ ·de 
Dezembro de 181 L Foi creada hu-
ma nova Comarca nas Ilhas de S. 
Mig·uel , e San ta Maria com inde-
pendencia da Correiçaõ de Angra pe-
lo Alvar~ de ~5 de Agosto de 1766. 

Cornarcaõ se diz , o que vive na 
mesma Comarca. ITarn bem se diz o 
que está no limite, ou raia de hum 
Territorib, que pega com outro. As-
sim dizemos Povos Comarcãos. Cou-
deis Comarcãos. Ord. Affons. Li v. 
1. 0 , fol. 486 , §. 4. Lugar Comar-
caõ. Ord. Liv. ~.º, tit. 14~. 

I 



COM 
Combate he ·a acçaõ de atàcar hum 

inimigo , ou ele sustentar, e repul-
sar o alaque . Combate judiciaria era 
huma fórrna de processo, assim em 
materia cível, corno em materia cri-
minal, mui to usada no~ antigos tem-
pos, que consistia em provar a jus-
tiça da Causa que se sustentava por 
meio das armas. Combate singular, 
duello, óu .desafio he o que se faz 
entre d.uas pessoas, das quaes _huma 
quer vrngar-se por sua propna au-
thoridade das injurias, ou máo tra-
tamento que recebeo da outra. A 
Historia antiga fala de muitos com-
bates singulares. O combate dos Ho-
racios , e Curiacios he sabido de to-
dos : elle deo a Roma o im perro so-
bre ,+\lha. Manlio 'torquato, e Vale~ 
rio Curviano mataraõ dois Guerrei- 1 

ros das Gallias em combates singu-
lares. Os Príncipes judiciosos, e po-
líticos recusaraõ sempre sernel.b.au-
tes desafios. Antigano respondeo ao 

_desafio do Pyrrho, que se elle esta-
va cansado de viver, tinha diversos 

· caminhos para chegar á morte. Em 
semelhante caso Augusto fez'. dizer 
o mesmo a Antonio. Carlos IX. Rei 
de Suecia, batido á frente das suas 
tropas por Christierno IV. Rei de 

· Dinamarca, quiz. tentar se hum com-
bate singular lhe seria mais favora-
vel, e enviou hum cartaz de desafio 
ao seu inimigo; mas Christierno lhe 
1·espondeo ., que o desafio que elle 
lhe fazia era hurna prova de que el-
le tinha precizaõ de tomar o ellebo-
ro. Frederico Rei de Dinamarca co·n-

' vidou o bravo Carlos Gustavo Rei 
de Suecia para hum combate singu-
lar; mas es.le lhe respondeo, que os 
Reis nunca pelejavaõ senaõ á frente 
das suas tropas. 

Comhoi. Chama-se Com boi na Ar-
, ie Militar o transporte dos :viveres, 

munições , artilharia , equipagens, 
&c. que se conduz para hum Cam-
po, ou huma Praça·. Significa tain-
bem a escolta, ou guarda que fa-
zem as N áos de guerra aos Na vi os 
mercantes. Estende-se a mesma si-
gnificaçaõ á Frota mercante escolta-
da por N áos de guerra. Pela Carta 
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Regia de 15 de Maio de 1651 se 
mandou , que os Negociantes do Por-' 
to pagassem para o Comboi como os 
de Lisboa. Deraõ-se pro idencias 
contra os Capitães dos Navios, que 
:se apartassem do Comboi pelos Al-
varás de 14 de Julho de 1660, de 9 
de Maio de 1797, §. 11, e de~& de 
.á.bril de 1800; art. 49. Promulga-
raõ-se sob1;e este objecto o Deçreto 
de ~o de Maio de 166~, e Alvará 
de l de Fevereiro de 17~0, os De-
cretos de . 3 o de Novembro de 17'24· , 
de fJ de Janeiro de 179lfJ, e de \!29 
de Outubro de 1734, os Editaes de 
1 o de Outubro de 17,93, de ~3 de 
Agosto de 1796, e de ~6 de Abril 
de 1798. Os Direitos do Comboi eraõ 
tres por cerl.to de avaliaçaõ sobre to ..... 
dos os generos, á excepçaõ do ouro 

. em moeda , em barra, e em pó. Al-
varás · de 17 de Março de 1801 , e de 
30 de Julho de 1801 , §. fJ. Estes 
Direitos foraõ suspensos pelo Decre-
to de 19 de Dezembro de 1801. Pe-
la Carta Regia de 16 de Fevereiro 
de 1699, escrita ao Vice-Rei da Jn .... 
dia, se mandou, que o rendimento 
da taxa imposta para as despezas da 
Armada do Comboi das Cafilas se 
naõ divirta para outra cousa, e · que 

. os Na vi os de Gôa, e mais partes da 
India naõ fossem ao Canará buscar 
mantimentos senaõ debaixo do Com-
boi; mas que os que trouxerem man-
timentos a Gôa, e forem vassallos de 
outros domínios possaõ vjr sem elle; 
nem sejaõ obrigados a pagar essa· taxa. 

Comedia, Representaçaõ dram-
. mq.tica feita para corrigir o vicio por 
meio do ridículo. Naõ podiaõ repre---
senlar-se Cornedjas em Lisboa sem 
licença da Mizerºcordia. Alvará de 
18 de Novembro de 161~; e no Por-
to sem licenca da Camara. Provizaõ 
de ~fJ de Jai'ieiro <le 16PZ6. Foi pro-
hibido pela Carta Regia de 15 de 
Junho de 1680, que se representas.-. 
sem em Connbra. F9i pelo Decreto 
de 16 de Dezembro de 174\2 o privi-
legio conce~ido ao Hospital Real de 
todos os Santos para se naõ repre-
sentarem Comedias sem licença dos 
seus Administradores. 
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e·" Comecloria, o mesmo que colhei-
ta, oQ. jantar. Era certa pensaõ, ou 
fóro que o Enfiteuta, ou Colono 1 ou 
Diocesano , ou V assallo pagava ao 
Rei quando vinha fazer justiça, ao 
Bispo quando visitava a sua Dioce~ 
se , e ao Senhorio gue tinha o domi-
nio directo de terras , ou casaes. 
Destas comeuorias se fala na Ord. 
Liv. \2. 0 , tit. q;z}. Comedoria tam-
bern se di:l raçaõ, alimento. Neste 
sentido se diz na Resolucaõ de 3 de 
Janeiro de 1801, que as 'comedorias 
dos O.fficiaes de Patente de Esqua-
dra cessaõ estando nos Hospitaes~ 

Comestitveis. Este termo se ajun-
ta a outro gene,,:os. Generos comes-
ti veis saõ o mesmo que viveres, ou 
mantimentos. Pertence ao Senado 
determinar o lugar em que elles se 
devem vender. Decreto de 8 de Ou-
tubro <le 1760. Foraõ izentos ·de di-
tei tos todos os eomesti veis que en-
traõ pela raia sêca. Portaria de 3 _l 
de Outubro de 1811. O consummo 
dos comes ti veis he maior quando ba 
liberdade nas vendas ; e por isso es-
ta se promoveo no Alvará de ~ 1 de 
Feveq~fro de 1765. 

Comicios he o nome das assern-
bléas em que o Povo Romano elegia 
os seus Magistrados, e tratava de 
todos os negocios importantes /la Ré-
pública. Elles se faziaõ em Roma no 

, Campo de Marte, ou ho Fôro, ou 
Capitoli0. Eraõ presid~dos pelos Con-
sules, ou por outros Magistrados da 
Ré publica, e ás vezes pelo seu su-
premo Ponti.fice. Distinguiaõ-se tres 
especies de Comicios , pm curias, 
por centurias, e por tribus. Os Co-
inicios por curias foraõ os mais anti-
gos. Romulo dividia o Povo Romano 

m tres curias. Servio para fazer pas-
ar a authoridade do governo ás mãos 

dos rn ais ricos C,idaclãos, di vi dio o 
Povo Romano em cento e noventa e 
tres ceniurias formando seis classes 
differentes. No anno de ~63 de Ro-
ma os Tribunaes do Povo consegui-
TaÕ ·que a Causa de Coriolan@ fosse 
j.ulg·ada pelo Povo junto por tribus. 

es.ta época he que ti veraõ princi-
pio os Comícios por tribus, em que 

e o 1\iI 
tinha maior influencia o Povo miu-
do;. e nelles be que se promulgava& 
as Leis conhecidas pefos nomes de 
Plebiscitos. Cornicios calatos eraõ a-
quelles em que se faziaõ actos <le 
advogaçaõ, e em que eraõ _recebi-
dos os Testamentos feiLos com as 
solemnidades legaes. Esta he a ra-
zaõ de naõ poderem por Direito Ro-
mano os filhos familias fazer Tésta-

, m~°:to, ppis naõ tinhaõ voz Nos Co-
m1c10s. 

Comico se diz a pessoa que faz 
profissaõ de representar peças de 
Theatro .. Este nome se dá tanto aos 
Actores, corno ás A_ctrizes· que re-
presentaõ ·no Theatro, tanto no Co-
mico ,. ' como no Tragico. O offi.cio, 
dos Cornices he por si indifferente, 
e naõ irroga i-nfamia. InstituiÇaõ con-
firmada por Alvará de l 7 d·e Julho 
dé.1771, art. 10. Os seus salarios 
naõ pódem ser embargados, nem el-
les pódem ser prezos senaõ á o-rdem 
do Ministro Inspector do Theatro, 
dit~ Instituiçaõ, art. rn. 

C01nrnandante he hum nome ge-
nerico , pelo qual se designa o Offi-
c:ial Militar que commanda em Ohe-
fe. O Comrnandante do Porto ·de LiS"-
boa foi au th0risado para o regula-
mento da Policia <lelle. V ejaõ-se as 
Cartas Regias de 16 de Fevereiro, 
e de 6 de Março de 1805, e o De-
creto de 16 de Agosto de 1303. A-
quelle que se revoltar contra o Com-
mandante Milüar he logo processa-
do , e punido. Decreto de ~o de 
Marco de 1809. O Cornnrnndo dos 
Corp~s do Exercito em tempo _de 
paz , ou de guena devolve-se sem-
pre a0 Official de maior Patente, e 
sendo as Patentes iguaes ao mais 
antigo. Decreto de ~ 1 de Julho de 
1794. 

Commandita. Diz-se Sociedade 
Commandàta .aq;uella que hum Ne-
gociante comtr.ahe com hlilm , ou 
·Iir:ll\!Úitos P articulareis para hum com-
mercio <que se hade fazer sómente 
·em nome do dito N-egociante, e pa-
ra que os outros Contrahen-tes ·con~ 
tribnem só com certa somma de di-
nheiro para preen<Yher o fundo d.a. 

/ 
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Sociedade com a condiçaõ de que 
elles teraõ certa parte nos lucros se 
os houver; e no caso contrario to-
'maraõ a mesma par te na perdas naõ 
p odendo com tudo ser obri gados se-
naõ até á concorrente quant ia da sua 
entrada. Esta Sociedade t em mui ta 
p.nalogia c01n a Sociedade anonyma, 
de que só differe em que o Sacio 
a nonymo he indefinitarnente obriga-
do pela parte que tem na Sociedade . 
a indemnizar os seus Socios das di-
vidas que con trahirem no nome da 
Sociedade, e o Socio Cornmandita 
só he obrigado até á concorrencia da 
somma com que entrou para a So-
ciedade. 

Com mando, comrnan<lamento, go-
verno. O Commando das forças na-
va'es de Portugal foi confiado ao Com-
rnandante da E squadra de S ua M a-
gestade Britanica Berkley pela Car-
ta Regia de ~4 ~e M aio de uno. O 
C ommando de qu alquer des tacamen-
to deve ser conferido ao Official de 
maio1: patente, que com elle sahir. 
Ordem do General de 10 de Abril 
de 1786. 

Com memoracaó he o nome de hu'-
ma Festa que ~ Igreja celebra a ~ 
de Nove:i;nbro de cada anno em me-
moria dos Fieis defuntos. Foi insti-
tuída no undecimo Seculo por S .. 
Odilon, Abbade de Clµny. Erri ter-
mo de Lithurgia he huma Antifana, 
ou hum Versículo, e Oraçaõ que se 
diz a Laudes , e V esperas em me-
m oria de .algum Santo; e na Missa 
depois da Oraçaõ do dia. 

Com menda se diz a administra-
çaõ de hurna porçaõ de rendas de 

· hurn a Ordem R e li giosa, ou Militar , 
confiada a hum R eligioso , ou C om-
mendador da Ord.ern chamado Com-
mendador , sobre cujas rendas e lle 
póde tomar a sua mantença, deven-
dq empregar o resto no serviço da 
Ordem. Distinguem-se as Commen-
das em regulares, e seculares . A -
q uellas saõ estabelecidas em certas 
Ordens Religiosas para sere m con-
feridas a Rellgiosos nellas professos. 
Saõ verdadeiros ti tulos de beneficias 
perpetuas que naõ pódem ser confe-

COM 
ridos a Seculares . Comméndas secu-
lares saõ as que foraõ fundadas a fa;. 
vor de c er tas O rdens Militares, das 
quaes algumas saõ ao mesmo tempo 
R eli giosas, ou hospitalarias como as 
de lWalta, e de S. Lazaro. Estas 
C ornrn endas seculares naõ saõ ver-
dadeiros beneficios; mas simples ad-
minis traç.ões. Confere-as o Seberano 
na qualidade de Graõ Mestre .. Ellas 
n aõ est aõ sugeitas aos Mundatos, 
Indultos , e Expectativas, nem ás 
regras que respeitaõ aos beneficias .. 
Saõ estas Cornme ndas destinadas a 
r ecompensar serviços dos membros 
da Ordem , ·e naõ pódem conferir-se 
senaõ aos Cavalleiros que nella saõ 
professos. As Cornmendas seculares 
começaraõ em Por tugal com as Or-
de ns 1\/Iili tares. Os grandes serviços 
por ellas feitos á Monarquia riaõ pu-· 
dera~ recompensar-se, ~em que hu-
ma ooa parte dos dizimas acompa-
n hasse os muitos bens que da Real 
C otôa entaõ· se desrnembraraõ. Os 
p1~ovidos em Commendas das Ordens 
saõ obriga dos a largarem as Tenças 
que possue m , ainda que nos Padrões 
destas isso se naõ declare. AI vará 
de 5 de J aneiro de 1606. Naõ póde 
requerer-se mel horamento nellas com 
o motivo de renderem pouco. Alva-
rá de 30 de Dezembro de 1615. Naõ 
pódern C omrn endas de Malta ser pos-
suídas no Reino sem dispensa. Car-
ta R egia de 1 3 de J u lho de 1616, 
e Resol ucaõ de 3 o de lVfa io de I 6 43. 
Sobre o p rovi mento da Comrnenda 
da C ovilhã se deraõ providencias na 
Car ta Regia de 11 de Setembro de 
1 6 1 8 . Foi impos ta a Decirna ao ren-
dimento das Com menclas das Tres 
O rdens Militares pelo Decreto de 9l3 
de O utubro de 164!1; e o quinto i n-
cluida nelle a Decima. Decretos de 
19 de Novernbrn de 16b~, e de ~o 

· de M aio de 1 664; e depois o quinto 
al é m da D ecima. Decreto de ~ de 
Agosto de 16 64. Foi prohibido ao-. 
ceitar requerimentos para se tras-
passarem Cornmendas em parentes , 
salvo re_querendo-se com serviços que 
mereçaõ mercês. D ecreto de ~8 de 
D ezembro de 167 6. N aõ pódem os 
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Vi si ta dores proceder a sequestro nos 
frutos das Commendas para reparo 
das Igrejas, ou augmento das Corn-
mendas. Carta Regia -de 10 de Ju-
lho de 170':2. As questões sobre os 
arrendamentos das Cornmendas saõ 
do pri vali vo conhecimento do J uizo 
das Ordens. A vizo de 9 de Outubro 
de 1800. Foraõ creadas quatro Corn-
mendas para a Ordem de Christo 
nos fundos de ernprestimo do Real 
Erario, e com o rendimento no juro 
annual correspondente ao capital de 
oito contos de réis. Decreto de l~ 
de Julho de 1801. Foi formada hu-
ma Commenda da Ordem de Chris-
to com os reditos de huma Tercena-
Tia da Sé de Coimbra a favor dos 
Lentes de Filosofia pelo Alvará de 
3 de Novembro de 1803. Foraõ es-
tabeleéidas quatorze para a Ordem 
da Torre, e Espada por Lei de ~9 
de Novembro de 1808. Mandou-se 
pelo Alvará de 7 de Junho de 1809, 
que as Commendas das Ordens Mi-
litares pagassem por hum anuo dois 
quintos extraordinarios do seu rendi-
mento. Quanto pagavaõ para a Con-
tribuiçaõ extraordinaria de defeza, 
veja-se a Portaria de ~ de Agosto 
de 1810. Em quanto se achaõ as 
·Commendas vagas naõ se pódem fa-
zer emprazamentos dos bens proprios 
dellas; mas pó<lem renovar-se os Pra-
zos acabadas as. vidas. Alvará de 7 
de Fevereiro de 177~. Este Alvará 
que deo nova 'fórma aos empraza-
mentos de bens das Cornmendas foi 
em parte alterado pelo Alvará de 11 
de Agosto' de 1800. A respeito de 
Comrnendas se prorrn;ilgaraõ os De-
cretos de 18 de Janeiro de 1759, de 
11 de Junho de 1759, e de ~3 de 
Agosto de 1763, o Alvará de ~õ de 
Agosto de 1770, os Decretos de 9 
de Novembro de 1774, e d.e ~l de 
Janeiro de 177 5 , os A vizos de ~8 
de Setembro de 177 i'> , de 7 de Fe-
verefro, e de 13 de Julho de 1796, 
os Decretos de \24 d~ Outubro de 
1796, e de ~6 de Junho de 1779 ,-o 
Avizo de 11 de Março de 1800, a 
Carta Regia de ~b de Agosto de 
1790, o Avizo de ~8 de Novembro 
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de 179~, o Decreto de 17 de No-
vembro <le 1793, a Provjzaõ de ~6 
de Abril ·de 1797, os Decretos de 
PlO de Agosto de 1798 , e de 4 de 
Outubro de 1799, e o Alvará de 31 
de Maio de 1800. Commendas ve-
lhas na Ordem de Christo saõ as que· 
se erig"iraõ nos bens dos Templarios, 
cuja Ordem Militar existi o neste Rei-
no. Commendas novas saõ as que fo-
raõ accrescentadas pelo Senhor Re-
D. Manoel. Corno se justifica a abo-
naçaõ dos Arrematantes das Com-
mendas vagas na falta de Fiador, 

1 veja-se o Alvará de ~ de Junho de 
1774,. §. 14. Pela Carta Regia de 
18 de Novembro de 1517 se declara-
raõ os Mo~Leiros, e Igrejas que fo-
raõ nomeadas no Arcebispado de Lis-
boa para Commendas da Ordem de 
Christo na sornrna de vinte mil cru-
zados. Por Despacho da Meza da 
Consciencia, e Ordens de ~1 de A-
bril, e Resoluçaõ de ~~ de Janeiro 
do mesmo anno em Consulta do di-
to Tribunal de 7 do mesmo 1Úez foi 
mandado ao Contador dos Mestra-
dos, que se reservasse em cada hu-
ma das Cornmendas vagas que se 
arrendassem além do l por l oo que 
j.á se reservava para as despezas do 
dito Tribunal, outro 1 por 100 com 
que viesse a fazer ~ por l 00 para as 
ditas despezas. Mandou-se pelo De-
creto de ~f> de Janeiro de 177 5 pro-
ceder aos Tombos das Comméndas, 
e que dentro de hum anno os Provi-
dos nellas se encartassem debaixo 
da pena de perdimento das acções , 
que ti verem para nellas se encarta-
rem. Os bens das1 Cornmendas naõ 
se pódem possuir sem titulo i_nsepa-
ravel da questaõ da posse. Pl'Ovizaõ 
da Meza da ConsGiencia, e Ordens 
de 13 de Agosto de 1791. · 

Commendador he o Cavalleiro d'e 
alguma das Ordens Militares que he 
provido ele huma Comrnenda. Com-
mendador-Mór he nas Ordens lVIili-
tares a primeira dignidade depois da 
de graõ Mestre. Compete esta di-
gnidade aos filhos primogenitos, e 
herdeiros do Reino. Lei de 19 de 
Junho de 17 89. Os Cornmendadores 
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naõ saõ izentos de pagar coh~rns . Al-
vará de 18 de Janeiro.de 1613 ; n em 
de pagar dízim os ás Igrejas que es-
tiverem na posse de os cobrar de 
seus bens patrimonié1es. Alvarás de 
7 de Fevereirn de 1 óbO, e de '12 de 
l\!Iaio de 1647. Os Comrnendadores 
qua saõ Mllitares em que casos naõ 
gozaõ dos privilegios, veja-se o De-
creto de 11 de Junho de 16b3. O 
Cornrnendador provido erri hurna · 
Cornmenda naõ pód~ pedir outra 
melhor com o fundamento de render 
pouco· a primeira. Regimento de 9 
de Janeiro de 1671 , §. ~o. Distin-
~;uem-se os Commendadores dos Graõ-
Cruzes sómente em naõ poderem tra-
zer a venera, ou medalha e;n ban-
da; mas pendente do vestido, ou ao 
pescoço, dita Lei de 19 de Junho 
de 17 89. Os Commendadores· devem 
encartar-se dentro de hum anno. 
Avizo de 13 de Outubro de 1790. 
Só elles , e os Graõ-Cruzes pódem 
trazer chapas , ou sobrepostos nos 
vesLidos. Alvará de 10 _de. Junho de 
1779. De qualquer jerarquia que se-
jaõ os Cornmendadores devem · res-
ponder pela su.a letra , quando saõ 
mandados ouvir pela Meza das Or-
dens. Resoluçaõ de 10 de Abril de 
1790. Naõ pódem os Commendado-
1·es afor;;tr , nem renovar sem licen-
ça os em prazamentos dos bens das 
Commendas. Alvarás de 7 de Fe-
vereiro _de 177'2, e de 11 de Agosto 
d.e 1800 ; excepto os Commendado-· 
res d1;1; Torre , e .Espada que pódem_ 
aforar parte do terreno das Commen-
das a Colonos brancos. Lei de ~9 de 
Noveinbro de 1808, §. 11. Os Com-
mendadores da Ordem da Torre, e 
Espada effedlivos saõ oito, e os ho-
norarios os que o Soberano houver 
de nomear, dita Lei de ~9 de No-
v.embro de 1808, §. 4. Naõ pódem 
se.r mais de vinte e quatro. Alvará 
de b , de Julho de 1809 , §. l. Os 
Cnmmendadores concorrendo corno 
taes precedem sem di visaõ de Or-
dem pela sua antiguidade de Com-
mendad01·es, dita Lei de 19 de J u-
1füo de 1789~ §. ~l. 

Commendatario se diz o Eccle-
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siastico secular provido pelo Papa a 
titulo de Commenda de Hum be nefi .. 
cio regular., como huma Abbadia, 
ou Priorado com o direito de gozar 
dos frutos do be neficio em quanto 
delle fôr possuidor. Os A bbades Com-
mendatarios saõ considerados na Igre-
ja como verdadeiros Prelad os. A Me .. 
za Conventual dos Religiosos he se-
parada da do A bbade , ou Prior Com-
mendatario. · 

Commendaticias. Dizem-se Letras · 
commenda ticias as Cartas de recom-
mendaçaõ que hum Superior Eccle-
siasticà dá a hum Clerigo que p-assa 
de huma Diocese a outra, dirigidas 
aos Bispos visinhos, ou a outros Su-
periores Ecclesiasticos. Os Regula .. 
res naõ pódem dar Letras commen-
daticias, nem testemunhaes a Secu ... 
lares, uem ainda a Regulares de di-
versa Ordem. · ' 

Commensal se diz em geral dos 
que comem á mesma meza. Com-
mensaes dos Bispos saõ os Eccle-
siasticos que os _Bispos escolhem pa-
ra os ajudar a encher as funções do 
seu Ministerio. Commensaes dos Re-
gulares do Ultramar, quaes sejaõ', e 
por quem devaõ ser .confessados, e 
sacramentados, veja-se o Decreto de 
~l de Julho de 1779. 

Comrnerciante se diz aquelle que 
exerceo o Cornmercio. Os Commer-
ciantes Nacionaes , que forrnaõ o 
Corpo da Praça de Lisboa devem 
matriculár-se, e os de fóra queren-
do. Lei de 30 de A gosto de 1770, 
§§. l 1, 14, e 15. Sendo chamados 
á Junta do Commercio devem obe4 
decer-Jhe . . Estatutos da Junta do 
Commercio confirmados pelo Alva~. 
rá ~e 16 de Dezembro de 1756, 
cap. 17, §. 19. Os Cornmerciantes 
do Porto de qualquer qualidade sen-· 
do chamados pela Companhia da. A-
gricultura dos vinhos do Alto-Doi-
ro devem obedecer-lhe nos negocios 
della. Alvará de 10 de Setembro de 
1756, §. 38. Os Caixeiros, e Feito-
res dos Commerciantes, que sem ex-
cesso com elles vi verem saõ izentos 
do Recrutamento. AI vará de ~4 de 

· Fevereiro de l 7 64 , §. ~ ~. Saõ-lhes 
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reservados os arruamentos maiS pro-
:xirnos das Alfandegas. Decreto de b 
de Novembro de 1760. Saõ indignos 
da Protecçaõ do Soberano os que 
praticaõ o contrabando. Alvará de 
19 de Novembro de 17.07. Os Com-
merciantes Artífices tem Aposenta-
doria nas J~jas, e casas do seu ar-
ruarnen to . Decreto de ~7 de Feve-
reiro de 18002. 

Commercio. Esta ·palavra em sen-
tido generico significa cornmunica-
çaõ reciproca. Applica-se porém· par-
ticularmente á cornmunicaçaõ que 
fazem os homens· entre si das pro-
ducções das suas terras, ...ou da sua 
industria. Muitos saõ os privilegies 
concedidos ao Commercio-, e muitas 
saõ as Leis que o anirnaõ. O Com-
mercío foi promettido, e cornmuni-
cado de todos os generos entre os 
dois Reinos de Portugal ,. e Castel-
la , e prohibido aos Hollandezes pe-
los Alvarás de !2~ de .Dezembro de 
1604, e de 5 de Janeiro de 1605, e 
Car.ta Regia de 8 de Maio de 16~3, 
quando este Reino de Portugal es-
tava na in truz a dominaçaõ de Cas-
tella. Estabeleceo-se huma Compa-
nhia pp.ra o Comrnercio da India, e 
se deraõ providencias para esse fim 
por Alvará de l?l de Dezembro de 16~6 ~ 
Foi feito o Commercio do Brasil por 
meio d~ huma Companhia geral. Ins-
tituiçaõ confirmada por Alvará de 10 
de Março de 164·9. O Cornmercio da 
Ilha de S. Thomé foi franqueado por 
cinco annos aos N acionaes , e Es-
trangeiros pelo Regímen to de- 11 de 
.Março de 1673. Foi prohibido o Com-
mercio ao Bispo, e Governador do 
lWaran haõ pelo Alvará de 31 de Mar~ 
ço de 16 80 ; e aos Governadores , Mi-
nistros, e Officiaes de Justiça, de 
Fazenda, ou de Guerra. Lei de !!:!9 
de Agosto de 17~0 , Alyarás de lfl,7 
de Março de 171il,l, de 5 de Janeiro 
de 1757, e de 14 de Abril de 1785; 
aos Almoxarifes, Escrivães, e Re-
cebedores de sizas em rendas Fis-
caes. Regimento de ~7 de Setembro 
de 17 46 , ca p. bõ ; e aos Officiaes das 
Alfand~gas dos Portos seccos. Regi-
mento de 10 de ~etenibro de 1668, 
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ca'p . 63. O Commercio do mar pre~ 
fere ao da terra. Decreto de 11 de 
Janeiro do 17 bl. O CoÍnmercio de 
Moçambiqu~ foi declarado li vre, á 
excepçaõ do vellorio. Alvará de 10 
de Junho de 17 bb. O Comrner cio ex-· 
clusi vo do vinho, aguardente , e vi-
nag'l·es foi concechdo á Companhia 
do Alto-Doiro nas Capitanias de S. 
Paulo , Rio de Janeiro, Bahia, e 
Pernambuco, sahindo do Porto pela 
Insti tuiçaõ confirmada por Alvará de 
10 de Setembro de 171:>6, §. 19. Foi 
regulado o Cornmercio de Angola pe-
los Aivarás de 11 de Jáneiro de _l 7 b8, 
e de 7 de Março de 17b8. Como de-
ve fazer-se para os Portos do Brasil-, 
veja-se o Alvará de 7 de Ma_rço de 
1760. Deràõ-se provi,dencias sobre o 
.Commercio . da ,Costa de Africa pelo 
Alvará de 7 de Maio d~ 1761; e so-

l
' b~·e o d~ Costa de Guiné pelo Alva-

rw .. de ~o de Julho de 17 67. Veja-se 
a Provizaõ de 9 de. Março de 167~, 
o Alvará de ~4 de Março de 1680, 
e o Decreto de l?l9 de Março de f755, 
que abolio a administraçaõ do-Co-n- , 
selho da Fazenda do Estado da In-
dia no que pertencia ao Commercio 
de Moçambique o Alvará de 10 de 
Junho de 17 55, "e a Resoluçaõ de f> 
de Março de 17b6 , declarada pelo 
Alvará de 7 de Maio de 1761. O 
Commercio em ·geral, e em especial 
o da India foi mandado proteger pe-
los nossos Navios de guerra. Alvará 
de 16 de Janeiro de 1774, e Regi-
mento de ~6 de Abril de 1300, cap. 
~, §. 8. O Commercio com as Pro-
vincias Belgicas, e com os Paizes-
Baixos foi interrompido pefo Edital 
de 19 de Julho de 179b. O Commer-
cio directo dos domínios da Azia com 
os da America foi prohibido pelo pre-
juízo do Cornmercio da Capital, or-
denando-se, que os Navios que pas-
sassem além do Cabo da Boa-Espe-
rança voltassem em direitura ao Por-
to de Lis.boa sem poderem fazer es-
cala que naõ fosse a de Angola, aon-
de com tudo naô poderiaõ descarre-
gar fazenda a lg uma. Alvarás de 10 
de. Setembro de 1765, de ~ de Ju-
nho de 1766, e de U de Dezembro 
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de 177~. O Commercio do Malabar 
foi regulad0 pelo Alvará de 8 de J a-
neü·o de 17 8 3 , Decreto de :2 9 -de J a-
neiro de 1789, Alvarás de ~7 de Maio 
de 1789, de 17 de Agosto de 1795, 
de ~5 de Novembro de 1800, e de 
9.!7 de Dezembro de 180?2. O Com-
rn ercio da gorha copal foi concedido 
exclusivamente á Direcçaõ da Fabri-
ca da Seda por Alvará de 1 o de De-
zembro de 177_1.. Foi reguladn o uso 
das taras para o Cumrnercio Maríti-
mo pelo Alvará de 15 de No-vembro 
de 1790. O Cornmercio do Porto de 
Gôa 'foi aliviado pelo Alvará de 8 de 
J ane.ir,o de 17 83 dos excessivos di-
reitos com que estava gravado. O 
Commercio directo ·da cera, e es,.. 
cravatura, como se faça na, Feitoria . 
estabelecida em Cabo-Negro· na Cos-
ta Occidental de Africa, veja-se o 
Alvará de 18 de Agosto de 1807. 
O Commercio do Brasil foi aberto a 
toda.s as Nações pela Carta_ Reg·ia 
de ~8 de Janeiro de 1808. Os effei-
~o.s de Commercio devem, quando 
se nav-eg:arem , acompanhar-se de cer-
tidões; d.a sua origem para se evitar 
o confisco. Edital da Junta do Com.,-
mercio d,e l~ de iv.farço de 1805. 
Quanto devesse pagar de contribui-

, çaõ 0 Corpo do Commer.cio, veja-s,e 
a Portaria de P2 de Agosto de 1810, 
§. 6. A re.speito do Corpmercio em 
g-eral, v.eja-se o Regimento de 16, 
e Dec.reto _de ~7 de ,Janeix,o de 1751, 
o AliVará de ~,l de A br.il de 17 5\2.., 
§. 11 , o Deq-eto d·e 30 de Setem-
bro de 1755, o~ Alvarás de 13 âe-· 

· Ntov.emh1.·o .à·e 17-fJ6 , de .5 de Janeiro 
de 1760, de 1'7 de Outubro del76S, 
de 30 de .âgost0 d<? J. 770, de 16 de 
Nove..rnbr0, ~ ·de 16 de Dezembro 
de 1771 , os Decretos de 3 de Abril 
de ·17:74, de 8 de Abril de 1-778_, e 
.de 6 ,de Maio de 17 8.9 _, o Alvarª- ,de 
.6 ide Se.tembro ·de 1790, e o Assen-
to de \2 .de Dezembro d!? 17:91. O 
.cargo de C6.nserv;;i.dor Geral do Com-
mercio ci·eado ;pelo Alvará de 3 de 
Novembro d~ 17 56, aropliado no cap_. · 

· 4. 0 dos Estatutos da J u.p._ta do Com-
'mercio, e no ç.ap. ;3. 0 dos Estatutos . 
Jlos Mercadores çle r~t~lho foi f.l.boli-
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do pelo Alvará de 16 de Dezembro 
de 1771, que e.m lugar delle creou 
os tres diversos Magistrados, a sa-
ber ? o Superintendente Geral dos 
-Contrabandos, o Juiz dos Fallidos, 
e o Juiz Conservador dos Privilegia-
dos. A Junta do Commercio 1.ern J u-
risdiccaõ sobre ma terias cornrnerciaes. 
Foi Íl;stituida pelo Senhor Rei D. 
Jozé em 30 de Dezembro de 1755;, 
e recebeo Estatutos em data de 12 
de Dezembro de 17 56. O mesmo Se-
nhor Rei instituio a Aula do Com-
rnercio, a que foraõ <lados Estatu-
tos em 19 çle Abril de 1759. 

Comniinaçaó he o ameaço legal 
da pena, ou castigo por quebra da 
Lei. -

Comminatar-io. Esta P?-lavra ajun-
ta-se á pena, QU á -clausula. 

Commissaõ. Este termo tem na ' 
J urisprudencia diversas accepções. 
Diz-se _de hum contrato conhecido 
em Direito pelo nome de Mandato, 
pelo qual alguem se encarrega gra-
tui tarnen te ... dos negocios de outrG 
p4.ra os tratar .em beneficio deste, 
~011)0 .se elle estiv.ess.e pr.eseI,Ite. Clia-
m;;i.-se esp_~cijicarnent.e CommissaÇ> o 
ac to , pelo qual hum Negociante en-

_ carr_eg a a outro que lhe compre, oq 
venda a mercadoria por sua conta, 
que pague, ou tire Letra~ de Cam-
bio em seu nome rnedi,ante certo in-
teresse em que se ajustaõ. Torna-se 
naõ menos pelo mesmo inter.esse, ou 
premio da agefilcia dos Jilegocios. Tam-
bem-signi.tica a palav.ra CommissaS a 
jurisdicç()õ conferida extraordinari,a 
a alguem .sobre ceirtos .objectas. Fi-;-
ualmente ·l?jguifica a delegaçaõ feita. · 
ao J1úz pãra proceder á instrucçaõ . 
de .algu.nJ negocio. A CoµHnis$aÕ at:-
tribuitiva .<il.e J _risdicçaõ só o Sóhe-
ra.no a póde dar. Q Intendente Ge:-
.fÇ\.l _da Po;l.ici(;t, e os ·M_agi.s.t.rado.s das 
P.rovia.cias fóra dos neggcios da com~ 
petencia dos s.eus cargos saõ v_e,rda-:-
deirame_n .te J uizes CoJn;i.Jljs.saúos . .A 
J u.ri~çljcçaõ dos J uizes _Co,rnmis_s_arios 
regula-se pelas forças da Provizaõ de . 
Co.mmissaõ. As Comrni.ssõ.es dadas 
pelos Juízes saõ verdadefras ~el~ga;:
ç9es. Ellas saõ, .o.u pre,ceptiyp.~,. oµ 
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rogatorias. Saõ precepti vas quando 
o Juiz Commissario he subordinado 
ao Tribunal que lhe commette. Se o 
naõ he saõ rogatorias, e se expedem 
por Precatorio. Nas Com missões, e 
diligencias naõ contenciosas he co-
rnulativa a authoridade d0s Tribu-
naes só para se observarem recipro-
camente as ordens desta natureza ex-
pedidas por elles aos Magistrades pa-
ra as, executarem ainda em diverso 
terri torio. Lei d·e-19 de Julho de 17 90~ 

' §. ~7. Os J uizes de Co:mrnissaõ naõ 
pó<lem ávocar as Causas já apresen-
tadas na Meza dos Aggravos da Ctf-
sa da Supplicaçaõ. Alvará de !2~ de 
Junho de 180f> .• Tambem pelo De'-
creto de 13 de Janeiro 17 80 se man-
dou qúe os J uizes Commissarios naõ 
pudessem avocar as Causas das pes-
soas pri vflegiadas que tem o seu pri-
v:ilegjo fundado em Direito. Pelo As- , 
sento de ~ 6 de Março de 18.11 se re-
gularaõ as Cornmissões dos feitos es--
tabelecendo-se a esse respeito regras 
fixas ~ O feito huma vez distribuído 
nunca póge sahir do curso direito das 
casas regulado pela distribuiçaõ, ou 
seja entrando de novo, ou seja tor-
na~do a entrar por Embargos, ou 
por dependencia: Encontrando-se em 
algum dos J uizes ·impedimento legal 
como suspeiçaõ , ou parentesco no 
caso da Lei , de :haver julgado na. 
Instancia inferior, de havei: já ten-
cionado, de haver de tencionar em · 
outro lugar, ou outro irppedimento 
semelhante tem lugar a Com~nissaõ 
que deve ser dada pelo Regedor, ou 
por quem fizer as suas vezes, atten~ 
dendo-se na Concessaõ qQ.e naõ se 
altere a regularidade das casas que 
se seguem, para o que o Juiz que 
pedir a Commissaõ naõ só deve de-
clarar os J uizes que já foraõ impedi-
dos no feito, mas igualmente .a casa 
em que principiou a distribuiçaõ. Fó-
ra destes casos naõ ha Commissaõ, por, 
que. aos J uizes certos que estiverem 
em se.1tviço actual da casa, e na sua 
falta por auzencia , despacho, ou mor-
te á casa , ou a quem nella se achar 
de propriedade, ou serventia compe-
te deferir, ou tencionar o feito, con-
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tinuando este sempre a correr nas 
casas na razaõ direita da sua primei-
ra distribuiçaõ até se concluir o seu 
vencimento. o mesmo Juiz aonde se 
encontrar o impedimento he aquelle 
que deve escrever a Cornrnissaõ qu~ 
o Regedor houver de dar, descarre-
gando-o depois nesta conformidade 
no seu Protocollo. Huma Commissaõ 
Militar foi estabelecida . pela Porta-
ria de Çi,>,l de Maio de 1810 para se-
guir o Quartei-"General do Exercito, 
e ·nella se a'utuarern _em. Processos 
sünplesmente verbaes, e se sente!1-
ciarem as_ pessoas que fossem deso-
bedientes, ou commette1 .. em fraude 
em aprontar os can;os, e cavalgádu-

-ras para os transportes do Exercito 
de · Portug~l ~ e do Auxiliar Bri,tani-

,co, ou naõ forem fieis , e exaci.os nas 
conducções; e os Ministros, e O:ffi.,.. 
ciaes de J ustiç.a que naõ executas-

' sem prontamente, e com energia· as 
ordens .que lhes fossem dirigidas aos· 
ditos respeitos. · Pela Portaria·· de !íZ3 
de Junho de 1810 se nomearaõ os 
Vogaes da dita Cornmissaõ, e se am-
plimf a J urisdicçaõ desta para se p1;0-
cessarem , e sentenciarem os Réos 
paisano

1
s que .nas Fronteiras, · e pro-

ximidade dos Exerci tos fossem acha-
dos em traiçaõ , pó~ algmn dos modos 
declarados no Decreto de ~o de Mar-
ço de 1809 , revog~do o mesmo De-
creto, quanto á remessa dos Réos 
nelle d,eterminada'. Vejaõ.:se ás Por-
tarias de 31 'de Julho de 1810, de 
13 de Fevereiro de 18Hl, §. 6, e de 
14 de Maio de 181~. Foi extincta 
esta Commissaõ por Portaria de 15 

· de Julho de 1814. Creou-se por A vi-
zo de 7 de Setembro de 1804 huma 
Com:missaõ para devassar dos La-
drões, e Salteadores que infestavaõ 
~ Província da Extrernadura, e sen-
tencia-los surnúrnriamente, e sem fi-
gura de Juízo. Foi ·rnan'dada conti-
nuai~ por A vizo de 7 de Junho de 
-1805 com a m{fsma Jur'isdiacaõ con-
cedida pela Carta Regia de ~ de 
Agosto · de 180\53. Ruma Commissaõ 
para o conhecimento das dividas 
·Reaes preteritas foi creada de oito .1<. . J uizes pelo Decreto de l de OuLu-, 
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bro de 177 I. Foi reduzida a huma 
de dois J uizes pelo Alvará de ~6 de 
Março . de 1775. Foi e~tincta pelo 
Alvará de 13 de lWaio 181 3, §. 3, 
que mando.u remetter ao Juizo dos 
Feitos da Fazenda todas as Causas 
que nella corriaõ. Veja-se o Decre~o 
de 11 de Outubro de 1766. Foi crea-
da huma Commissaõ para o exame 
dos Foraes por Portaôa de 117 de 
Outubro de 18 l ~ . Cornmissões de 
J uizes privativos com administra-
caõ , ou sem ella foraõ regura<las pe-
1~) Decreto de 11 de' Março de l 7 94. 
Por este Decreto foraõ prohibidas 
absolutamente as Commissões aos 
Corregedores do Ci vel da Cô'rte; e 
aos Desembargadores de Aggravos 
só as Commissões com administra-
çaõ. Commissaõ por auzencia do Juiz 
fica sem e.ffeito logo que elle he pre-
'zente, ainda que naõ seja proprieta-
rio· do Officio'. Assento de ~t> de Ja-
neiro de 164\"J. A Commissaõ para 
conhecer de algum feito dada ao 
])esembargador de Aggravos passa 
ao Substituto, porque ella respeita 
ao lugar, e naõ á pessoa. Assento 
de 5 de Julho de 1674•. As Commis-
sões dadas a Desembargadores ex-
travagantes em caso que pertence 
aos Desembargadores ; de Aggravos 
saõ nullas. Assento de 17 de No-
Yembro de 1711. Deye dar-se Com-
míssaõ para novo Juiz quando mor-
re hum Desembarg·ador que tem ten-
cionado sobre o feito a respeito de 
Embargos recebidos. Assento de \14 
de Janeiro de 1750. Os Mini'stros 
11aõ pódem' dar Commissaõ a Inqui-
ridores para tirarem Testemunha~ a 
respeito da identidade dos herdeiros 
que se habilüaõ pelo J uizo dos de-
funtos, e auzen tes; mas devem ti-
ra-las por si proprios. Alvará de ~7 
de Julho de ,1765, §. 93. No Juizo 
de ,Commissaõ gozaõ os privilegia- , 
dos dos mesmos pri vilegios que no 
seu J uizo respectivo. Decreto de 7 
de Ago~to de.-1772. Comrnissões naõ 
costuma dar o Desembargo do Pa-
ço em Terras em que ha J uizes de 
Fóra, ainda que estejaõ aqzentes, 
ou impedi_dos. Alvará de ó dfi Se-

To1\'10 I. . --
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tem bro de_ 177 4, que com tudo foi 
suspenso pelo Decreto de 17 de J u-
lho de 1778. Cornrnissaõ para vesto-
rias, ou outra dependencia de cau-
delarias naõ pódem dar os Superin--
tenden_tes senaõ ás Justiças Ordina-
rias. Ordem de 6 de Outubro de 17 88. 
Commissaõ na significaçaõ de pre-
mio de agencia de negocios naõ se 
deve aos Directores das fazendas de 
Macáo que se arremataõ en;i leilões. 
Avizo de ~3 de Outubro de 1773. 

, A Cornrnissaõ pela vendagem dos 
· generos no Terreiro de Lisboa he de 

vinte réis por alqueire. Alvará de 
l~ de Junho de 177~, tit. ~ , §. 4,_ 
Nas Causas de Cornmissaõ Regia,, 
ainda mesmo nas tencionadas, ces-
sando a auzencia, ou impedimento 
do Juiz Commissario pódem as Ten-
ções dos Substitutos ser alteradas ; 
e os Substitutos ainda depois do Jul-
gado deixaõ de ser J uizes na deci-
zaõ dos Embargos , pois nessas Cau-
sas de Commissaõ naõ se reputaõ 
certos. Assento de ~l de Julho de 
1797. Deo-se Commissaõ por .Decre-
to do Governo da Regencia de ~6 
de Janeiro de 1809 para serem sen-
tenciados summariamente varios Réos 
do crime de Inconfidericia, ordenan-
do que os processos das culpas fos-
sem remetfidos á Secretaria dos N e-
gocios do Reino depois · de sentencia-
dos , e depois de executa das as Sen-
tencas. Foi dada Cornmissaõ ao Des-
embargador Bento de Barros Lima 
pelo Decreto de 14 de Fevereiro de 
1761 para conhecer summariamente 
do descaminho clandestino que fez 
'Francisco Antonio do Trimoul elos 
direitos dq. Sociedade, que fizera com 
Luiz Nicolini, e outros por meio de 
Letras de Cambio falsas. Pelo A vi-
zo de 30 de Janeiro de 1809 se man-

. dou remetter á Relàçaõ os processos 
formado§;' contra D. Duarte de Ma-
cedo, e seu filho, conLra Fi·ancisco 
Coelho da Silva, e o Doutor Manoel 
Ignacio dos Santos da Villa da Bata-
lha, e contra Jozé Francisco Vieira, 
Ig·nacio Francisco dos San tos , J ozé 
Duarte de Almeida, Manoel dos San-
tos F;reitas, Joaõ Paulo da Silva , - -- FF 
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Joaquim Jozé Fragozo, e Nicoláo 

1 Gerene para serem sentencjados pe-
la Comrnissaõ, de que era Juiz Re-
lator o Desembargador Antonio Xa-
vier de Moraes Teixeira Homem na 
conformidade do Decreto de ~6 de · 
Janeiro do dito anno de 1809 

Cornrnissarz·o he o nome que se 
dá aos Officiaes , a quem - por El-
Rei , ou por algum Juiz se encarre-
gaõ certas funções de Justiça, ou 
de Fazenda. Alguns tem Cornmissaõ 
permanente, outros a tem tempora-

.. ria, e limitada a objecto particular. 
Os Commissarios saõ obrigados a a-
presentar as suas Commissões quan-
do se trata de algum acto <le J usti-
Çà. O p.Qder, e jurisdicçaõ dos Com-
missarios se regulaõ pelo titulo da 
sua Commissaõ. Cornmissar]o de fa-
zendas he aquelle que recebe fazen-
das consignadas por ou trem para as 
vender, e empregar o seu proclucto 
conforme a sua ordem. Commissario 
geral de guerra he o Official geral 
dos Regimentos de Cavallaria ligei-
l'a deputado para examinar o estado 
delles, passar mostra, e fazei· que 
os Officiaes cum praõ os seus deve-
res. Commissario ~e guerra he o Of-
ficial de Policia militar, que deci-
de a~ controversias occasionadas nas 
marchas, regula os vivandeiros, dis-
tribue. os boletos , &c. Commissario 
geral da Terra Santa he o Religioso 
da Or<lem de S. Francisco , a quem 
se dirigem , e por quem se expedem 
as esmolas para os Lugares Santos. 
Commissario geral da Bulla he o Ec-
clesiastico que está encarregado da 
expedi~aõ das Bullas da Cruzada, e 
da ayrecadaçaõ das suas esmolas. Tem 
Regimento datado de 10 de Maio de 
l 634. Conh~ce dos negocio~ tempo-
raes por Commissaõ de El-Rei , e dos 
negocios espirituaes por Commissaõ 
da Sé A postq_lica . . Cartas Regias de 
ll,7 de Janeiro de 1610, de ~ de Ou-
tubro de 1613., e de ~~ de Janeiro 
de 16~~, e Alvará de 16 de Agosto 
de 1644. Foi dado novo Regjmento 
de ordenados ao Commissario geral, 
Deputados, Ministros, e mais Offi-
ciaes da Junta da Bulla da Cruzada 
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por Alvará de ~3 de Março de 1754. 
Os Commissarios de Fragatas ti.e guer-
ra saõ obrigados a ter Livros de re-
ceita, e despeza para dai-em contas 
legaes. Decreto de 18 de Dezembro 
de 1754. Foi nomeado Commissario 
para se regularem os limites da Ame-
merica Portugueza Gomes Freire por 
Decreto de 16 de Setembro de 17bl. 
Commissarios volantes, isto he, pes-
soas que com praõ fazendas para as 
hirem vender pessoalmente sem te-
rem fundos proprios, foraõ proscrip-
tos pelos Alvarás de 6 de Dezembro 
de 1755, e de 7 de Março de 17-60, 
Estatutos confirmados por Alvará de 
16 de Dezembro de 1756, cap. '4, 
§. 1. O Fysico-Mór do Brasil pôde 
nomear Comm1ssarios delegando-lhes 
a sua jurisdicçaõ. Regimento de 16 
de Maio de 17 44 , Alvará de 19 de 
Setembro de 1763, e Provizões de 8 
de Abril de 1763, e de l~ de Maio 
de 1744. Foraõ nomeados Cornmis-
sarios para assistir ao Despacho do 
Senado da Carnara por Decreto de 
17 de Maio de 1763, de cujo traba-
lho foraõ aliviados pelo Decreto de 
19 de Setembro de 1764. Commis-
sarios assistentes dos Thesoureiros 
geraes foraõ creados em lugar das 
Contadorias, e V edorias de guerra 
pela Lei de 9 de Julho de 176 3. P e-
lo Alvará de Ç2~ de Janeiro de 1810 
s~ regul~u a J urisdicçaõ dos Delega-
dos do Fysico-Mór do Reino. Veja-
se .a Provizàõ de 19 de Setembro de 
1763, e o Avizo de 13 de Fevereiro 
4e 17'86. Os Commissarios pagado-
res das Tropas passaõ as revistas 

. particulares, e escolhem as Compa-
nhias. Alvará de 14 de .Abrjl de 
1764, §. 1. Sobre os ·commissarios 
da Junta da Companhia dos vinhos 
do Douro, vejaõ-se os Alvarás de 
16 de Novembro de 1771, §§. s, e 
9, e de 16 de Dezembro d.e 1773, 
§. lo. E sobre os Commissarios no-
meados pelo Inspector do Terreiro 
para a revista dos grãos, veja-se o 
Alvará de PJ4 de Novembro de l 79b, 
§. 3. Commissario geral da Esqua-
dra qual fosse a sua creaçaõ, e qual 
seja a sua graduac;aõ, veja-se o AI-
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·vará de 7 de Janeiro de 1797 §§. 1 , 
e 10. O Commissario em Chefe do 
Exercito por quem Eeja nomeado, e 
quaes sejaõ as suas obrigações, ve-
ja-se o R gulamento confirmado por 
Portaria de ~l de Novembro de 1811, 
e Portaria de ~5 de Janeiro de 181_. 
Commissarios dos Navios, e Esqua-
dras da Corôa tem ·Regimento no 
Alvará de 7 de Janeiro de 1797. 
Commissarios- de Policia quantos, e 
quaes devaõ haver nos Bairros, ve~ 
jaõ-se as Providencias de Ç28 de Maio 
de I 810, §. 3, e seguintes. Corn-
missarios volantes saõ os que levaõ 
fazenda~ compradas para voltar com 
o seu producto foraõ prohibidos pelo 
Alvará de 6 de Dezembro de l 7bb, 
que foi decfarado pelo Je 11 de De-
zembro de 1756, comprehendendo-
se nessa prohibiçaõ os Officíaes, e 
Marinheiros . dos Navios de guerra , 
e mercantes. Veja-se 7 de Março de 
1760. 

Commisso em geral significa a 
-confiscaçaõ de huma cousa em pro-
vei to de alguem. O ·direito do Com-
misso na Enfiteuse he o que compe-
te ao Senhor directo para recobrar o 
predio que deo de aforamento por 
falta do pagamento dos fóros duran-
te certo tempo, ou pela alienaçaõ 
do Prazo sem o consentimentó do 
mesmo Senhor directo. Contra o 
Commisso tem lugar a prescripçaõ 
de cinco annos. Assento de ~7 de 
J C:tneiro d-e 1748. O Càm.misso em 
que incorrem os Foreiros da Uni-
versidade de _Coimbra por celebra-
rem os contratos sem as solemni-
dades da Lei naõ póde purgar-se. 
Ãl vará de ~o de Agosto de 177 4, 
§. 1. 

Cornrnodante se diz aquelle que 
empresta a outrem alguma cousa 
naõ fungível. 

Commodatario he aquelle que re-
cebe de outrem alguma cousa a ti-
tulo de Com111odato. ,. 

Commodato. Esta palavra bem 
como as · outras Commodante, e Com-
rnodatari·o v~m do Latim Commoda-
tum, que quer dizer emprestjmo. O 
Commodato he o emprestimo do uso 

' 
COM 

q.e que só saõ capazes as cousas naõ 
fungiveis; e nisso differe do mutuo, 
ou ernprestimo de consumpçaõ. H e 
pois o Commodato hum contralo 
real , pelo qual se empresta a al-
guem hum a cousa gratuitamente , e 
por certo tempo com a condiçaõ, de 
que passado esse tempo a mesma 
cousa será restituida em especie a 
quem a emprestou. Differe o Com-
rnod:ito do Precario , em que neste 
a cousa sim se empresta com a .con--
diçaõ de se restituir em especie, 
ma~ sem limitar tempo , de man i-
ra, que quem a confiou póde pedi--
la quando bem lhe parecer. Differe 
do mutuo em que por· este contra-
to se empresta huma cousa que se 
consomme pelo uso·; mas que póde 
substituir-se por outra da mesma 
qualidade; o que procede nas cou-
sas fungíveis, como no dinhejro, tri-
go, rmlho , azeite, &c. O Commo .... 
dato he hum contrato sy nallagmati-
co, isto he, obrigatorio de ambas 
as partes, e com effeito produz duas 
acções directa, e contrarja. Aquella 
compete ao dono da cousa empres-
tada para pedir a restituiçaõ della 
com as perdas, e damnos ~ e esta 
compete ao Commodatario para que 
o dono da cousa emprestada lhe pa-
·gue as.. despezas feitas com ella, ex-
cepto ·se se houve em culpa ainda a 
mais"jeve.· 

Commum se diz em geral das 
cousas, cuja propried<:.de, ou uso, 
e ás vezes huma., e Óutra cousa per-
tencem a diversas pessoas. Commum 
em termo de Breviario he hum Oili-
cio geral para os San tos de h uma 
mesma classe, como Apostolos, Mar-
tyres, Confessores., &c. que naõ tem 
Officio pa ticular. . 

Communa quer dizer Corporaçaõ 
de gente recebida em hum paiz. 
Houve em Portugál Communas de 
J udeos, isto he, Corp9raçaõ de, J u--
deos que viviaõ n'huma Terra, ou 
n'hum Bairro. Ord. ~ffons. Liv. i.º, 
iit. 47, §. 18, e Liv. ~ -º~ tit. 47, 
§. 18, tit. 70, 73, e 81; e tambem 
de Moü-os, dita Ord. ·Liv. i.º, tit. 
47, §. 18, e Liv. 2.º, pag. ó30, ~· 4 . 
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Cornrnunal, commum, ordinal'io. 

Ord. Liv. 4. 0
, tit. 78, §. 7. 

Cornrnungar se diz dar a com-
munhaõ. Tambem· significa· o rece-
be-la. · 

Communhaõ em materia Ecc]e-
siastica quer dizer naõ só a parli-
cipaçaõ da Santa Eucharislia; mas 
tambem a reuniaõ dos Espiritos no 
mesmo Culto, ou na mesma Cren-
ça. Neste sentido he que dizemos 
Comrnunhaõ Romana, Communhaõ 
Anglicana, Cornrnunhaõ Protestan-
te. Comrnunhaõ em termo de Li-
thurgia be a parte da Missa, em 
que o Sacerdote consomme o Cor-
po de Christo Consagrado debaixo 
das duas especies do paõ, e do vi-
nho. Toma-se tambem pelo acto em 
que se administra aos Fieis o Sacra-
mento da Eucharistia. · 

Communiaó he synonymo de So-
ciedade, e Comrnunidade de bens; 
mas diz-se mais particularmente da 
especie de Sociedade, que tem 'lu-
gar entre muitas pessoas $em facto 
seu, e involuntariamente. Tal he a 
que existe entre os Coherdeiros, e 
Collegatar'ios até á partilha dos bens 
de que gozaõ pro indiviso. Tambem 
se diz Communiaõ o direito primiti-
vo , e indeterminado que todos os 
homens tem originariamente de ser-
vir-se dos bens, e frutos da terra 
em quaJ;J,to ninguem se apodera del-
les. Finalmente applica-se esta pala-
vra ao direito, pelo qual humà cou-
sa pertence igualmente a muitos com 
exolusaõ de outros. Daqui se segue 
que a Cornrnuniaõ de bens he de 
duas sortes positiva, e negativa. As 
cousas communs no sentido positivo 
naõ se dif:ferençaõ das proprias se-
naõ em quanto estas pe:i;tencem a 
h,uma só pessoa, e aquellas perten-
cem a muitos. Pelo contrario na Com-
muniaõ neg·ativa as cousas se julgaõ 
naõ pertencer a alguem , porque naõ 
estaõ ainda occupadas como proprias 
deste, ou daquelle posto, que pos-
saõ vir a pertencer ao primeiro oc-
cupante. Desde o estabelecimento 
das ociedades as cousas sahiraõ da 
Communiaõ negativa para sere.ITl pro-

COM 
prias de algum Particular, ou com-
muns a toda hurna N açaõ. Existem 
porém ainda muitas cousas na Corn-
muniaõ negativa, corno o ar, o mar 1 
as feras , os passaras, os peixes. 

Comm'llnicaçaõ se diz a acçaõ de 
. comrnunicar, ou o effeito desta ac-· 
caõ. Communicacaõ de bens entre 
~s Conjuges he h~ma Sociedade es-
tabelecida entre o homem, e a mu-
lher quando se cazaõ, ou por con-
vençaõ expressa , ou tacitamente, 
segundo o costume do Reino, em 
consequencía do qual todos os bens 
moveis , e de raiz , acções , e direi-
tos entaõ existentes de parte a par-
te, ou adquiridos depois , se tornaõ 
cornmuns entre elles. A Sociedade 
Conjugal he exorbitante das Socie-

1 

dades. ordinarias ·, porque nestas ca-
da Socio tem poder igual; mas na 

! Sociedade Conjugal o poder que o 
marido tem sobre a pessoa, e bens 
da mulher o faz Chefe desta Socie-

1 dade, e lhe dá o dfreito de dispôr 
I de quaesquer beris d.o cazal, excep-
i to a alienaçaõ de bens de raiz , que 
1 naõ póde fazer-se sem o consenti-
i ment.o da mulherr Ord. Li v. 4. 0 , 
1 ti t. 48. Esta Comrn umicaçaõ de bens 

tal qual se usa entre nós foi desco-
nhecida dos Jurisconsultos Romanos. 
Sómente se communicaõ os bens naõ 
as dividas contrahidas amtes do ina-
iriir10nio. 

Communicaçaõ dos Sa n.tôs' he hum 
Artigo de Fécornprehendido .no sym-
bolo dos A postolos. Por esta palavra. 
entendemos a Sociedade de todos os 
membros da Igreja, isto he, a umiaõ 
entre si, e com Jesus ChFisto.; em 
segundo lugar hum comrnercio sa-
grado de suffragios , e boas obras en-
tre todos os membros da Igreja uni-
dos pelo vinculo da Caridade ; e em 
terceiro lugar huma. especie de c0m-. 
mun~caçaõ de d,ons, e graças, que 
c~n~1ste em que os dons que certos 
F1e1s possuem se tornaõ communs 
aos que naõ os tem. 

Communidade he a uniaõ_de mui-
tas pessoas em hum Corpo politico 
formado com a permissaõ de Supe-
rior legitimo. S gundo esta definiçuõ 
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as Communidades saõ formadas de 
pessoas da mesma ordem , ou da 
mesma classe. Dividem-se as Com-
munidades em Ecclesiasticas, e Lei-
gas. As Comrnun~dades Ecclesiasti-
cas saõ de tres sortes. Rumas saõ 
seculares, porque saõ compostas de 
Clerigos, que viverri no Seculo, e 
como o commum dos Cidadãos; e 
taes saõ os Cabidos das lgrej as Ca-
t hedraes, e Collegiadas, cujos mem-
bros naõ pertencem a alguma Ordem 
R .eligiosa ; outras saõ Communida-
des Regulares , que comprehendetn 
todos aq uelles que se obrigaõ por 
votos solemnes a passar a sua vida 
em commum, sugeitos á autborida-
de dos Superiores, e debaixo de hu-
ma regra estabelecida pelo seu Fun-
dador, e approvada pela Igreja. Taes 
saõ as Ordens ReHgiosas, e os Co-
negos regrantes; outras finalmente 
saõ Congregações de Ecclesiasticos, 
que sem fa·zerem votos vi vem com 
tudo em comrnUJ?l debaixo do reg·i-
me de hum Superior para servirem 
a Igreja nas suas funções, sugeitos 
á authoridade dos :Bispos. Taes saõ 
a Congregaçaõ do Oratorio, os Se-
minarios , &c. As Communidad.es 

· Leigas saõ todas as Corporações 
com postas de pessoas Leigas uni-
das para os seus interesses com-
muns. Taes saõ as Universidades, 
as Academias, os Collegios; as Ç.on-
f.rarias , os Gremios <los Artífices. 
As Communidades Ecclesiasticas naõ 

..__ pódem comprar bens de raiz sem Li-
cença Regia. Alvarás de 30 de J u-
lho de 1611, de 13- de Agqsto, e de 
Ç23 de Nõverflbro de I 61~, e de \20 
de Abril de 1 613 , e Cartas R egias 
de ·30 de Janeiro, e de 19 de Mar-
ço d 1693. 

Commutaçaó. Esta palavra em 
humo, accepçnõ geral he synonyma 
de tl'oca; mas em te1;mo forense se 
diz ordinariamente a troca que se 
faz da pena affiicti va, em que hum 
crjininoso he condemnado em outra 
menor. Esta Commutaçaõ de pena 
:naõ póde fazer-se senaõ por authori-
dade do Soberano. Veja-se a Lei de 
6 de bezembro de 161~, §. l t>, as 
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Cartas Regias de ~6 de Abril de 
1 61 7, e de ,.,4 de Selem bro de 1 61 ~ , 
a Resoluçaõ de 7 d lVIarço de i 7 46 , 
o Alvará de f> de Março de 1790, 
§. 6, o Decreto de ~ de Março de 
18"01; a Carta Regia de 1,., de De-
zembro de 180i; os Decretos de 8, 
e 11 de Janeiro de 180~; o Regi-
1n,ento de 18 de Outubro de l 70ÇZ, 
§. ~4, e o Assento de 10 de Junho 
de 175 .... 

Commutar quer dizer mudar em 
outra satisfaçaõ. . 

Compacto he huma Bulla conce..: 
dida aos Cardeaes pelo Papa. Pau-
lo IV. em lf>f>f> , immediat.amente 
depois ela elevaçaõ ao Pontificado. 
Chamada assim, porqu.e confirmou o 
pacto commum <los Cardeaes feito 
antes da sua eleicaõ. Paulo III. em 
1536 já lhes · hav{a concedido outra 
quasi semelhante; mas a gezar das 
clausulas nella insertas os Papas con-
t.inuaraõ a derogar em seu prejuízo 
a regra dçis vinte dias, e a ex.ercer 
o direi to da prevençaõ sobre os be-
neficias da sua collaçaõ. No concla-
ve da eleiçaõ de Paulo . IV. os Car-
deae~ con,vieraõ entre si que o Papa 
futuro naõ pudesse derogar a N~g1·a 
dos vinte· dias por algulna clausula 
por mai.s especial que fosse; e foi 
essa convençaõ a que se confirmou 
pela dita Bulla. . 

Compadre he aquelle que pega 
em huma criança s b.re a pia bap-
tismal. 1 

Compad.re§co b~ a reiaçaõ que ba 
entre duas pessoé\S que pegaraõ em 
huma criança sobre a pia do baptis-
mo, e entre cada huma dellas com 
a pai, ou mãi da criança; porque se 
julga haverem concorrido com elles 
a darem ~ cri<rnça huns o nascimen-
to ternporal, e outros o espiritual. 
O Co1'up.a.dre§lco p1~0.du z logo huma 
a.ffininidade espiPitual, que se esten-
dia antigflmente muito. lo.nge; mas 
que pelo Concilio ele Trento se res-
tringio·: i.º entre o q·ue haptiza, e 
a pessoa bapti~ada: IB . q entre o que 
baptiza, e Q pai da criança: 3. 0 én~ 
{Je o padrinho' madrinha' e o afi.., 
lha.do 9 assim c.owo entre aqueUes. ; 
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e o pai , e mãi deste. Nas Dioceses 
em que se usa de padrinho, e ma- · 
drinha para o Sacramento da Confir-
maçaõ , ou Chrisma esta alliança 
produz o mesmo effei to. 

Compaixaó he a disposiçaõ do a-
nimo que nos faz mesmo involunta-
riamente sensi veis ás desgraças que 
vemos padecer os nossos semelhan-
tes. Ella tem a sua orig·ern na sensi-
bilidade fysica , na irritabilidade dos 
nervos, na vivacidade da imaginaçaõ. 

Campanha se dizia antigamente 
a gente militar, e de guerra, que 
seguia algum Capitaõ. Ord. Affons. 
Li v. 1. 0 , ti t. 61 , § §. 1 , e ~ ; e tam-
bem a gente de pé, ou de cavallo ~ 
que acompanhava alguem em mon-
tarias, e jornadas, dita Ord. Liv. ~.º, 
tit. 60, §. !2; ou ao Juiz em alguma 
execuçaõ, dila Ord. Li v. 1. 0 , fol. 161. 
Hoje diz-se ainda -Companha a gente 
de mareaçaõ de algum navio, ~u barco. 

Companheiro vale o mesmo que 
Socio. C ompanheiro em sentido res-
tricto se entendia algum dia o Sol-
dado alistado nas Campanhas dos Ri-
cos homens, e Senhores que tinha 
rnaravedis de El-Rei para os servir 
nas suas mesnadas , e campanhas. 
Ord. Affons. Liv. 4. 0

, tit. 63, §. l. 
Companhia. Esta palavra he sy-

nonyma de Corporaçaõ , e Commu-
nidade. Quer dizer uniaõ de pessoas 
para algum fim. Ha Companhias mi~ 
litp.res, Companhias de Commercio, 
e Companhias de trabalhos mecani-
cos. Em fraze de Arte Militar Com-
panhia he hum certo número de Sol-
dados que milí taõ governados pelo 
·capitaõ. Companhia de Commercio 
he a uniaõ, ou associaçaõ de muitas 
pessoas para ernprenderem alguma 
especie de Commercio. Companhia 

. de trabalhos mecanicos he a associa-
<(3.Õ de serv1çaes que trabalhaõ de-
baixo da inspecçaõ de hum Capataz. 
Estabeleceo-se a Companhia de Com-
mercio da India em 1 E»924, e foraõ 
para ella convidadas as Gamaras, e 
Pàrticulares por Carta Regia de 1 o 
dB Dezembro de 16~4 , Provizaõ de 
5 de Março de 16~6, e Alvará de \2 ' 
d.e Dezembro de 16~6. Deo-se-lhe . 

e.o M 
Regimento em f}.7 de Agosto de 
16~8. Deraõ-se varias providencias 
a respeito della por AI vará de ~7 de 
A gosto de 16~ 8 , e Cartas Regias 
de 11 de Julho, e de 6, e 13 de 
Dezembro de l 630. Foi extincta es-
ta Companhia, e incorporada no Con-
selho da Fazenda por Carta Regia 
de 13 de Abril de 1633, cap. 7. Foi 
estabelecida a Companhia de Com-
mercio do Bl.·asil por Alvará de 1 o 
de Março de 1649 ; e extinguio-se 
pelo Alvará de 1 de .-Fevereiro de 
17~0. A Companhia· geral do Graõ-
Pará; e Maran:Qaõ _foi estabelecida 
em 17 55; e deraõ-se-lhe Estatutos 
confirmados por Alvará de 7 de J u-
nho de 1755 ,- e Directorio por Al-
vará de 16 de Fevereiro de 1760. 
Promulga~aõ-se a favor della os Al-
varás de 30 de Outubro de 1756, 
de 1 O de Fevereiro de I 7 57, de \29 
d~ Julho de 17 5 8 , de 1 de {\.gos-
to de 1758, e de 16 de Fevereiro 
de 1760 , e Carta Regia de 9 de 
Abril -de 17 6 3. Foi éxtincto o seu 
Commercio exclusivo por Decreto de 
5 de Janeiro de '1778. Deraõ-se pro-~ 
videncias sobre a div.isaõ dos inte-
resses desta Companhia por A vizo 
de ~6 de Agosto de 1779; e sobre a~ 
administraçaõ de seus fundos pelo 
Avizo dé 16 de Marco de 1780. A 
Companh'ia geral de Pernambuco; e 
Paraíba foi estabelecida em l 7b9; e 
a sua Instituiçaõ foi confirmada por 
Alvará de 13 de Agosto dé 1759. 
Foi extincto o seu Commercio ex-
clusivo por Decreto de 8 de Maio 
de 1780 . . Foi nomeado Juiz para co-
nhecer das suas Causas por Decreto 
de 30 de Junho de 1780, e Resolu-
caõ de ~92 de Julho de 1795. Deraõ-
~e providencias para a liquidaçaõ das, 
suas co11tás por Decreto de 5 de Ju-
nho .de 1787. A Companhia geral 
da Agricultura das vinhas do Alto-
Douro foi estabeledda em 17 56. De-
raõ-se .providencias para o seu ·es-
tabelecimento por Alvará de ' 9 de 
Agosto de 1756. A sua Instituiçãõ 
foi confirmad~ por Alvará de 10 de 
Setembro de 171'>6. Foi augmentado 
o seu fundo , e o distric to do vinho 
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de ramo pelo AI vará de 1 i> de De-
zembro de 17 60. Foraõ confirmados 
os Esqüutos particulares do seu go-
verno economico por Alvará de lo 
de Fevereiro de 1761. Foi-lhe per-
mittido estabelecer Fabricas de agu-
ardente por Alvará de 16 de Dezem- . 
bro de 1760. Foi-lhe dada a admi-
nistraçaõ, e arrecadaçaõ dos impos-
tos dos vinhos, vinagres, e aguar-
dentes nos seus doze encabeçamen-
tos, ou ramos pelo Alvará de 16 de 
Dezembro 'de 1773, §. ~- r'az o ar-
rnlamento dos vinhos, e ag·uarden-
tes. Regimento de 7 de Julho de 
1787., tit. 4J, §. 1, , e Edital de 18 
de Agosto de 1788, §. 8. Foi en-
carregada da obra das estradas do 
Alto-Douro por Decreto de 13 de 
Dez-ernbro de 1788. Foi autho1'izada 
para mandar vir aguardentes de pai-
zes estrangeiros pelos A vizos de 30 
de Outubro de 1790, e de l ~ de 
Julho de 179~. Foi izenta de pagar 
em qualquer parte do Reino direi-
tos dos vinhos que comprar para ra-
mo, e das aguardentes por 'A vizo 
de 10 de Dezembro de 1791. Póde ' 
estabelecer Armazens de depozito 
&:>s. vinhos conduzidos do Porto para 
consummo das tavernas da Capital 
pm Alvará de 7 de Dezembro de 1 

1802. Foi encarregada da cobrança 
dp ·subsidio litterai·io, ainda do vi-
11 ho refugado. A vizo de, :2 8 de J u-
nho de 1800. A Junta da dita Com-
panhia tem o titulo ,de Illustrissima, 
e o tratamento de Senhoria por Al-
vará de 1 b de Agosto de 1805. Pó-
de a dita Junta nomear hum Des-
embargador da Casa da Supplícaçaõ 
para seu Conservador em. Lisboa; e 
tem o privilegio excl usivo de vender 
vinhos engarrafados do Porto nos 
seus Armazens da Capital. AI vará 
de ?ZO de J ulhb de 1807. Foi proro-
gado o termo da sua durar;aõ pelos 

. Alvarás de ~8 de Agosto de 1776, 
e de ~o de Outubro de 1791. Publi-
caraõ-se ~m seu favor a Carta Re-
gia de ~7 de -Setemhro . de 17 b6, o 
A vizo de ~3 de Outubro de 171:>6, 
o Alvê:lrá de 30 de Agosto de 17 b? , 
a Carta Reg~a ,de 14 de Novembro de 

; 
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1757, os Alvarás de 16, e de 30 de 
Dezembro de 1760, de 24 de No-
vembro de 1764, de 17 de Agos-
to de 176b, de ~ l de Jünho de 1767, 
<le 16 de Janeiro de 176 8 , de l 7 de 
Outubro ,de I 7ü9, de ~G de Setem-
bro de 1770, de 26 de Novembro 
de 1771, de 5 de Feverciro, e de 
1 O de Novembro de 17792, de . 15 de 
Fevereiro, de 10 de Abril, de 16, 
e ~o de Dezembro de 1773, de 4, e 
de ~8 de Agosto de 1776, de 9 de 
A g·osto de 1777, de 17 de Outubro 
de 177~), de ~21 de Setembro de l ?O~, 
de 31 <le Janeiro, de 1 de Fevereiro, 
e de 11 de Outubro de 1303, de ~7 , 
e ~ 8 de Janeiro, de ~l de Feverei-
ro, de 8 , e J 4 de Março, de 9 , e 
16 de Junho, de 7, e 31 de Agos-
to, e de 4 de Setembro de 1804, de 
11 de Junho, e de 16 de Agosto de 

. 1805. A Companhia das Reaes Pes-
carias do Alg·arve foi estabelecida 
por· Alvará de ló de Janeiro de 1773; 
e se nomeáraõ os seus Administra-
dores por Decreto de 16 do mesmo 
mez, e anno. Tem sido prorogada 
por sexennios pelos Alvarás de 5 de 
lVIarço de 1784, de ~o de Outu-
bro de 1791 , _e de 16 de Novem-
bro de l 7 94,; e depois por dez an-
nos pelo Alvará de ~o de Maio de 
1803; e por outros dez annos pelo 
Alvará de 3 de Julho de 1815. A 
Companhia das Carnes foi creada, 
e se lhe deraõ Condições em 1 ~ de 
Março de 1794·; mas foi abolida por 
Decreto de :2õ de Abril de 1797 . A ' 
Companhia das Fiações das sedas foi 
creada , e se confirrnaraõ as suas 
Condições por AI vará de 6 de J ane1-
ro de 180~. A Companhia de Ad- . 
vogados, Escrivãe,s, e O.fficü1es de 
Coimbra foi suspensa pela Carta Re-
gia de 16 de Novembro de 1641. Hu-
ma Companhia de duzento,s homens 

, se mandou organizar dos Subalter-
nos da Meza da Consciencia, e Or-
dens pelo Decretb de <e4 de J a.neiro 

l de 1645. Depois se H)andou que ser .. 
.. visseDm na do Desernbargo dob Paço 

por ecreto de 30_ de Outu ro de 
e 164;). l\/Iandaraõ-se fazer Companhias ' 
j de Clerigos , e Freires das Ordens 
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Militares do Arcebispado de Lisboa 
por Decreto de ~ 5 de Março de 164b; 
e das pessoas subordin~das ao Re-
gedor por Decreto de 30 de Setem-
bro de .1645. A Companhia de Ca-
bo-Verde, e Cachco para negocio de 
pretos se estabeleceo por Alvará de 
4 de Janeiro de 16 90 ; e se prorogou 
por mais seis arrnos pelo Alvará de 
~ Lli de Dezembro de 1696. A Com-
panhia formada p:ira a introducçaõ 
de negros nas I ndias de Hespanha 
foi confirmada por Alvará de ló de 
Fevereiro de 1693. A Companhia de 
Guiné, e lndia foi prorogada por dois 
annos mais pelo Decreto de 19 de. 
J ulbo de 1704; e depois extincta pe-
lo Decreto de ló de Julho de 1706. 
A de Macáo foi confirmada por De-
creto de ~ l, e Alvará de 31 de Ja-
neiro de 1710: A Companhia para 
resgate dos Escravos . da Costa de 
Africa foi estabelecida pela Resolu-
çaõ de 17 de Julho de 17 5~. Passou 
esta authoridade, e direito para a 
Companhia do Commercio do Pará , 
e Maranhaõ pel~ Instituiçaõ desta 
Companhia, confirmada por Alvará 
de 7 de Junho de 1755, §. 30. As 
Compan4ias dos <li versos Regimen-
tos foraõ augmen ta das por Decreto 
de 16 de Abril de 17 6:2. Mandou-se 
formar huma Companhia franca de 
<lragões para guarda do Conde de 
Oeiras por Decréto de ~z ~ de Abril 
de 176 ~ . As Companhias de Solda-
dos fazem a bordo das N áos o servi-
ço que se fazia por' destacamentos. 
Decreto de 10 de Maio de 1763, 
§. 7. As Companhias de Ordenança 
francas , ou das terras em que ha 
huma só' saõ sugeitas ao ma is visi-
nho Capilaõ-Mór. Alvará de 7 de 
Julho de 17G4, §. 7. As Companhias 
de Coroneis, Tenentes-Coroneis, e 
Majores de Cavallaria, e de Infan-
taria tem Capitães proprios para re-
ger a sua economia, e disciplina , 
ficando disso dispensados aquelles. 
Decreto de l ele Agosto de 1796. 
Foraõ mandadas crear duas Compa-
nhias fixas para a guarniçaõ dos Pre-
sidias da Beira por Decreto de 31 
de Marcto de 17~7. A~ Companhia~ 

C O .l\'I 
dos Regimentos de Cavallaria foraõ 
reduzidas a oito como d'antes eraõ, 
e de ci_ncoenta e tres cavallos , pOl' 
Decreto de l de Janeiro de 1800. 
Duas Companhias de Artilheiros Ca-
valleiros foraõ mandadas addicionar 
ao Regimento de Artilharia ela Côr-
te por Decreto de t2~ de Fevereiro 
de 1801 ; e foraõ accrescentadas com 
hum Corrieiro, hum Selleiro, e dois 
Ferradores pelo Decreto de ~3 de 
Março de 1801. Huma Companhia 
de Artifices foi creada fixa para o 
Arsenal, e se lhe deo Plano por De-
creto de 7 de Agosto de 1803. Com-
panhias de Veteranos deraõ-se os P 1a-
nos para o seu estabelecimento por 
Decreto de 30 de Dezembro de 1807; 
e sahiraõ os Planos em \2 de J anei-
ro, e !il3 de Fevereiro de 1307. Fo-
raõ organizadas por Portaria de 1 de 
Abril de I8rn. Sobre o pagamento 
dos seus soldos, ,veja-se a dita Por-
taria, e a de 0J. 7 de Abril de 181~. 
Declarou o Decreto de 6 de Julho 
de 18 rn , §. 3 , que os Soldados Ve-
teranos naõ tinhaõ accesso a Postos 
alg·uns. Foraõ reorganizadas as ditas 
Companhias em todo o Reino. por 
Portaria de ~ de Outubro de 18H~. 
Mandou-se-lhe abonar novo s0ldo por 
Portaria de 30 de Abril de 1814. 
Deraõ-se providencias sobre os mu-
tilados por Portaria de 13 de Setem-
bro de 1814. Foi declarado o soldo 
dos seus Commandantes, e Majores 
por Portaria de 3 ' de Outubro de 
1814. Deo-se Plano, e Organisaç-aõ 
para a Companhia de Veteranos de 
Beirolas em \23 de Fevereiro de 1807. 
Naõ se designaõ as Companhias no 
despacho proposto, ou ' assentamen-
to, bastando nomear o Regimento. 
Portaria de ~8 de Dezernbre de 1811. 
As Companhias do . trabalho da 'Al-
fandega, quem as nomeia, e corno, 
veja-se o Regimento de ~9 de De-
zembro de 1753, cap. ~. §. 36. A 
Companhia de entre-portas foi ex-
tincla. Alvará de 16 de Dezembro 
de 17 56, cap. 1 b , §. b, declarado 
pelo Alvará de ~4 de Outubro de 
1 7 b7. A Companhia' do ferro foi ins-
taurada para o carrn_to dp trig-o, e 
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paõ para as partes de fóra do Ter-
reiro. Edital de 16 de Maio de 1811. 
A Col'.npanhia ' para a Navegaçaõ do 
Rio Douro, e fqndiçaõ do ferro foi 
authorizada por Alvará de 1 de Se-
tembro de 1807. Declarou-se por Edi-
tal do Senado de 8 de Outubro de 
1806, que na conformidade do Al-
vará de 1 de Julho de 175~, e Pos-
tura'S a elle posteriores naõ devem 
levar salario a titulo de pezo de ba-
lança as Companhias do carreto, e 
conduçaõ da palha. 

Comparaçaó de letras he a- veri-
:ficaçaõ que se faz de huma Escritu-
1·a, ou de hum sinal de que se · naõ 
conhece o author, combinando-a com 

- outra Escritura, ou outro sinal reco-
nhecida do proprio punho daquelle a 
quem se attribue a Escritura, ou si-
nal contestado. Faz-se reg·ularmente 
a com paraçaõ de letras por exame de 
Perito~ ajuramentados nomeados pe-
lo Juiz com ci taçaõ das Partes. A 
comparaçaõ de l~tras só produz pro-
va semiplena. Ord. Liv. 3. 0

, tit. 5~. 
Compatibilidade he a qualidade, 

ou natureza dos carg·os, ou dos be-
ne:ficios que pód em ser possui dos j un-
tarnen'te, e -ao mesmo tempo por hu-
ma só pessoa. 

Compatível se diz dos officios, be-
neficios, ou cargos, que pódem ser 
possuidos juntamente pela mesma 
pessoa sem dispensa. 

· Comparecer significa apresentar-
·se diante do Juiz , do Escri vaõ , do 
Notario, ou de outro Official públi-
co para algum acto judicial; ou fo-
rense. 

Compensaçaó he a confuzaõ que 
se faz de huma divida liquida com 
outl'a da mesma na'tureza entre duas 
pessoas que se achaõ ao mesmo tem-
po credoras, e devedoras hu~nà da 
outra. Ella tem o lugar de pagamen-
to, ou he antes hum pagamento por 
ficçaõ de direito, e sem <lesem bolço 
de huma, ou de outra parte. Ha ca-
sos em que naõ tem lugar a com-
pensaçaõ, veja-se a Ord. Li v. 4. 0 , 

tit. 78. Admitte-se a compensaçaõ 
de bernfei torias com os frutos. Ord. 
Liv. 3. 0

, tit. 86, §.. 5. A compen-
TolVIo I. 
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saçaõ em credito da Fazenda Real 
foi admittida em hum terço por Por-
tarias de 1 de Setembro de 181 o , e 
de H2 de Novembro de 1811. 

· Comperendinaçaõ he a suspensaõ 
da Pronuncia, ou da Sentença por 
naõ estar ainda bem discutida, e a-
veriguada a questaõ. · 

Competencia he o direito que per-
tence a -hum Juiz de tomar conheci-
mento de huma Causa, e constran-
ger o Réo a responder perante elle. 
A competencia do Fôro elo Litígio 
entre o B~spo do Porto, e o de Mi-
randa foi regulada pela Carta Regia 
d~ 30 de Setembro de 1605. 

Compilaçaó vale o mesmo que 
collecçaõ de obras , de que se faz 
hum todo. Assim se diz Compilaçaõ 
de Leis, de Concílios, &c. 

Complacencia em sentido geral 
he hurna condescendencia honesta, 
pela qual dobramos a nossa vontade 
para a conformarmos á dos outros. 
Ella naõ tem merecimento se.i;iaõ em. 
quanto he natural, e naõ degenera 
em huma baixa condescendencia aos 
caprichos alheios. 

Completas he na Igreja Latina a 
ultima parte do Officio do dia. Os 
Gregos terrniriaõ o Officio pelas V es-
peras. Esta parte do Offici0 era des-
conhecida na primitiva Igreja. 

Complice. Chama-se assim aquel-
le a quem se imputa haver tido par-
te em algum crime, ou fraude por 
ter aconselhado , ou ajudado a com~ 
met.ter a acçaõ c;ie que se trata. Ha 
casos em que os com plices saõ per-
doados, e outros em que até saõ per-
miados por denunciarem , e prQva-
rem as culpas dos Socios. Vej;;t.-se o 
Decreto de 1 Z de Agosto de 17 56 , 
e a Lei de ~8 <le Agosto de 1767, 
§. 10. 

Componenda. Esta palavra tem 
duas accepções differentes. Na pri-
meira significa hum . . Officio da Côrte 
de Roma dependente da Dataria, 
aonde as supplicas saõ mandadas pa-
ra serem taxadas antes que as Bullas 
sejaõ expedidas. Aquelle que exer-
ce este Officio chama-se Préfeito, 
ou Thesoureiro das Componendas. 
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Pio -V- creou este" Officjo em titu-
lo · perp tuo; mas depois o fez amo-
vi vel. A Com ponen<la né,l seg·un<la 
accepçaõ he huma taxa, ou compo-
sjçaõ que he necessario pagar para 
obte1· certa,s Graças, ou certos Res-
cripfos da Côrte de Roma. 

Composiçaõ he synonymo de trans-
acçaõ, ,accordo entre as Partes que 
contendem sobre alguns bens, ou di-
reitos. A Componenda que pagaõ as 
Confrarias pelas licenças que os Pro-
vedores lhes daõ para pedirem esmo-
las naõ tem lugar nas Confrarias do 
Santissimo Sacramento, nem nas das 
Mizericordias. Provizaõ de 9 de J u-
lho de 1610. 

Compra he a açlqtrisiçaõ de bens 
moveis, ou immoveis mediante cer-
to preço em que se ajustaõ as Par-
tes contratantes. O que entrega ·a 
cousa se chama Vendedor; o que dá 
o preço ajustado se chama Compra-
dor. ,A cousa que se entrega he o 
objecto da compra, e o dinheiro he 
o seu preço. A com pra succedeo ao 
contrato da permutaçaõ, ou troca, 
depois que se introduzio a moeda, 
que he o sinal representativo das ri-
quezas naturaes, e industriaes. Foi 
prohibida a compra de generos pro-
prios do Exercito, e armamento dos 
Soldados por Portaria de 31 ~e J u~ 
lho de 181 O. Compra de armas élOS 
Soldados Inglezes se reputa, e pune 
como compra de cousa furtada. Or-
dem Regia publicada por Edital da 

· Intendencia Geral da Policia dé ~6 
de Janeiro de 1809. 

Compromisso he hum acto feito 
perante o Notario, ou de assinatura 
particular, pelo qual duas, ou mais 
pessoa~ convém em tornarem hum, 
ou mais arbi tros , pela decizaõ dos 
quaes ellas prornettem estar. Tam-
bem se dá o nome de Compromisso 
á Concordata feita entre o devedor, 
e os seus credores. Naõ se concede 
vista para Embargos de Compromis-
so sem seg·urança do J uizo. Assen-
to de ~3 de Julho de 1811. Veja-se 
Concor<lµta. Com pro misso se diz tarn-
bern a lnstituiçaõ de Morgado, ou 
Capella . . Ord. Liv. Lº, tit. 6\fZ, §. 
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55, e o Estatuto de alguma Confra-
ria , ou Irmandade. O Com prornisso 
da Mizericordia de Ljsboa foi con-
firmado por Alvará de 1 9 de Maio 
de 1618. Os das outras Mizeric'or-
rias do Reino foraõ mandados pelo 
Alvará de 18 de Outubro d~ 1806, 
§. l regular pelo da Mizericordia de 
Lisboa. O Compromisso do Monte-
pio dos ... Professores foi confirmado 
por Provizaõ do Desembargo do Pa-
ço de 10 de Fevereiro de 1816; ~ a 
sua am pliaçaõ foi tambem confirma-
da por outra Provizaõ de 13 de Mar-
ço de 1817 , incluida no Edital de 
19 de Maio de 1817. Pela Provizaõ 
do Desembargo do Paço de 5. de Ju-
lho de 1817 se confirmou o Compro-
misso feito para a Fabrica da Fre-
guezia de S. Domingos de Ranna 

1 do Pa tdarcado de L isboa. 

l , Com.pulsar he constranger por au-
i . t.horidade judicial a exhibir alg-un~ ac-
1 to em J uizo. - / 

l Compulsorio he o mandado ema-
nado de Authoridade judicial, ·pelo 
gual se obriga as Partes a fazei~ al-
gum acto. . 

Compunçaó significa a dôr que 
se tem n' alma de se haver offendido 
a Deos. N aõ p(lde sem ella fazer-se 
huma boa confissaõ. 

Conceiçaõ, ou Concepçaõ he o mo-
mento em que começa a geraçaõ do 
homem, e aquelle em que as Leis 

1 começaõ a occupar-se dos seus direi-
! tos. He certo que desde o momen-

to da Conceiçaõ a criança que deve 
nascer tem huma existencia fysica, 
ainda que naõ possa ser conhecida; 
e possaõ muitas circunstancias fazer 
que ella naõ venha viva · ao mundo. 
Em razaõ desta existencia he _que · 
os Jurisconsultos <li vi<lem os homens 
em duas classes os já nascidos, e 
aquelles de que se espera o nasci-
II}ento. He maxima de direito fun-
dada sobre o bem publico, e o favor 
da humanidade, que se tem por nas.-
ciclos os que saõ concebidos todas as 
vezes que se trata de seu interesse. 
Conceiçaõ em outro sentido era hu-
ma moeda de oiro que fez lavrar o 
Senhor Rei D. J oaõ IV. com o va-
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lor de doze mil reis. Mandou-as la- 1 
vrar tambem de prata com o valor de 1 
quatrocentos, e cincoenta réis. N. 1 
Senhora da Conceiçaõ foi jurada Pa-
droeira do Reino com o feudo an-
nual de vinte mil réis ' por Decreto 
de ~4.· de Março de 1646. Mandou-
se pôr na entrada de todas as C~da- · 
des, e Villas huma p~dra com a 1ns; 
cripçaõ do dito Padroado. Cartas Re~ 
gias de ~5 de Março de 1646, e de 
30 de Junho de 1654. Mandou-se 
pela outra Carta Regia de 1 ~ de 
N ovem bl:·o de 1717 celebrar-se a sua 
Festa com grande pompa. 

Concelho. Antigamente tomou-se 
es-ta palavra na significaçaõ de Sy-
nodo ; Concilio, Assembléa Eccle-
siastica. Hoje entende-se pela Ca.-
rnara, ou Corpo do Senado de algu-
ma Villa ; e tam bem pela mesma 
sessaõ, e deliberaçaõ do Concelho, 
ou Vereaçaõ. Paços dó Concelho saõ 
a Cas,? d?. Camara.. Terras do Con-
celho saõ as do Termo da Villa. Os 
bens do Concelho que andarem usur-
pados deve o Corregedor faze-los res-
tituir prontamente, de plano, e sem 
figura de J uizo. Lei · de ~3 de Julho 
de 1766. Pelo Alvará de 6 de De-
l':em bro de 1603 se acautellou que os 
Ofilciaes de Justiça dos Concelhos, 
e pessoas da Governança delles, ·e 
das Mizericordias, e seus parentes, 
e familiares naõ poderem tomar de 
arrendamento os bens de ra,iz das 

, mesmas Corporações , ou comprar 
moveis, que ellas venderem. Regi-
mento sobre o modo de se tomarem 
coutas <los bens dos Concelhos foi da-
do em 17 de Maio de UH~- Por Lei 
de ~4 de Janeiro de 1604 se prohi-
bio, que os Olliciaes das Camaras, 
e Cornmunidades pudessem arrendar 
bens do Concelho, nem os seus pa-
Tentes, e fam iliares. Foi pelo Alva-
rá de ~~ de Novembro de 1775 cas-
sada a izençaõ, em que d' antes es-
tava o Concelho de Penaguiaõ, man-
dando que nelle entrem os Correge-
dores da dita Comarca. Os Rendei-
ros dos Concelhos naõ pódem ser pre-
zas uo anno do seu arrendamento. 
Alvará de 7 de Novembro de 1577. 
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Pelo Alvará de ~8 de Novembro de 
167~ se mandou fazer Tombo dos 
bens dos Concelh s. 

Concerto he a comparaçaõ que se 
faz de hulna certidaõ, ou de bum 
traslado com o original de que foi 
extrahida. O concerto das Devassas 
que se remettem para a Relaçaõ co-
mo de' a fazer-se, veja-se o Regi-
mento de 13 de Dezembro de 1751, 
§. 792, e o Assento de ~º de Feve-
reiro de 1735. 

Çoncessaó. Significa esta palavra 
o mesmo que outorga, dom, privi-
legio. Em Direi to Cano nico a pala-
vra Concessaõ he hum termo de Chan-
cellaria Romana, que significa ares-
posta que o Prefeito da assinatura 
põe entre a supplica, e as clausulas 
da Provizaõ. Ha duas maneiras de 
expressar a Concessaõ. Quando a 
Graça he copcedida por hum Pre-
lado elle põe estas palavras: Conces-
sum .ut peti"tur in prmsentia domini 
nostri Papre, g.c. E quan.do as assi-
turas saõ dadas pelo Papa como as 
de dispensa, e as que respei taõ aos 
Canonicatos das Cathedraes, ou Igre-
jas Collegiadas põe estas palavras: 
Fiat ut petztur. 

Conciliabulo quer dizer Assem-
bl éa de Bispos contra as regras, .e 
formalidades ordinarias dos Concilias 
da Igreja. 

Conciliar vale o mesmo que con-
cordm·, fazú que naõ pareça oppos-
ta huma cousa a outra. Assim se 
diz concilial· Leis, e antinomias. 

/ Concil<."o. E::;ta palavra significa 
huma Assembléa. Foi empregada 
pelos Romanos para exprimir o aj un-
tamento só de huma parle do Povo; 
mas a mais notavel por opposiçaõ aos 
ajuntamentos geraes do Povo que se 
chama vaõ Comicios. Este termo se 
applicou depois ás Assembléas Ec-
clesiasticas de Prelados, e Doutores 
convocados para determinarem os ne- , 
gocios rn:lis importantes dà Igreja, 
assim quanto ao dogma, como quan-
to á di~ciplina. O que nós chamamos 
Concilio chamaõ os Gregos Synodosº 
Di vidern-se os Concilias em geraes, 
ou ecumenicos, que saõ compostos: 

GG ~ 



CON 
dos Prelados de todo o Mundo Chris-
taõ, e em Particulares que se subdi-
vÍdem em · N acionaes, Provinciaes, 
e Diocesanos. Os N acionaes saõ os 
que se compõem dos Bispos de toda 
huma Naçaõ. Os Provinciaes saõ os 
que se formaõ pelo concurso dos Bis-
pos de huma Provincia Ecclesiasti-
ca presididos pelo seu Metropolita-
no. Os Diocesanos saõ aquelles em 
que cada Bispo convoca, e ajunta o 
Clero da sua Diocese. Estas Assem-
bléas mais propriamente se chamaõ 
Synodos que Concílios. Conta@-se vin-
te e hum Concíl ios geraes, ou e_cu-
menicos, dos quaes ha oito celel,ilra..! 
dos no Oriente, e sete no Occiden:-
te, cujos Canones se achaõ no Cur-
po de Direito Canonico. Dos outros 
seis restantes naõ se faz ahi mençaõ 
alguma. Os oito primeiros Concilias 
ecumenicos do Oriente saõ o de Ni-
cea celebrado no anno de 3~b' o 1.0 

de Constantinopla em 3 80, o de Ephe-
so em 4!31, o de Chalcedonia em 451, 
o ~.º de Constantinopla em 553, o" 
3. 0 de Constantinopla em 680, o~.º 
de Nicea em 787, o 4. 0 de Constanti-
nopla em 869. Os sete Concílios ge-
raes do Occidente·, que se lhes se-
guiraõ saõ: o 1.0 de Latraõ em l H23, 
o~.º de Latraõ em 1139" o 3. 0 de 
Latraõ em 1179 , o 4. 0 de Latraõ 
em l~lb, o Lº de Lyaõ em 1<246, 
o ~-ºde Lyaõ em 1~74, o de Vien-
na -em 1311. 'Os seis ultimos Conci-
lias geraes de que se naõ faz men-
çaõ no Corpo de Direito Canonico 
saõ: o de Pisa em 1409, o de Cons-
tança em 1414, o de Basle em 143 l, 
o d~ Florença em 1439, o b.º de 
Latraõ em lbl ~, e o de Trento em 
1 b45. Entre ôs Concílios particula.:. 

·res ha muitos recornmendaveis pela 
sua sabedoria , e pela importancia 
dos seus regulamentos, como o de 
Ancyra em 314, o de Neocesarea 
em 3 lf>, o de Gangres em 344, o 
de Antiochia em 341 , o· de Laodi-
cea em 364, e o de Elvira em 300. 
O Concilio de Trento foi recebido 
neste Reino pelo Alvará de rn de 
Setembro de 15 64. N aõ o foi porém 
pelo que pertence ás Ordens Milita-

CON 
res. Estatutos da Ordem de Avjz, 
tit. 5, defin. ML Sobre a sua intro-
ducçaõ, e observancia, veja-se a· Lei 
de 16 de Junho de 1668, e o De~ 
ereto <te 3 de Novembro de 1776 .. 

Conclave he a Assembléa ·de to-
dos os Cardeaes que se achaõ em 
Roma, e que se unem no mesmo 
lugar CJ.epois da morte do Papa para 
lhe nomear Successor. As vezes se 
chama Conclave o mesmo lugar em 
que se faz està .Assem bléa1. Os Car..! 
deaes de.vem ajuntar-se doze dias 

' depois da morte do Papa no Palacio 
do Vatic.ano. Fórmaõ-se ali tantas 
cellas quantos saõ os Cardeaes, e se 
lhes repartem por sorte. O Concla-: 
ve deve ser exactamente fechado ·de 
modo, que os Careleaes naõ possaõ 
ter· communicaçaõ para fóra. Elles 
permanecem assim juntos até faze-
rem a eleiç.aõ. 

Conclusa6 he Q acto, pelo qual a 
Causa se sugeita ao conhecimento 
do Juiz. Ell_a he, ou interlocutoria, 
ou definitiva. Esta he a q~e tende á 
de~izaõ da questaõ principal, e aquel-
la he a que tende á decizaõ de algu-
ma questaõ incidente, e preparato-
ria para a decizaõ finaH 

Concordata. Esta palavra signifi-
ca em geral accordo, transacçaõ. Em 
materia ele Direito Público se usa 
desta palavra para..-designar os Tra-
tados, Capitulações, e outros Ac-
tos entré dois, ou mais· Soberanos 
sobre algum particular objecto, co-
mo trocas de pdsioneiros, remessa 
de delinquentes fugitivos. As Con-
cordatas entre a Sé Apostolica, e 
a Côrte foraõ rnandad_as observar pe-
la Lei de 30 de Abril de 1768 nos 
casos da Lei de !?l8 de Ag·osto de 
1767 ,-§. 13. Concordatas~ diz tam-
bem a convençaõ feita entre o de-
vedor, e os credores para o rebate, 
ou para a espera do pag;arnento das 
suas dividas. Para a Concordata 'de-
vem ser citados todos os credores, 
ainda aquelles que tenhaõ obtido Sen-
tenças a seu favor. Assento de 11 de 
Janeiro de l6f>3; bastando qu~ essa 
citaçaõ seja feita. depois- de julgada 
a Concordata. Assento de 6 de De-
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zembro de 1770. A Concordata as- ' he prostituta, e vulgar. N aõ vale a 
sinada pela maioridade dos credores Doaçaõ, ou venda feita á Concubi .... 
desobriga o devedor de fazer cessaõ na por homem cazÇ\do. Ord. Li v. 4. 0

, 

de bens, dito Assento de b de De- tit. f)fi. 
zembro de 1770. Sendo assinada pe- Concubinato he a uniaõ illegiti-
los credores de maior quantia obriga ma de hum homem com huma mu-
a todos. Assento de 11 de Janeiro lher. Esta palavl'a naõ póde ter sen-
de 16b3 , Decreto de , 4 de Abril <?le tido nos paizes em que os homens 
1777, e Resoluç.aõ de ~3 de Maio vivem simplesmente debaixo das Leis 
de 1801; excepto quanto ao rebate. da natureza. Entre os povos civili-
Decreto de 31 de Maio de 177 6, ' zados que deraõ ao matrimonio hum 
.Alvará de 14 de Março de 1780, e vinculo indissoluvel he que o Concu-
Ass:entos de 15 de Fevereiro de 1791, 1 hinato deve ser tido /por delícto. Os 
e de ~3 de J ulbo de 1811. Estaõ su- Romanos naõ só permÜtJraõ , mas 
geitos ás Concordatãs naõ só os Com- authorizaraõ o Concubinato. O Jm.,. 
merçiantes N acionaes, mas tambem ff perador Leaõ foi o primeiro que pro-
os Estrangeiros, dito Assento de lá ~ . hibio absolutamente o Concubinato 
de Fevereiro de 1791. A Junta do 1 pela sua Novella 91, gue com tudo 
Commercio foi incumbida de fazer , naõ foi observada senaõ no Imperio 
effectivas as Concordatas em que do Oriente. No Occidente continuou 
houvesse pluralidade legal ·de credo- o Concubinato a ser frequente entre 
i·es por meio de Provizões expedidas os Lombardos , e os Germanos, e 
aos Julizes perante quem corriaõ as ainda por muito tempo em França. 
Causas dessas dividas pelo Decreto Ainda hoje o Concubinato está em 
de 3 de Junho de 1801. Pela Reso- yso em alguns paizes de Alemanha, 
luçaõ de ~4 de Outubro de 1811 em . aonde he chamado Cazamento da 
Consulta do Tribunal da Junta do maõ esquerda, ou Cazamento á mor-
Commercio se mandou observar as g·anatica. Pelo Alvará de \26 de Se-
Providencias dadas pelas Resoluções tembro de 1769 foraõ prohibidas as 
de ~3 de Maio de 1801, e de ~Hl de Devassas de Concubinai.os, excepto 
Outubro de 1807 para obrigar os cre- quando as Concubinas saõ tbeudas, 
~dores indevidamente repugnantes ao ou l'nantheudas com público, e g·eral 
accordo comrnum da maior paTte del~ ~scanda1o. 
les sem dependencia de litígio. Con~ Concupíscencia he huma inclina-
cordata entre a Senhora D. Maria I. , çaõ da natureza corrompida pelo pec-
e o Papa Pio VI. se fez aos ~o de cado orig;iha1. Posto que ella naõ se-
~ulho de 1778, e se. approvou pela ja por si mesma hum peccado o vem 
dita Rainha em 11 ·de Agosto do coi;n tudo a ser o consentimento da 
mesmo anno sobre a nomeacaõ dos alma na concupiscencia. 
Beneficias constituidos nest~s Rei- Concurrenáa he em g·eral o exer-
nos. Fez-se Concordata entre El-Rei cicio da pertençaõ 'ilue muitas pes-
D. Diniz, e os Prelados Eccle~iasti- soas tem sobre o mesmo objecto. Es-
cos em S23 de Agosto de 13~3. Pe- ia palavra he synonyma de concur-
reir. de Mao. Reg. N. 0 106. Mo- so; mas esta ultima he ma1s usada 
narch. Lusit. Part. · n.a, Liv. 1'7, em materia beneficial, e a primeira 
cap. 16. Oütra Concordata fez .º Se- €ll1 rnaieria civil. A concurrencia, 
nhor Rei D. Diniz com o Bispo, e segundo a qualidade do objecto se 
Cabido de Lisboa em ~6 de Julho chama tambem ri validade. Ern Di-
de 1347. Gabriel Pereira de Man. reito chama-se concurrencia a jgual-
Reg .. N. 0 117. dade de direito de bypotheca, ou de 

Concubina, ou manceba he a mu- privilegio entre muitas pessoas sobre 
lher que vive em concubinato, isto ·huma mesma cousa. Em termo de 
he, que he amiga de hum liomem Liturgia, diz-se concurrencia quan-
~6, com qu.em naõ he cazada, e -naõ do du.as Fe~tas se seguem immedia-
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tamente. Neste caso as segundas 
vesperas da primeira concorrem com 
as primeiras da segunda. Faz-se o 
Ollicio da Festa da classe superior, 
e naõ se faz senaõ a commemoracaõ 
da outra. , 

Concurso he a opposiçaõ de pes-
soas, que pertendem ter dueito á 
mesma cousa. Ha concurso de Ac-
ções quando hum credor tem direito 
de_ exercer mui t.as Acções contra o 
seu devedor. Quando algum se tor-
rrn insolu vel, ou ri uebra ha concurso 
de Preferencia entre os seus credo-
res, ou seja em razaõ de privilegio, 
ou de hypotheca, ou de prior idade 
de <li vida. Ha concurso de J urisdic-
ções quando compete a muitos J ui-
zes conhecer do mesmo caso qu~ se 
decide pela prevençaõ. Tambetn se 
chama concurso a opposiçaõ littera-
ria ás Cadeiras de Theologia, Di-
reito, Medicina, e Sciencias natu-
raes na Universidade. Foi regulado 
o concurso dos Oppositores ás ditas 
Cadeiras pelo Alvará de I de _De- 1 
zembro de 1804. Em materia cano-
nica se distingue relativamente aos j 
pertendentes de hum benefici? g._.cbn- 1 

, curso da~ Provizões das . Datas , e Í 
Expectativas. Usa-se part1cularmen-1 
te do termo Concurso para signifi-
car o Exame que fazem os Bispos , 
ou os seus Comrnissarios dos C leri-
g·os que se apresentaõ ·para serem 
_providos em alguma Igreja, a fir~ de 
se conhecer qual he o mais digno. 
No concurso dos bens dos Fa.llidos 1 

entraõ os credores privilegiados de 
1
1 

fretes, salarios, e soldadas. Alvará 
de 13 de Nove,mbro de 1756, §. ~~; 1 
excepto as soldadas de Navios mer-
cantes proprios de Vassallo&' Portu-
guezes, que saõ pagas precipuamen~ 

. te. Alvará de IO de Junho de 1757. 
A respeito do concurso dos cr~do
res para a Preferencia, veja-se o Al-
vará de l~ de Maio de 1758, §. 10, 
a Lei de ~~ de Dezembro de 1761, 
tit. 3, §§. 14, e 15, a Lei de ~o de 
Junho de 1774, e os Alvarás de lb 
de Maio de I 776, e de ~4 de Julho 
de 1793. 

Concussaõ he chamada em Direi-
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to Romano crimen repetundarum, e. 
vem a ser o abuso que faz do seu 
poder hu m homem constituido em 
dignidade, commissaõ, ou emprego 
público para extorquir dinheiro da-
quelles sobre quem tem algum po-
der. . 

Condado. Esta palavra significa 
ao mesmo tempo o titulo, e o Se-
nhorio de huma Terra,- cujo Senhor 
tem a dignidade de Conde. O Rei-
no de Castella primeiro foi Conda-

. do, e foi -seu primeiro Cónde Fer-
naõ Gonça.lyes. Portugal tambem foi 
Condado , e foi seu primeü·o Conde 
o Senhor D. Henrique.,. Galiza ig ual-
mente foi Condado, e foi seu pri-

1 
meiro Conde D. Reymaõ. N aõ me-
nos foraõ Condados A ragaõ , Barce-

1 lona _, Flandes, e Tirol. 

1 
Conde be hum ti tu lo de honra , e 

hum gráo de nobreza superior a Ba-
raõ, e Visconde. Este titulo he mui-
to antigo, e já delle se usava no tem-
po da Républica Romana. Dava-se 
o nome de Condes Comites aos Tri-
bunos , · aos Prefeitos , e a outros 
Magistrados Ci vís, e Militares nas 
Provi ncias , e lhes s~rviaõ de Subs-
titutos; e Deputados. No tempo dos 

1 
primeiros Imperadores este nome foi 

1 mais hum ~inal de d?m':sbc1dade do 

1 

que hum ütulo de d1gmdade. D'an-
tes esta dignidade preferia á de Du-
que por · ser a mai~ anliga, e andar 
nos Ricos homens, que gozavaõ dos 
maiores privilegios do Reino. O pr i-
meiro Conde que _houve em P ortu-
gal foi D. Joaõ Affonso de Mene-
zes, que passando de Castella aon-
de era Senhor de Albuquerque para 
este Reino no serviço do Senhor Rei 
D. Diniz, foi por este Monarca crea-
do Duque de Barcel los, fazendo-se-
lhe Doaç.aõ desta Villa por Car ta de 
8 de Maio de 1336, que correspon-
de ao anno de Cbristb de 1\293. Os 
Reis Godos á imitaçaõ dos Impera-
dores Romanos davaõ a todos os que 
exerciaõ os cargos principaes da sua 
Casa o nome de Condes. Havia ahi 
Comes Cubiculariorum Cam·am~rei
ro-Mór, Comes Patrimonii Mordo-
rno-Mór, Comes Scantiarum Capei'" 

, / 
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1·0-Mór, Carnes Spatatiarum seu ar-
migerum Capitaõ da Guarda Real, 
Comes Thesaurorum Intendente do 
Ernrio. Em Doeu men tos dos Secu-
los decirno-quarto ,, e decimo-quinto 
achaõ-se vestigios entre nós destes 
Co11des, Pala Linos. Chamavaõ-se as-
sim as pessoas que tinhaõ Officio; 
oy Ministerio no Paço, e pri nc.i pal-
]),ílente os que eraõ eminentes nas 
Lei•s, e decidiaõ na maior alçada as 
Causas que eraõ _levadas ao Paço. 
A estes tambem se chamou Sobre-
J ui'zes, e succederaõ no seu lugar 
os Desembargadores do· Paço. Foi 
e-reado o titulo de Conde de Oeiras 
p01: Decreto de 6 de Junho de 17 b9 , 
sendo o primeiro Conde Sebastfaõ J o--
zé de Carvalho e Melto, e lhe foi 
dado o Reguengo da dita V ilia. V e-
j a-se a Portaria de 9.!6 fie Setembro·, 
e Alvará de ?ZO de Outubro de 1766. 
_ Condernnaçaõ em materia civil 
he a decizaõ que condemna alguem 
a fazet dar, ou pagar alguma cou-
sa. Em ,rnateria criminal he a de-
cizaõ , que condemna alguem a sof-
frer certa . pena para reparaça§ do 
crime que commetteo. A condem-
naçaõ para Galés naõ póde ser por 
menos de dois annos. Lei de 4 de 
Dezembro de 1606. A condemnacaõ 
para de~pezas da Relaçaõ, naõ p~s
sando de quarenta mil réis, naõ se 
pôde embargar; e passando deve fa·-
zer-se ;depozito dellas para ser ouvi-
do o condemnado cwm Embargos. 
Alvará de 4 de Fevereiro de 17bb, 
cap. l ; · §.' 4. -1\ condemnaçaõ por 
culpas da Fazenda Real, ou · de er-
ros de Officio , naõ se perdoa sern 
consulta. Carta Regia de 11 de ' Ou-, 
tubro del618. As eondemnações pa-
ra o Fisco , e Camara Real , naõ se 
applicaõ para despezas da ·Relaçaõ. 
Decreto de 16 de Julho de 164\2. 
Nos Feitos da Fazenda applicaõ-se 
para despezas desta. Decretos de ~~ 
de Maio de 1643,, e de 4 de De-
zembro de 1719. 

Condernnado he aquelle contra· 
q_uem se pronunci~ huma Sentença, 
seja em ma teria civel, sejn. em ma-
tería criminal. O condemnado á mor-

.. 
CON 

te natural, ou civil fica logo priva-
do dos eff ei tos civis ; mas durante a 
A ppellaçaõ, ou os Embargos fica em 
suspenso o eslado do condemnado até 
que a decizaõ se, confirme, ou revo-
gue. Se o condemnado morre antes 
da ultima Sentenca morre em seu 
inteiro estado de 'éidadaõ. Os que 
saõ condemnados á revelia em mor-
te natural , . ou civil naõ focorrem 
nesta senaõ desde o tempo em que 
a Sentença he executada. Os Réos 
condernnados para as despezas , e 
obras da Relaçaõ , naõ vindo pagav 
ao cofre, devem mais pagar 4 por 
l oo para os Procuradores da sua co-
brança. Assento de \23 de Agosto de 
1791. 

Condessa he a mulher do Conde. 
Tambern se diz a Senhora de hum 
Condado por sua cabeça, e succes .... 
saõ propria. 

Condestavel he o nome que tinha 
antigamente hum dos grandes Ofli-
ciaes da Corôa. Na sua 01·jgem o 
Condestavel era o Int.endent.e · das 
Cavalharices do Rei, e tinha inspec-
çaõ sobre tudo o que dependia des-
te objecto. Chama 'va-se Carnes Sta-
buli, e dahi he que se -deriva o no-
me de Condestavel. Pouco a pouco 
a sua dignidade se tornou inteira-
mente militar, e foi tido .como Ge-
neral nato de todo o Exercito. Tor-
nou-se entaõ o primejro Official da 
Corôa. Commandava a todos os Ge'-
neraes, regulava tudo o que respei-
tava o militar, e tinha toda a jurts--
djcçaõ sobre a~ Tropas. O Senhor 
Rei D. Fernando <leo com o Conda-
do de Arrayo1os a drg·nidade de Con ... 
destavel a D. Alvaro Pjres de Cas_, 
tro, Irmaõ da Senhora' Rainha D. 
Ignez de Castro, e foi este º· pri-
meiro Condestavel de Portugal. O 
Condestavel assiste nos Autos de ju .... 
ramento dos Reis' , ou dos Principes 
herdeiros da Corôa com o estoque , 
levantado junto do Throno, estan-
do em pé , e descoberto como todas 
as mais pessoas que assistem á Ac .. 
clamaç.aõ, ainda que sejaõ Infantes. 
Tambem foraõ chamados Condesta ... 
vei~ os Cabos de Artilharia, que a 
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dirigiaõ nas Fortalezas. Passaraõ pa-
ra o novo Regimento de Artilharia. 
Alvará de 9 <le· Abril de 176~- Os 
Condestaveis da Província. do Mi-
nho foraõ abolidos, e se lhes substi-

, tuiraõ os Sargentos das Companhias. 
Decreto de 4 de Abnl <le 1796. O 
mesmo se praticou nos Presídios da 
Provincia da Bei rn. Decreto de 31 
de Março de 1797. Em 92 de Outu..., 
bro de 1807 se data a Proclamaçaõ 
ao Povo do Brasil para receberem o 
filho Primogenito de S. Alteza Real 
na qualidade de Condestavel do Bra-
sil. 

Condevedores saõ aquelles que saõ 
obrigádos a hurna mesma divida, ou 
pelo mesmo titulo, ou por actos se-
parados. Os Codevedores saõ cha-
mados em Direito Corréos dehendi 
sive promittendi. Segundo o Direito 
Romano antigo os Codevedores eraõ 
sempre obrigados 1ºn solidum. Porém 
Justiniano na Novella 96, cap. l, 
determinou , que naõ fossem obri-
gados 'in solidum · senaõ quando · is-
so fosse expressamente declarado no 
contracto, ou no acto. Limita-se es-
ta regra: 1. 0 a respeito dos fiadores 
que sempre se entendem obrigados 
in solidum, ainda que expressamen-
te ·o naõ declarem. Ord. Liv. 4.º, 
tit. 59 , §. 4: 92. 0 a respeito das di-
vidas do Commercio. 

CondiÇaó. Este termo tem entre 
nós muitas significações. Condiçaõ 
he synonymo da palavra estado , e 
neste sentido significa a qualidade, 
em razaõ da qual os homens gozaõ 
entre si de diversos direitos. Cha-
ma-se mais propriamente em direito 
condiçaõ huma clausula que faz de-
pender a execuçaõ de hum acto de 
algum acontecimento incerto, ou do 
complemento de algum facto parti-
cular. N aõ se deve confundir com a 
condiçaõ a causa, o modo, a de-
monstraçaõ. A causa he o principio 
que faz obrar alg-um acto. Por exem-
plo: Faço doaçaó a Ticio pela boa 
amizade que elle me tem ; mas a cau-
sa final equivale a huma condiçaõ, 
como quando: Faço doaçaó a Ticio 
para edijicar huma casa. O modo 
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confunde-se com a causa final. Por 
exemplo: Lego a Tiáo para que el-
le pague ·as suas dividas. A differen-
ça que ha de li.urna cousa á outra 
he que a condiçaõ faz parte essen-
cial do acto , de sorte que a cousa 
dada ' ou legada debaixo de condi-
çaõ , naõ póde ser exigida senaõ· de-
pois do implemento desta; mas o le-
gado, ou doaçaõ que só contém hum 
modo póde ser exigida desde Jogo. 
A demonstraçaõ he a designaçaõ de 
alguma pessoa, ou de alguma cou-
sa. A tlernonstraçaõ viciosa naõ faz . 
a disposiÇaõ nulla. Por exemplo, se 
o Testador diz: Lego a Ticio me.u 
sobrinho menor, sendo o sobrinho já 
maior; ou Lego o meu cavallo preto, 
sendo o cavallo de outra côr, esta 
disposiçaõ -naõ he condicional. Con-
diçaõ potestaliva he a que depende 
do facto possivel daquelle a quem he 
imposta. Condiçaõ casual he a que 
depende do acaso. Condiçaõ mixta 
he a que depende ao ih esmo• tempo 
do acaso, e da vontade daquelle a 
quem se impõe; ou que depende ao 
mesmo tempo da vontade de hum 
dos contrabentes, ou da de hum ter-
ceiro: Cundiçaõ suspensiva he aquel-
la de que depende a . perfejçaõ do 
contrato, como: Lego a Ticio cem 
escudos se elle tomar o estado de Ec-
clesiastico. Condiçaõ resolutiva he. 
quando a convençaõ, e o legado saõ 
simples, e puros; mas sugeitos a hu-
ma condiçaõ que os póde r0~1per' 
como: Instituo herdeiro a Ticio se 
elle na6 tornar a ca:zar. A condiçaõ 
qe caiar em geral, ou com ce.rta 
pessoa; ou com pessoa de certo lu-
gar he licita, com tanto que seja 
essa pessoa honesta ; mas a càndi-
çaõ de naõ cazar he regeítada nos 
Testamentos , sendo havida como naõ 
escrita, e annulla os actos entre vi-
vos como contraria ao interesse pú- · 
blico. N aõ assim a condiçaõ de per-
manecer na viuvez, especjalmente 
se do primeiro matrimonio ficaraõ fi-
lhos. A condiçaõ resolutiva naõ im-
pede o effeito da mercê, nem a sus-
pensiva quando a mercê se acha já 
verificada. Assento de ~f> de· Feve-
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reiro de 17 45. A condiçaõ mjxta náõ 
dá direi to na mercê para a retro-
traccaõ. Assentos de 1 ~ de Maio de 
1'7'24, e dé 30 de Julho de 1748. A 
condiçaõ com que he feita alguma 
Graça deve verificar-se muito exac-
1.amente. Assento de ~02 de Junho 
de 1805. As condicões dos arrenda-
mentos de rendas Reaes devem §er 
expressas; e naõ se pódem járnais 
haver por declaradas. Regimento de 
17 de Outubro de 1516, cap. 10. 
Naõ se pódem admittil· condições no-
vas nesses arrendamentos sem Li-
cença do Soberano, dito Regimento 
de ,17 de Outubro de 1516, cap. 10, 
e b3 , e Alvará de Q·l de Abril de 
1737. N aõ se admittem nos contra-
tos Reaes as condições relativas de 
outras antecedentes. Lei de ':23 de 
Dezembro de 1761, tit. \'Z , §§. ~6, 
e ~7. Aquelle que pertende ter _ad-
quirido direito · pelo implemento da 
condiçaõ deve prova-lo. Assento de 
14 de Junho de 1740. A 'condiçaõ 
póde ser preenchida a todo o tempo , 
se neUa se naõ taxa tempo certo. 
'J ulg·a-se verificada a condiçaõ a res-
peito daquelle que impede a sua exe-
cuçaõ. Póde tarnbem ser preenchida 
pelos herdeiros nos contratos entre 
vivos, porque nestes se entende ca-
da hum contratar tanto para si, co-
mo para os seus herdeiros ; naõ as-
sim nas disposições Testamentarias. 

Condicional se diz do que he or-
denado, ou cànvencionado debaixo 
de qualquer condiçaõ. 

Condonatariog saõ aquell~s que 
saõ denatarios juntamente da mes-
1na cousa. 

Conductor se diz o que · conduz, 
e guia. Conductor electrico se ·diz 
todó o corpo capaz de ·receber , e 
communicar à materia electrica co-
mo o arame, a seda. Conductores 
electrictos se rnandaraõ colocar eni 
toJos os depozitos principaes da pol-
vora por A vizo de ~o de Outubro 
de 1803. . 

Conegas se dizem as pessoas do 
sexo feíninino' que fazem profissaõ 
da regra de Santo Ag·ostinho, e que 
trazem quasi o mesmo vestido que 

Tol'lrn I. 
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·os Conegos desta Ordem. Ha Cone-
gas Regulares, e Seculares. O no-
me de Conegas foi desconhecido na 
Igreja antes do nono Seculo. As pri-
meiras Religiosas que seguiraõ nes-
te Reino a regra de Santo Agosti-
nho foraõ as do Mosteiro de S. J 0aõ 
das Donas em Coimbra, que come-
çou a fundar-se depois do de Santa 
Cruz em 113P2. O segund'o Mosteiro 
das Donas foi o de Santa Anna em 
Coimbra fundado pelo seu Bispo D. 
Mjguel Paes em ll74. Em Lisboa 
tomaraõ o nome de Donas as Reli-
giosas do Mosteiro ·de Chellas na sua 
reedificaçaõ pelos_ annos de 1147. Em 
Santarern foi fundado o Convento das 
Donas por ·D. Elvira Duráes . em 
1~40. ' 

Conego. Em sen~ido lato chama-
mos Conego aquelle que vive, se-
gundo a regra particular do Corpo , 
ou Cabido de que he rnem bro. Ern 
sentido restricto, e no ' uso ordinario 
Conego he hum 'Ecclesiastico que 
possue hum canonicato , ou hurna 
prebenda em hurna lgrEÜa Cathe-
dral , ou Collegiada. Ha iam bem 1 

Communidades de Religiosos que 
tem o titulo de Conegos , assim co-
mo as ha de Religiõsas intituladas 
Conegas. Na primeira instituiçaõ to-
dos os Conegos eraõ R.egufares, ou 
para falar mais propriamente naõ se 
distinguiaõ duas sortes de Conegos; 
mas todos os Clerigos Conegos ob-
servavaõ a regra, e vida commum 
sem alguma distincçaõ. N aõ se de-
vem confundir os Religiosos co1n os 
Clerigos Conegos, porque ainda que 
cada Ordem Religiosa tenha a sua 
regra particular , elles naõ eraõ con-
siderados como Conegos , nem ain-
·da como Ecclesiasticos, e só foraõ 
chamados ao Clericato pelo Papa Sy-
ricio em 386. O. nome de Conego Ca-
noni·cus v.em de huma palavra Grega 
Canon , que significa regra, pensaõ, 
ou porçaõ, e catalogo. Estas tres si-
gnificações convém jgualmenVe aos 

. Conegos, porque elles saõ inscriptos 
no Catalogo da Igreja a que saõ ad-
dictos , recebem huma porçaõ, ou 
pensaõ annual em virtude do seu ti-

H H 
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tulo, e tem regras que 'devem se-
guir, e deveres que preencher. O 
estabelecimento dos Conegos taes. 
quaes os conhecemos hoje naõ sobe 
além do Seculo oitavo. Com tudo a 
distincçaõ que se fez em 3~4 das 
Igrejas Cathed1"-l8S, e Igrejas parti-
culares póde ser olhada corno o ver-
dadeiro principio dos Collegios, e 
Communidades dos Clerigos chama-
dos C onegos. Os Cabidos, ou Cor-
porações Ecclesiasticas que est.aõ 
unidas ás Cathedraes , e Collegia-
<las con lém tres classes de lugares, 
e tiiulos : 1. ª Dignidades : ~. ª Pre-
bendas, ou Canonicatos: 3. ª Càpel-
lães. A primeira obrigaçaõ dos Co-
negos he a residencia, e assistencia 
p essoal ao serviço na Igreja a que 
estaõ addictos. Conegos Reg·ulares 
saõ os que ajuntaõ .á prática de mui-
tas observancias regulares a profis-
saõ solem ne dos tres votos de po-
breza, castidade, e obe.diencia. No 
pri.qcipio todos os Clerigos Conegos 
vi viaõ em com:µium , seguindo hu-
m a mesma regra , e entaõ se podiaõ 
chamar todos Regulares; mas quan-
do · com o andar dos tem oos os Col-
legios dos Conegos abantlonaraõ es-
ta regularidade se estabeleceo huma1 
grande differença entre elles. Cha-
maraõ-se simplesmente Conegos os 
que renunciaraõ a vida commum ; e 
Conegos Regulares os que conserva-
raõ o seu primeiro estado. Estes ul-
timas comecaraõ a fazer votos so-
l~rnnes, e p~lo decirno-segundo Se-
culo q ~asi todos adoptaraõ , a regra 
de Santo A gostinho. O ·Concilio de 
Latraõ celebrado no Pontificado de 
Innocencio II. em 1139 lhes orde-
nou mesmo que se sugeitassem a el-
la. Ha com tudo a pezar do Decre-
to do Concilio muitas outras regras 
particulares. Conego meio preben-
dado se diz aquelie que naõ percebe 
~enaõ ametade da renda de hurna 
prebenda dividida entre dois Cone-
gos. Conego tercenario ' be a deno-
rninaçaõ que se dá em alguns Ca-
bidos a Conegos que naõ recebem 
senaõ a terça parte dos frutos de h u-
1na prebenda. Os Conegos Regran-, 
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tes de Santo Agostinho naõ gozaõ 
do proviLegio de pessoas miseraveis. 
CarLa Regia de 5 de Outubr"o de 
161 \2. Os Doutores Theologo;; desta 
Congregaçaõ foraõ admittidos a os-
tentacaõ na Universidade de Coim-• bra com certas clausulas. Resoluçaõ ~ 
de 5 de Junho- de 17G5, e Provisaõ 
do 8 do mesmo rnez, e anno . . De-
raõ-se providencias ao~ Conegos Re-
grantes de Santo A gostinho para a 
organisaçaõ das suas Consütujções 
pela Carta Regia de 9 de Dezembro 
de 1768. Conced eo-se-lhe licença pa-
ra édificar propriedades. Alvará de 
1 -<1 de Dezernbro ' de 1775, §~ ~- Os 
bens delles applicados para a Fabri-
ca, e Coílegio de Mafra mandaTaõ-
se arrecadar no Erario por Decreto 
de ~6 de Junho de 179~ . Os Cone-
gos de Lisboa rnudaraõ os forros das 
capas, ~ murças de que usavaô na 
Quaresma. V ~ja-se Basilica, Co:pel-
la Real, e Universidade. · 

Confere1iáa. Est.e termo tem di· 
versas sig;nificações em J urispruden-
cia. Toma-se pelas Assembléas em 
que os Ministros, e Embaixadores 
discutem os direitos dos seus Sobe-
ranos. Tamhern significa as Assem-
bléas compostas dos Magistrados, ou-
dos Advogados; e ás vezes de huns, 
e outros em que se trata de mate-
rias de J urispru<lencia. Conferen-
cias Ecclesiasticas saõ as Assem-
bléas dos Parocos, e do Clero de 
huma ·Diocese para discutirem dif-
-ferentes · pontos da Religiaõ, e da 
Moral. 

Conferir., Diz-se em materia be-
neficial conferir hum beneficio por 
designar, e dar a provizaõ dell~. Os 
Padroeiros -Leigos , ou EcclesiasUcos 
que naõ tem mais direito que o da no-
meaçaõ, ou apresen__taçaõ, naõ con-
ferem o beneficio o que he privati-
vo do Collator ordinario, ou do Pa-
pa. 

Confessar , quer djzer declarar, 
manifestar o que se sabe. Tambem 
significa ouvir de confissaõ. Confes-
sar-se be declarar os peccados ao 
Confessor. Confessar pódem os Cle-
rigos huiua vez para isso approva-
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<.fos , iendo Bulla pelo privilegio des-
ta, e porque houve Bispo que por 
hurna Pastoral quiz r estringir essa 
faculdade aos Clerigos approvados 
no seu Bispado se lhe dirígio a Car-
ta Regia em data de 9 . de Julho de 
1696 para se abster dessa novida-
de. 

Confessor he o Ministro do Sa-
cramento dá Penitencia. Elle he ao 
mesmo tempo Juiz, e .1\lledico: qua-
lidades que requerem sciencia , e 
<liscernirnent.o. Os Canones exigem 
tambem do Confessor huma piedade 
exemplar, buma grande prudencia, 
muita bra ndura, e paciencia, hum 
zelo ardente pela ~alV,açaõ das almas, 
e rigor, e firmeza, segundo a exi-
gencia dos çasos. O poder da ·Ordem 
naõ basta ao Confessor, tambem lhe 
·he preciso o da Jurisdicçaõ que elle 
.receJ:>e do Bispo. Dá-se tambern o 

, nome de Confessor a hum San to que 
depois de hum a vida irreprehensi vel 
com que deo fim aos seus dias me-
receo que o seu nome fosse escrito 
no Catalogo dos Santos como taes 
can nizados. Quanto se mandou dar 
ao Conf~ssot do Princi pe para sup-
primento das suas religiosas necessi-
<iades, veja-se o Decreto de 9J~ de 
Setembro de 130\2. Contra os Con-
fessores , que solicitaõ as peniten-
tes para fins torpes se expedio a 
Constitujçaõ de Gregorio XV . . càn-
:fir.mada, e .ampliada por Benedic..:. 
to XIV. nas Letras A postolicas que 
começaõ == Sacramentum. Pcen'Íten-
tice == datadas de 1 de Junho · de 
17 41 , publicad.a pelo Cardeal Pa-
triarca. de Lisboa em 19 de J anei-
ro de 1746. 

Confiador he aq uelle q .ue respon-
de solidariamente com ou tro pela di-
vida do devedor prin~ipal. -Aquelle 
dos Confiadores que paga só toda a 
divida ao _ Credor sem haver de11e a 
cessaõ dos seus direitos , .e acções 
naõ póde demandar os seus Confià-
dores, ainda que naõ precise dessa 
cessaõ para repe tir do deveclor prin-
cipal o que pagou por elle. 

Conjidencia he em Diréito Cano-
nico huma convençaõ verbal, ou es-

CON 
cri ta, pela qual se resigna, ou se 
confere a hum Ecclesiastico hum be.-. 
neficio com o encargo de o conser-
var para o R signan te, ou para o 
Collator, ou para outra pessoa de--
signada , e geixar-Ihe perceber as 
rendas, e frutos, ou na sua totali-
dade, ou em parte. Do termo Con-
fidencia vem o de Confidenciario; 
que se dá ~quelle que participa da 
Confidenda., e mais particularmen-
te áquelle que acceita hum bene-
ficio com semelhantes co.ndicões. A 
Confidencia he huma verdadeira si-
monia, e como tal he punida. E ·s-
te . crime he propriamente Eccle-
siastico, e o seu conhecimento he 
?a competencia do fóro da Igre-
Jª· / 

Confins saõ os limites de hum 
Predio, de huma Parochia, de hum 
Termo. N aõ se devem confundir con-
fins com marcos, que saõ huns si-
naes exteriores, os quaes servem pa-
ra marcar, e designar t)s limi.tes. Pe--
Ja Lei Manilia, que tirou o nome de 
Manilio, Tribuno da Plebe; referin· 
do-se á Lei das doze taboas se esta-
belec,eo hum espaço de cinco- pés co-
mo confins entre dois predios conti-
guos. A Lei · quinque pedum. ·Cod. 

.fin. regund. suppõe esse uso. Co1n 
tudo he certo que ha muito tempo 
se naõ pratíca deixar-se esse espaço 
entre os, predios confinantes , e que 
fóra do caso de se construirem mu- • 
ros, ou plantarem arvores se póde . • 
lavrar até .á extremidade do predio; 

, ainda . que para isso seja n ecessario 
que ametade do arado passe pelo 
predio do visiuho , . porque isso se 
reputa hurna servidaõ natur·al ne-
cessaria , e reciproca entre visi-
nhos. 

Con.firmaçaó. Entende-se por es-
te termo hum dos sete Sacramentos 
da Igreja, que confirma, e apetfei-
çoa o Christaõ na Graça recebida. 
pelo baptisrno. Define-se a Co.lilfir· 
maçaõ hum Sacramento instituído 
por Jesus Chris to , o qual pela im.:. 
posiçaõ das mãos do Bispo, e unçaõ 
do Santo Chrisrna acompanhada da 
f.órmula de palavras prescriptas, for-

I-h1 ~ 
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tifica , e aperfeiçoa o Christaõ na · -bens aa Corôa~ em <que peTtendes-
Graça recebida pelo baptismo, e o 1 sem succeder. Por Dec1·eto de 5 de 
faz ca:paz de pr.ofessar affoitamente 1 Outubro de 1799 puhlica.do em Edi-
a Fé de Jesus Chris o, e defende-la tal de ~6 do mesmo mez, e anno se 
conlra seus inimigos. O Sacra.men- rnandaraõ entregar a seus donos os 
Lo da Confirrnaçaõ naõ be necessario T .Jtulos que se .achavaõ no Real Ar-
por necessidade de meio, porém naõ chi vo da Torre .do Tombo para as 
deve omitlir-se por negliigenáa. Con- ultimas Confirmações geraes. E po1· 
fü:ma.çaõ se .c]jz iamhem em mater~.a Alvará de $i2f> de Setembro ,d.e l 6f>ó 
de ele.içaõ o acto, pelo qual o Supe- . ·-se cornme(teo ao D'esembarg.o "Gl.B Pa-' 
;rior Eccle ias1ico a qu5m pertence ço o despacho das Confirmações. 
aú:lsit:i tl!liçaõ cano.nica confirma a elei- Confacaçaó he a acljudicaçaõ ·que 
çaõ feita ·de ihurn sl'.lgeito para exer- se faz de alguma cousa em proveito 
cer .alguma dig.ni1dade, G<lil beneficio ,filo Fisco. H.e buma pena -pr<lllíl:uncia-
em hU:tna Communidade, ou Cabi- da pelas Leis contra os Réos de al-
do. Em materia civil chama-se Con- €;um deliclo; e que h.e mais, ou me ... 
finnaçaõ a dedaraçaõ, ou re.conhéci- .nos extensa, segu;ndo a natureza do 
me.oito válido de algum acto. Cha- , rnesn10 .delieto. A Confiscaçaõ -foi.des-
rna-se tambem Confirmaçaõ a Reso- .conheciàa entre os Romanos na ida-
luçaõ Regia , pela qlial El-Rei ap- de de .oiro desta Répubhca. Foi in-
prova .os Estatutos, Privilegias, Obl tr.oduúcla d111:rante a tyrann~a de ~cyl-
Actos pG>r meio de Provizaõ. Corafir- · . ia. Tr.aj.a.mo remettio inteiram-ente a 
ma:ç:aõ em Direito públiep se diz o ·' ·p>e~a de C .oNfüsco. An,tonio, A.clria-
Direito Real, que a cadà huH1 -dos .no, V alentiniano, e 'f'heodosió .mo-
nossos Senlnores Reis .compete quan- dificaraõ esia pena.; Jus.tini.ano na 
do so'be ao ThF.ono de confirinar aos · : Nov.ella ·77 a restring.icl> 61.0S crünes 
seus Vassallos os s.eus estados, offi~ ,de Leza-Mages.ta.de. A Con.tiscaçaõ 
ÓOS, dfrejtos, privdegios, franque- 1 entre l!l<ÍJS he pena .que .acom~a;ni~a 
z.as, e liberdades. A Confirmaçaõ de -aómente a · 1Dorte natural , e civil. 
J uizes,, que he hum Direiito Real, 1 Lei de 15 de Dezembro de 1774 .. 
pede-se ao .nov.o Rei em .sinal de Se- ' He sempre in:h.erenite ao crime de-
nhorio antes, que se :use .dos officiGs. Leza-Magestade. Car,ta Regia de ~ l 
Regimentode17de0utubr.odel5l.6, -de Out1~ bl'<0 de 1757. Como se pro-
cap. ~37. A Confirmaçaõ das Mercês cede nas Cm1fiscações, veja-se o Re-
Reae_s por successaõ deve-se tirar .em .. g~mento de 10 de Julho d.e H)\20 ~ 

e seis . me.zes com p_ena .de pagar-se o -c:ap. ~ , e 3. D.eUas foraõ izen tos os 
. dobro; e decorrendo seis mezes sem , 'Chris.tãos n(i)V.Os penitenciados pelo 
se requerer fica nulla a Mercê, dito ' Santo Ofücio. Alvará de ..6 de Feve-
Regi.Fmento .de 17 de Outubro de lbl6, · 1 reiro .de )-649. Fazem-se li.los be.ns 
cap.. ~41 -, §. -5. A.o Escri :vaõ da,s Con- -dos condemnados pela Inqu~siçaõ. 
firmações pertenc.e pri vativa•lílílenrte la- Al va1:á de 7 de FeveJ:eiro de 1657; 
:vrar as Cartas de successa& dc:>s DD- e nos dos que occultaõ os_ Cbii'istãos 
nat ri0s. Assento 1do Desembargo do ~novos .penileNciados pelo Sant.o Of-
Paço de 10 . de Dezembro de 16.115. iicie>. Alvará .de 5 de Agosto de 

. Mancil.0u-se prnceder a Confi.rmações L6 8 3. 
rgeraes pela Carta Regia de ~ 3 de 1 Confiscar he ~j udicar ao Fisco 
Junho de 16~ 1 , e AI varás de 18 de os bens de alguem pór certos ~ eri-
iFev,e.refró de 16~3 , e de ~4 d.e. Se- 1 1 me.s . 
.tembr@ cle 1655; e conlinuar pela . Confissaõ he a dedaraçaõ feita 
Lei de ·6 de JVIaio ·de 1769. Pelo Al- verhahnente,. ou por -escrito da ver-
v-ará de 14 de Outubro ele 1766 se l -<ilade .de alg1np facto. Dist.inguem-
est.a.b.eleceo a f6rma co1n que <lahi 1 se duas espec1es de Con.fissaõ -total-
.em diante os Donatarios haviaõ de mente differemtes huma da outra. A · 
~reqQere,r Cartas de Co.n:fir.maçaõ dos 

1 
_, p.rimeii:a tem lu.gar ena materias pro-
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fª1JaS; a segunda respeita á ordem 
e piritual, e faz parte do Sacramen-
to da Penitencia. A Confissaõ em 
ma teria, assim ci. vil, c .mo cóminal 
he judicial, ou extrajudicial. J udi-
cial he a que se faz em J uizo, e ex-
trajudicial a que se foz fóra delle, 
e perante hum Tabelliaõ, ou pores-
cl"ito particular. C onfissaõ em mate-
ria canonica he a declaraçaõ que al-
guem faz dos seus peccados a hum 
Sacerdote para delle obter a absolvi-
.çaõ. Só os Sacerdotes pódem ou'Vir 
as Çonfissões dos Fieis, e para is-
so devem ser approvados pelo Crdi-
nal'io. O Conciho de Latraõ celebra-
do no Pontificado de Innocencio III. 
a.d.optado pelo Concilio de Trento 
iuandou a todDs os Fieis que se con-
fessem ao menos huma vez cada an-
no no tempo c;la Pascoa ao seu pro-
~Jrio P,aroco , ou com perrnissaõ des-
te a outro Confessor approvado. A 
.ConfissétÕ nas Causas crimes aug-
menta a prova, posto que por si só 
naõ baste para a conde: .. 1naçaõ. Al-
vará de 13 de NovemhrD de 1773. 
A Confissaõ da divida só evita a pe-
.na da dizim_a quando he pura, e fei-
ta em tempo legitimo. Alvará .de 9Z4 
de_ Maio de 17.9 '2. Gorl'fissaõ da Fé 
he a lista, ou num.eramento .dos Ar-
tigos da F-é da Igreja. Confissaõ de 
Ausburg saõ vinte e .0ito Ariigo.s d~ 
C1·en91 com pestos por Melaneton , 
famoso Protestante. Os Luth~ranos 
.(l,e Alemanha ten.do Luihero á sua 
f,rente os àprese.ntaraõ em Ausburg 
-a0 Imperador Carlos V. ern lfJ3,0 . 
Este Princi pe or.denou huma refl:lta-
ç.aõ desta Confissaõ .que foi regeita- . 
da. Confissaõ se d·iz tambem a se-

- pu-ltura .en~ que estaõ os corpos dos 
Martyres. Or.ril.. Li.v. I. 9 , tit . .6~, 
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nitentes, ou pelos reconciliarem com 
a Igreja quando tinha precedido a 
Penitencia publica. i aõ se acredi-
taria este uso se delle naõ constasse 
por Documentos dos Seculos unde-
cimo até o decimo-quinto. 

Confiicto he o mesmo que emba-
te , ou collizaõ.. Diz-se con:flic to de 
J urisdicçàõ a coniestaçaõ que se fór-
rna en lre os Officiaes de differentes 
J ·urisdicções, que pertendem que o 
conhecimento ·de hum negocio lhes 
pertença. 

Conformistas. Chama-se assim em 
Inglaterra aquelles que seguem a 

_ Religiaõ dominante., e se conformaõ 
com as opiniões geralmente recebi-
das no Reino. · Todos os que saõ 
de outra communhaõ saõ chamado" 
-:---- N aõ Conformisfas. == 

Cor-frade se diz _o irmaõ, ou ir- , 
mã de huma Confraria. 

Confraria be huma especie de 
Sociedade formada entre muitas pes-

; soas para alguma .devoçaõ particular. 
·As Confrarias desconhecidas nos beJ_,.. 
los Seculos <la Religiaõ na.ô deixaõ 
de interessar ao mesmo tempo ao 
Estado, e á Igreja. Corno Assem., 
bléas de Cidadãos .que tendem a for-
mar CorpoFações, e que tem rendas 
tem poraes . .devem estar sugeitas á 
Authoridad.e civil. Como Assembléas 
de Christãos que tem por fim exer,,. 
cici.os religiosos, e espirituaes de-
11em estar sugei tos á J uris.dio.çaõ Ec-
clesiastica. As Confrarias devem for-
mar-se com o consentimento do Or-

~-· 41. Da-se tam bem ..este nmne ao 
higar em que as Gonfissã.es al!l:r;icula- ; 
res dos- penitentes .se fazem. As ve-
zes .sJgnifiéa .profissaõ, ·modo <ele vi- · , 
da. Daqui veio chatlílar-.se P·rofis- ·: \ 
saõ a Profissaõ religiosa , e mona- ' 
-cal. Confissões se diziaõ os emolu- , 

.entos, offertas, ou d.ons gratuitos 1 

.que os Sacerdotes recebiaõ ipor ou..- ! 
Nirem as Confissões .secretas dos pe-

. <linario ; mas devem ser çonfirrnadas · 
pelo Soberan.o. O fim .das Confrarias 
he a uniaõ de muitas pessoas por hum 
vinculo espiritual de fraternidade pa-
ra se ajudarem mutuamente pelas ora-
ções , pelos exemplos , e pelos conse..-
lhüs, e se applicarem ás obras de pie..,. 
-dade , e de caridade proprias do seu 
instituto. Ha Confrarias do San tissi,.. 
mo : Sacramento, das Al!nas, e da 
0utras diYeíI'sas invocações. 

A Confraria da Mizerieordia de 
L~sboa, e tod.as as outras dD Re~no 
que della emanaraõ saõ da Real Pra,,. 

1 tecçaõ, .e naõ .pód~m ser viiitadas 
pelos E~clesiasticos. Ord. Liv. l:º, 
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tit. 6:2, §. 4~. A Confraria da l\'Iizc-
ricordia de Lisboa foi insti tuida no 
anno de 1498 por áuthoridade da Se-
nhora . Rainha D. Leonor, Viuva do 
Senhor Rei D. J oa.õ II. , que entaõ 
governava o Reino pelo Senhor Rei 
D. Manoel seu Irmaõ, que nesse 
tempo estava em Castella para ac-
ceitar a successaõ que lhe pertencia 
desse Rei no. Foi confirmado o Com-
promisso da Mizericordia por Alva-
rá de 4 de Julho de lb64. Esta Con-
fraria tem Juiz pri vali vo que he hum 
dos Desembargadores da Casa da Sup-
plicaçaõ, o qual he tambem Juiz das 
Causas <lo Hospital d' antes ,da Invo-
caçaõ de todos os San tos , e hoje da 
de S. Jozé. Ord. Liv. 1. 0

, tit. 16. 
Pelo Alvará de Í5 de Março de 1614 
se determinou a fórma. da cobranca 
dos legados pios naõ cumpridos q~e 
se concederaõ á Mizericordia de Lis-
boa pelas Bullas de Paulo III. , e de 
Clemente VIII., as quaes foraõ de-
claradas pelas do Papa Pio VI. que 
começaõ Dives in Misericordia Do-
minus de 7 de Julho de 1.779 , e Cum 
ad universos Christi Fideles de 5 de 
Julho de 1785 mandadas executar 
pelo Alvará de b ele Setembro de 
1786. A repartiçaõ, e distribuiçaõ 
das Capellas entre os dois Escrivães 
da Provedoria. da:s Capellas para ca-
da hum· saber as que lhe pertencem 
para as contas dellas se mandou .fa-
zer pelo Alvará de ~l de Janeiro de 
164Ç2; e em virtude desse Alvará se 
proferio sobre isso Sentença em da-
ta de ~ de Maio de l 644. Pelo A1-
vará de ~~ de Outubro de 164~ se 
recommendou a observancia do Al-
vará de '2 de Maio de l 644. 

A Confraria da Côrte foi insti-
.tuida pelo Senhor Rei D. Joaõ III., 
e sua mulher a Senhora Rainha D. 
Catherina no anno de l b~7 , [l.Chan-
do-se em Almeirim com a invocacaõ 
da Conceiçaõ de N. Senhora , S . Ro-
que .,. e S. Sebastiaõ para o curativo J 

dos Cortezaos , e pessoas pobres que 
vinhaõ com seus negocios á Côrte, e 
nella &doeciaõ. 

A Confraria , e Hospital de San-
to Arhonio da N açaõ Poriugueza em 
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Roma he i.arnbem da ünmediata Pro:-
tecçaõ ReaJ. Os Estatutos desta C n-
fraria foraõ ordenados pelo Cardeal D. 
Jorge da Costa, e por D. Pedro Mas-
carenhas, Embaixador que foi de Por-
tugal no tempo do Senhor Rei D . 
Joaõ III. 

A Confraria do Espírito Santo da 
Casa da Su pplicaçaõ foi i nsti tu ida 
no anno de lb66. Foi ordenado pelo 
Reged9r da mesma Casa Lourenço 
da kilva hum Compromisso para a 
dita Confraria , o qual foi confirma-
do por Alvará de \ólb de Setembro 
do mesmo anno. A Confraria do Es-
pírito Santo do Porto mandou-se. con-
tinuar na Igreja de S. Domingos por 
Assento de 9 de Dezembro de 16~1. 
A Meza da Confraria do Espirito 
Santo da P.edreÜ'a foi extincta por 
Decreto de 30 de Setembro de 17 b5, 
e se creou huma Junta de homens 
de negocio, composta de hum Pro-
vedor, seis Deputado$, hum Secre-
tario, e •hum Procurador, ordenan-
do-se que ~e minutàsse hum corpo 
de Eslatu to-s. 

A Confraria da mulher adultera' 
do Evangelho instituida no Mostei-
ro de Odivellas foi ptohibida pela 
Carta Regia de 7 de Fevereiro de 
lp4b. Todos aquelles que haviaõ en-

' trado nas Confrarias . da Companhia 
. de Jesus foraõ obrigados a denun-

ciar-se pela Lei de ~8 de Agosto de 
17 67 , §. 3. Deraõ-se Providencias 
para a arrecadaçaõ dos bens , e joias 
das Confrarias da Dou trj na, e Boa 
l\tlorte. por Decreto de 10 de Outu-
bro de 1.769. Os Irmãos delJas pas-
sáraõ para Irmãos da Mizericordia. 
Decreto de 10 de Outubro de 1769. 
As rendas das Confrarias de S. Ro-
que de Lisboa foraõ doadas á Mize-
ricordia por Alvará de 31 de J anei-
ro de 177 b. As Confrarias das Igre-
jas da Ordem de A viz naõ pódem 
ser vizi tadas pelos Ordinarios , · ou 
pelo~ seus Vizitadores. Estatutos da 
Ordem de Aviz, til. 5 , <lefin. 44·. 
Mandou-se proceder contra os V izi-
tadores que tomnsse1ii contas a Con-
frarias Leigas. Provizõ s de 5 de Fe-. 
vereiro , e de ~o de Janeiro de J 7 -'.10. 

. . 
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.Mandou-se sequestrar os bens que 
possuissem Confratias Ecclesiasiicas, 
uu ·Leigas sem Licença Regia. Pro-
."vizaõ de ~~ de Agosto de 1769. Os 
Irmãos das Confrarjas naõ póçlem 
comprar bens que a elbs pertençaõ. 
Provizões de :2 6 de Janeiro, e de 6 
de Março de 1771. As Confrarias 
para. pedirem esmolas fóra da Igreja 
deviaõ tirar licença do Provedor-JVlór 
dos Cativos , á excepçaõ das Confra-
rias do Santíssimo Sacramento , e 
Mizericordias. Provizaõ de 9 de J u-
lho de 1 61 o. Devem entende<r-se que 
saõ da J urisdiccaõ Real todas as Con-
frarias que naõÍ;e mostrar serem fun-
dadas pelos Bispos, ainda que a es-
tes dessem contas. Provizaõ de 6 de 
Junho de 178b. Deraõ-se Providen-
cias sobre as Confrarias do B razj}, e -
Ilha~ por Provizaõ de 3 de Feverei-

_ rode 1801. Pela Provizaõ de 4 de 
- Julho de 1771 foi S. Magestade ser-

vido determinar ao Doutor Correge-
dor da Comarca da Ilha da Madeira 
Francisco Moreira de Mattos que os 
l;>ens livres das Confrarias se vendes-
sem; e · o seu producto com os fruc-
tos se entregassem ás mesmas Con-
frarias. · , 

Confrontaçaó he em geral a re-
presen taçaõ de huma pessoa defron-
te da outra; mas o uso mais ordina-
rio deste termo he em materia cri-
minal aonde se emprega para signi-
ficar a representaçaõ que se faz a · 
hum accusado das ·Testemunhas que 
depozeraõ contra elle, a .fim de que 
Q- recon heçaõ , e declarem se lie del-
le que falaraõ nos seus depoim~n-

- tos , o accusado possa offerecer con-
tra ellas as suas contraditas, e as 
Testemu_nhas responder-lhes. Tam-
bem se confrontaõ os Réos huns com 
os outros. 

Confucio , famoso Filosofo Chi-
nez, Fundadoi.", ou Restaurador da 
Se.i ta dos Letrados , nasceo em Chan-
ping na Província de_ Chan tong en- . 
taõ chamada_ ? Reino de Lu qui-
nhentos e crncoenta e· hum annos 
antes de Jesus Christo no Reinado 
do Imperador Ling-vangh. Era al-
gum tanto mais antigo que Socra-
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tes, .e Contem poraneo de Pithago-
ras, e Solon. Mostrou-se filosofo des-
de a infancia, e a sua filosofia cr s-
ceo com a liçaõ, e com a reílexaõ. 
Chegando a ser lVlandarim, e Mi-
nistro de Estado do eino de Lu 
mostrou ·quanto importa que os Reis 
sejaõ filo8ofos, ou t enhaõ filosofas por 
Ministros. Havendo-se introduzido a 
desordem na Côrte renu::iciou o seu 
emprego, e se retirou para o Reino 
de Sin para ahi ensinar :filosofia. A 
sua escola se, fez iaõ celebre, que 
~m pouco tempo teve até 1.res mil 
disci pu16s. Voltou · com os seus dis-
ci pulos ao Reino de Lu, aonde inor-
reo de idade de setenta e tres an-
nos. Os seus descendentes saõ Man-
darins natos, e naõ pagaõ algum tri-
buto ao Imperador. Vem-se em qua-
si toda a China Collegios construi-
dos em honra de Confucio. A.ttri-
buem-se a este filosofo quatro livros 
de moral , que se consideraõ como o 
seu verdadeiro retrato, e se tem pe-
la sua mais bella obra. 

Confusaó. No sentido. proprio a 
confusaõ he huma especie de acces-
saõ obrada pelo facto 'do h 9.wem, 
pelá qual as rnaterias liquidas, -ou 
liquificadas saõ de 1 al sorte mistu-
radas entre si que fórmaõ hum só, 
e o mesmo corpo , cujas partes naõ 
póden1 mais ser separadas , e conhe-
cidas. A çonfusaõ póde ser o e.tfei-
to da vontade dos' Proprietarios das 
cousas , ou de hum delJes sómente., 
ou do accaso. No primeiro caso ha 
antes huma Sociedade que huma ac-
cessaõ, tendo cada hum dos Socfos 
hurna porçaõ igual. á quantidade da 
materia que forneceu,, No terceir~ 
caso dá-se huma cornmuniaõ entre 
os dois Proprietarios, ainda que as 
rnaterias sejaõ differentes, e huma 
mais preciosa que outra. Em fim no 
seg·undo caso se as cousas mistura-
das, e confundidas sap de diversas 
especies , e constituem hum nov9 

. corpo, por exemplo quando se fun-
de o cobre, e o estanho para produ-

1 
zirem hum novo metal, se as cou-

1 sas misturadas pódem separar-se ca-
. da hum dos Proprietarios fica senhor 
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da sua cous3., e póde reivindica-la·. 
N aõ podendo separar-se pertence o 
todo ao Fundidor, salvo o direito· do 
outro Proprietario para a indemni-
saçaõ. Po!' analogia da confusaõ na-
tural os Juri sconsultos deraõ o mes-
mo nome á reuniaõ feita na mesma 
pessoa dos direi tos, e acções ac ti-
as, e passivas, que respeitaq ao 

mesmo objecto. Assim dá-se confu-
saõ quando o devedor vem a ser her-
deiro do credor, ou o credor do de.: 
vedor, ou quando o Proprietario de 
huma servidaõ adquire o domínio do 
predio serviente. O effeito desta con-
fusaõ he a extincçaõ dos direitos, 
e acções. Extincta pela confusaõ a 
obrig açaõ principal igualmente se 
extingue m as accessorias , como a 
fiança, e a hypoteca. 

Congregaça6. Esta palavra se usa 
em diversos sentidos. Em geral ser-
ve para designar huma Assembléa 
de muitas pessoas que fórmaõ hum 
corpo, e mais particularmente hum 
corpo de Ecclesiasticos. Chamaõ-se 
tambem Congregações huma especie 
de Commissões ordinariamente com-
postas de Cardeaes estabelecidas em· 
Roma pelos Papas , e distribuidas 
em muitas Camaras para a direcçaõ 
de varios negocios. 

As Congregações Ecclesiasticas · 
saõ reg·ulares , ou seculares. Saõ re-
gulares as que se fórrnaõ em hurna 
Ordem Religiosa pela divisaõ de hu-
n1a porçaõ de seus membros, que 
sem cessar de vi ver debaixo da mes-
ma regra tem com tudo Constitui-
ções, e Superiores particulares. As-
sim a Ordem de S. Bento está divi-
dida em varias Congregações, como 
a de Cluni, a de S. Mauro, &c. 
Estas, Corporações devem a sua ori-
gem ás reformas feitas pelos Reli-
giosos animados de santo zefo pelo 
restabelecimento da disciplina Mo-
nasiica. As Congregações seculares 
saõ as que se compõem de Eccle-
siasticos seculares, como as do Ora-
torio , da Doutrina , de S. Laza-
ro, &c. Tambem se dá o nome de 
~ongregações ás mesmas Confra-
rias. 
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A Cong-regaçaõ do Oratorio pô-

de acceitar esmolas de Capellas· eµi 
juros Reaes , obtendo licença para 
os Padrões. Veja-se a este respeito 
os Alvarás de 31 de Janeiro de 1775., 
§. 3, e de ~o de Julho de 1793. De-
r~õ-se Providencias sob1:e o regula.-
rnento das suas casas por Decreto 
de ~5 de Setembro de 179 ~ . As 
Congregações regulares naõ pódem 
receber dínheiro a juro senaõ com 
as cautellas com que o dá a Mize-
ricordia de Ljsboa. Alvará de 6 de 
Julho de 1776. As Congregações que 
se ajustaraõ com o Erario sobre a 
Decima, e Contribuições :ficaraõ izen-
tas de exames nos seus Cartorios. De-
creto de 4 de Novembro de 1798, e 
Portarias de 10 de Abril, e de l~ 
de Dezembro de HH 1, e de 3 de 
Abril de 1813, §. 5 . . A Congrega-
çaõ Camararia da Basi]jca de Santa. 
Maria foi pe la Carta Regia de 31 
de Maio de 17992 mandada unir. O · 
Alvará de 9 de Agosto de 1'176 con-

l .firmou os Estatutos econmriicos da 
1 lVIeza da Fazenda da Congregaçaõ 

de S. J eronymo. 
Congresso he huma Assernbléa de 

Embaixadores , e Pleni potenciarios 
de muitas Potencia~ para tratarem 
de negocios políticos importantes, 
principalmente para · negociarem a 
paz. Tem h,avido 1 Congressos em 
Cambray, em Soissons, em Aix la 
Cha.pelle, em Arniens , em Vien-
na de Austria, e em outras Cida-
des. 

Congrua se diz. a porçaõ conve-
niente que se dá aos Parocos para 
seu sustento. A congrua dos Paro-
cos das Igrejas do Seriaõ de Ango-
la, qual seja, e como se regula; ve-
ja-se o Decreto de ~o de ·Novembro 
de 1761. As congruas offertas , se-
gundo o costume das Dioceses saõ 
devidas aos Parocos. Lei de ~5 de 
Junho de 1760; §~. b, e 9, e De-
creto de 30 de Julho de 17'.)0. As-
congruas dos Beneficiados da J greja 
do Funchal que naõ residem accres-
cem para a Corôa. Alvará de 1 b de 
Janeiro de 1784, §. 9. Pela Carta 
Regia de 18 de Novembro de 1796 
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foi prohibido pagar-se as congruas 
d.os P arocos, Conegos, e Beneficia-

. dos do Brasil a: zentes sem Licenca 
Regia. As congruas dos Encomme~~ 
dados das Igrejas das Tres Ordens 
naõ chegando a ametade de cem mil 
i·éjs daõ-se-lhes por inteiro. Resolu-
çaõ de ~b de Fevereiro de 1793. As 
congruas dos Parocos que percebem 
djzirnos devem-se-lhes pagar pelos 
direi tos da melhor qualidade que se 
i·ecolherem nas suas respectivas Fre-
guezias. Provizaõ da Meza da Con-
sciencia, e Ordens de 14 de Maio 
de 1783 , dirigida ao Provedor de 
Lamego. 

...._..... Congruismo. Chama-se assim o 
systema de Soares, - de Vasques , e 
outros que quizeraõ adoçar o de Mo-
lina sobre a efficacia da Graca. Se-
gundo este systema Deos qu~r com 
huma vontade antecedente a salva-
çaõ de todos os homens, com tanto 
que elles o queiraõ por si mesmos. 
Elle conhece a natureza da Graça, 
e a vontade do homem; elle vê pela 
sciencia media o que este homem 
fará e!Jl todas, e cada hurna das cir-
cunstancias em que se achar se lhe 
der tal, e tal Graça. Sabe que dan-
.do-lhe a Graça em tal, e tal occa-
siaõ a sua vontade consentfrá nella. 
Esta Graça he efficaz em virtude da 
sua congT11idade , ou conveniencia 
com a vontàde do homem posta em 
taes ~ircunstancias. Veja-se Graça. 

Congruista. Chama-se assim o que 
defende o systema do Congruísmo. 

Conhecenca. Offerta voluntaria 
fc;nta ao Pa~oco pelo Pasto espiri-
tual , ou ao Senhorio por algum bom 
O ffic io. As conhecenças a favor dp 
I-Iospital Real dos Expostos foraõ 
augmentadas pela Carta Regia de 
31 de Janeiro de 1775. 

Conheci.menta he o ac to de co-
nhecer. Tambem se diz a informa-
çaõ que o J ujz competente toma de 
·algum facto. Significa naQ menos o 
.bilhete , pelo qual se mo~tra a en-
trega de fazenda, ou de dinheiro a 
bordo de algum Navio, ou em algu-
m a Re par tj çaõ -pública. Os conheci-

- mentos dos depozitos da Junta do 
'TOMO J. 
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Depozito público saõ feitos pelos s-
crivaes da Côrte, e Cidade por dis-
tribui aõ. Alvará. de 4 de Maio de 
17 57. 'Deve ajuntar os conhecimen-
tos da entrada no cofre dos Orfãos 
ao Inventario dos bens deJles o Tu-
tor , o Arrematante, ou qualquer 
outro devedor sem o que naõ fica 
desobrigado. Alvará de ~l de Junho 
de 17 ó9. Quaes sejaõ os c nheci-
mentos que no Erario se passaõ ás: 
Partes , veja-se a Lei de ~~ de De-
zembro de 1761, tit. 14, §. 3. Man-
daraõ-se dar conhecimentos aos Do-
natarios, e Privilegiados que entre-
gavaõ na Junta das Confirmações 
geraes os seus Ti tulos com a espe-
cifica declaraçaô do theor delles. Lei 
de 6 de Maio de 1769. Os conhe-
cimentos das fazendas carregadas a 
bordo devem conter a declaraçaõ das 
mercadorias carregadas, o nome da-
q uelle que as carreg·a, o daquelle a: 
quem saõ dirig~das, o lugar do seu 
destino, e a obrigaçaõ de as fazer 
ahi cónduzir bem p.cond·icionadas. 

Conjectura he a circunstancia que 
tem alguma connexaõ com o facto 
sobre que se ajuiza, e que-..coni tu-
do o deixa aind·a duvidoso. Conjec-
turas naõ bastaõ para prova do Mor-
gado. Lei de 3 de Agosto de 1770 , 
§. •4. 

Conjugal se diz o que he proprio 
de conju_ges, isto he, marido, e mu-
lher. Direito conjugal be o que com-
pete ao marido sobre a mulher para 
a di recçaõ das suas acções , e gover-
no da casa. 

. ConJuges. Esta palavra d esigna 
aquelles que saõ unidos pelo vjncu-
lo do matrimonio. Cdnsidera~se o seu 
estado antes, e depois deste. Antes 
do matrimonio pódem os futuros con ... 
juges que tem a livre disposiçaõ de 
seus bens fazerem~se as vantagens 
que lhes parecer. Durante o matri-
monio elles naõ tem a mesma liber-
dade , e só pódem beneficfar hum ao 
outro porTestamento. Ord. Liv. 4. 0 , 

tit. 65. 
Coujuncto tomado substantiva-

m.ente signi6ca em geral huma de 
duas, ou mais pessoas que estaõ jun-

h 
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tas entre si. Dá-se esta denómina-
çaõ aos que tem algum direito ' ou 
titulo comrnurn, taes como os Co-
herdeiros, ou Collega tarios. ' 

Conjuraçaó he a conspiraçaõ de 
muitas pessoas mal intencionadas 
contra o Soberano, ou contra o Es-
tado. Este crime he differente do 
de traiçaõ, que he huma conspira-
çaõ para entregar ao in~rnigo huma 
Praca si tia da , dando-lhe a conhecer · 
os pl:ojectos que se fórmaõ contra el-
le, ou outras cousas desta nature..,. 
za, que naõ respeitaõ se:naõ a ob-
jectos particulares. Differe . íarn bem 
da rebelliaõ, oú revo.lta, pela qual 
os Vassallos atacaõ abertamente, e 
çom maõ armada os seus Soberanos. 
A ~onjura.çaõ he hum c'.rime de Le-
za-M.agestade de primeira cabeça, 
e he punido como tal em todas . as 
Nações. Por conjuraçaõ em. materia 
ecçlesiastica 'se entendem os exor-
ci~mos E:}mpr·egados pela Igreja. De-
:ra.ô-$e Providencias para o clescobri-
meuto da co.njuraçaõ formada contra 
Q Senhor Rei D. J ozé pelo Decreto · 
d~ 9 de Dezembro de 1758. O si.!. 
lencfo dos que encobrem os Réos 
deste crüne he punido como o mes-
mo crime , dito Decreto de 9 de De-
~e.!1! bro de 17 [)8. Foi punido p.or Sen-
tença de ~ de Outubro de 17,'.75 pela 
çonju.r~çaõ contra 0 Ministro .de Es-
tadq l\1Çlrql).ez d~ Pombal o Réo Joaõ 
BaPttista Péle. Pelas Cartas R.egias 
q~ l 7 d~ J"QJho' e de 15 de o .utubro 
dE? f7.~0 ~e deQretaraõ as penas aos 
Reos com prehendidos I10 crime da 
GQnjura.çaõ, que 1 se formou no Bra-
z.i~. 

ConJurr;tdor. se diz o que faz con-
juros. 'l)J.mbem he chamado assim o ' 
qµE: move, e induz outros a se con-
j:t;irarem. Conjuradores Sacran;ientaes 
~l'aÕ cJoze homens que nos J uizos Feu-
daes él:ntigamente jurav.aõ. com o Lj-
tigapte que cr-iaõ, e tinhaõ para si 
~~r Y~rc;la.dÇ} o que elle a:ffirma va com 
jui;arçento. 

Conjurar quer dizer fazer conJu-
r.0$, ~:x;orci~mQS. Ta.rnbem significa 
rogar COJJl ins,tançia. Mais especia1-
m~n,t~ ~~ torq.a po,.- e4igir juran;iento 
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prornissorio de a1guem. Conjurar-se 
be entrar em alguma conjuraçaõ. 

Conjuro he a acçaõ de tornar ju-
ramento promissorio. Tarnbem signi-
fica imprecaçaõ feita com palavras 
supersticiosas, a que nos tempos da 
ignorancia se suppunha que obede-
ciaõ as cousas naturaes, e os mes-
mos demonios invocados pelos magi-
cos ,. e feiticeiros. · 

Conluio o mesmo que Coilusaõ. 
He o trato entre dois , ou :µ1a]s para 
fraudarem , e illudirern hum tercei-
ro, ,ou a d1sposiçaõ legal. Ord. Liv. 
\\2. 0

, tit. 33, §. 33. Corno se prova, 
e evita o conluio dos Rendeiros ' da 
Fazenda Real, veja-se o R.egünen-
to de 17 de ·Ütftubro de 1516, capº 
l 6PJ. Nas rendas Reaes basta duas 
Testemunhas para se haver por pro-
v.ado. _Alvarás de 3.0 de Outubro de 
1649· , e de 10 de Janeiro de 1678º 
Hé\vendo conluio nas ditas rendas 
Femovem-se estas sem as Partes se ... 
rem ouvidas. Decretos de 19 de Abril 
de)69~, e de 3 de Agosto de 1705º 
Conluios nas Arrern atações das ren-
das Fiscaes' saõ punidos pelo J\lvará 
de 30 de Outubro de 1649. · 

Connexaó he a relaçaõ que se 
acha éntre muitos negopjos ·que pó-
dern , e até n~quer:em sei.· devididos 
pela mesma Sentença. 

Conquista fae a adqujsiçaõ da So-
berania pela supel'ioridade das armas , 
de hum · Prinejpe estrangeiro,, que 
reduz os vencidos a submetter-se ao ·. 
seu .irnperio. Do direito da guerra 
nasc~ _o da Conquista. Esta suppõe 
qm~ o Vencedor t.eve justo titulo de 
fazer a guerra, · 

Consagraçaó. Esta · palavra em. r 
geral significa o complexo das cere .. 
monias ínstituidas pela Igreja, e pa-
ra fazer sagra'da huma cousa. A ppli-
ca-se a obJectos que saõ particular-
mente destinados para o serviço de 
D_eos , ou p·n'a o uso d0s Sarate>s ··Mis- ' . n· "1 I tenoSJ. . 1z-se aoso utarnente, e por 
e~eelle.ncia da eonsa.graçaõ à.o paõ~ 
e vinho que 0s SaGerdotes fa.~ern pa-
ra operar o l\{[ister·io da Eucharistia. 
Emprega-=S~ tarnbern para significar 
a belílçaõ. dos Sa.nt.0s Oleos que o$ 
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Bispos fazem na qujnta feh·a da Se-
,rnana Santa. ,Antigamente se cha-
mava Consagraçaõ o jurarneuto que 
se fazia pela Hostia sagrada. 

Consanguíneo. Este termo desi-
gna hu,m parénte do lado paterno. 

. Charnaõ-se irmãos, e irmãs consan-
guineos os que saõ filhos do mesmo 
pai' posto que naõ da mesma mãi 
.para differença dos irmãos, e irmãs 
uterinos, que saõ fühos qa mesma . 
mãi, posto que naõ do mesmo pai. 
Os que · saõ procreados do mesmo 
pai, e da mesma mãi chamaõ-se ir-
mão.s, e irmãs germanos. 
_ · Consanguinidade he 6 parentesco 
entre pessoas que provém do mesmo 

R - • 
~angue. Entre os omanos, segun-
do a Lei das doze ta.boas o vincu-
)o da consanguinidade tinha lugar en-
tre todos os descendentes do mesmo 
pai, fossem varões , ou ferneas . .De-
pois ·pela Lei V oconia foraõ as m u-
lher17s exclui das dos direi tos da a-

.. ~naçaõ', e consequente.rp.en_te dos de 
succeder com os varões, except~ se 
estivessem no prim~iro gráo de con-
sa.ngui nidade, isto he, excepto as 
irm·ãs do falecido. Justiniano resta-
beleceo as mulheres no direi to da 
agnaçaõ; mas o direito da consan-
guinidade naõ era precisamente o 
i~esmo que ·o da agnaçaõ, porque 
havia duas sortes de ag·nados , ou 
parentes .da parte paterna, huns na-
turaes, outros adoptivos, é para se 
qualificarem consanguíneos os agna-
dos era preciso que fossem irmãos 
naturaes ·,_ e naõ adoptivos, e que 
fossem procreados do mesmo pai, 
posto que o naõ fossem da mesma 
rnãi. Entre nós naõ se conhecem es-
tas differenças de agnaçaõ , e co-
gnaçaõ. Quando o termo consangui-
nidade se oppõe á qualidàde de ir-
mãos germanos, oú. uterinos, enten-
de-se do parentesco que ha entre ir-
:rnãos ·procreados do mesmo pai; pG-
rém' naõ da mesma mãi. -O privile:-
gio do dobrado vinculo, isto he, de 
ümãos, ou irmãs germanos he mais 
for_te que o direito da consanguinida~ 
de propriamente tal, pois os irmãos, 
e ir~ãs germanas excluem os irmãos, 
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e irmãs consanguineos, ou uterinos; 
Este privilegio com tudo naõ se es-
tende além d.e irmãos, e filhos de fr-
mãos. Authent. cessante tit. Cod. de 
leg·it. hcered. Authent. Iraque tit. Cod. 

. .? Communia de Success. 
Consciencia he o conhecimento jn-

terno do juizo que a nossa alma faz 
sobre a con veniencia, 9u desconv·e-
cia moral das a,_cções. Obrar aJguem 
~egundo a consciencia he fazer hu-
rna boa acçaõ, porque a julga mo-
ralmente bo;i.; e obrar contra a con-
sciencia he hir contra o j uizo que a 
nossa alma fórma sobre a moralida-
de de huma acçaõ, e faze-la cornó. 
conveniente, posto que julgue que 
o naõ he .. Por liberdade de conscien-
cia se entende o direito ele cada 
hum seguir em materia de Religiaõ 
o que julga na consciencia, e com 
sinceTif].ade ser-lhe m ais vantaj óso 
para a salvaçaõ eterna. O Juiz deva. 
julgar segundo as provas dos autos, 
ainda que outra cousa lhe djcte a 
consciencia. Ord. Li v. 3. 0 , tit. 66. 
pr. . 

Conselheiro. Na sua_ ~]gnificacaõ 
propria se diz aquelle que se a~ha 
estabelecido para dar o seu conse-
lho sobre certa, e determinada ma-
teria. Ha muitas especies de Conse-
lheiros: ha huns que. o Soberano es-
colhe para o ajudarem com os seus 
conselhos,...no governo do Estado : ha 
outros que tem o titulo de Conse-
lheiros, mas que naõ estaõ junto do 

- soberano , e sómente saõ membros 
de Tribunaes: e ha finalmente ,... ou-
tl'os que tem este título por honra 
sem exercer algum cargo de Magis-
tratura. Ha Conselheiros natos, isto 
he, · que o saõ logo que ·estejaõ des-
pachados com alguma dignidade a 
que o titulo de Conselheiro está an-
ne)ta. Taes saõ os Bispos. Os Con-
selheiros de Estado saõ personagens 
da p1:irneira g-raduaÇa.õ, e saõ con-
vocados pelo Soberano para votarem 
sobre algum negocio importante da 
Administra.çaõ pública. Aos Conse-
lheiros de Estado se concedeo por 
Decreto de .9 de Outubro de 1691 o 
primeiro lugar em todas as Juntas, 

II ~ 
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.e Tribunaes. Pelo Decreto de \'24 de 
Junho de 1806 se declarou que hum 
dos :filhos dos Conselheiros de Esta-
do que assentar praça em qualque_r 1 

.dos Corpos do Exercito, tendo a ida~ , 
de prescripta pelas Leis seja promo-
vido em primeiro Posto ao de Capi-
iaõ, sem dependencia de passar pe._ 
los Postos subalternos. Os Secreta-
a.1.os :de Es·tado saõ Cofl.selheiros na-
-tos. Aiv.ará de 4 de J u1'ho1 de 1796. 
-OB Depn~tados da Junta ·dos Ttres 
tEs1tacl.-0s , hoj·e ' exti n c ta , goza v aõ da 
.ibon.ra d.e sfü·.em Conselheiros natos. 
Decret0 de i 30 ·de Junho de 1789. 
Os Ccrnselheiros , e Secretados de 
Guerra gozaõ do privilegio de Des-
emb&3:gador. Decreto de 13 de Agos-
,to de Hif>f>. Os que ten:i titulo pre-
cedem · no Conselho de Guerra áq uel-
les, que o naõ tem: Decr~to de 10 
de Janeiro ,de ~706. Compete-lhes a 
Patente de Mestres de Campo Ge-

, :pera.es. Lei de ~9 de Janeiro de 
173~ .. 

Conselhf> he o parecer que se dá , 
ou se recebe. He tambem titulo de 
honra que se dá por Mercê Regia 
..l AI I D' 1 "'. w.e que se passa vara. a-se nao 
menos o nome de ConselhG> a T.ri-
bunaes, ou J.untas de M~nistros em 
{f'!l.B se deliberaõ, e decidem objec-
tos ·de Fazenda, e do Estado. As~ 
siín dize iilGS Conselho de Estado, 
Conselho da Fazenda , Conselho Ul-
tramarino, Conselho' de Guerra , e 
Ccmselho do Almirantado, Conse.Iho 
cl.o 'Santo Offi:cio, Conselho da ·Casa 
das Rainha·s, Conselho Supremo Mi-
lri.tar, &c. ) 

O Conselho de Estado foi insti-
tuido pelo Senhor Rei D. Sebastiaõ 
á imitaçaõ do que em Castella eri-
gio o Imperador Carlos V. , seu Avô. 
D-eo-lh.e Regimento o mesmo Se:nhor 
Rei por Alvará ' de 8 de Setembro 
de l b6~l. Hum dos primeir·0s Conse-
lheiros de Estado no nosso Reino foi 
Lourenço Pires de Tav,ora. O lug·~r, 
du1·a-çaõ, e modo do ·despacho des-
te Tribunal foraõ deten:ninad0s pelo 
Decreto de 31 de Março de I 64b. 
Aos Conselheiros de Estado se man-
dou fazer as con tinen.cias devidas por 

CON 
Decreto de 18 de Dezembro de 1 G49-~ 
Os Conselhei.ros de Esta.do preferem 
em todos os Tribunaes, e lug:ares 
aoS' que o naõ saõ. Decreto de 9 de' 

1 Outubro de IG~l. Os Secretarios de 
Estado saõ Conselheiros natos; e se 
augmentou o nú.mero tlelles pdo Al-
vará de 4 de Julho de 1796. Hum 
dos fi .lhos dos Conselheiros de Esta-
rê;lo assentando praça entra logo a ser-
·vir no Posto de Capitaõ. Decreto de 
1'24 de Jtrnho de 1896. · 

6 Conselho da Fazenda he hum 

1 

Tribunal muito ant;jgo, e naõ co:ns-
ta da sua jnstituiçaõ. 'Tem .i:l seu car-
go a administraçaõ dp, Real Fazen-
da. ~ · sua J tJ.risdicçaõ · era d'antes 
sómente vóluntaria .. O Senhot Rei 
D. J ozé ajuntou-fhe .a contenciosa. 
Lei ' çle ~~ de Dezembro de .1761, , 

I
' §. ~ .. J 1Jtlga as habilitações tílos Suc-

cessores , de Mercê, ou pagamentos 
. ! d

0
e dibvidas· Fisc::res. CAlvahrá d.e 14 de 
utu ro de 1766. on eçe ptivati-

vamente das Causas tocantes á (!lr-

recadaçaõ da Real Fazenda, e ~aõ 
póclt(m inttomlt3ttet-se ne~se conh.e--
cimento as Relações. Alvará de ~{) 
de· Maio de 180~ , R ·es0.JuÇaõ de 7 
de Setembró, e Edital de 8 de-Ou ... 
tubrd d.e 180.5. Procede isto, .àinda 
que as demandas sejaõ entre Par-
tes , e a Real Fazer.ida ja esteja pa-
ga. ' Alvará de 17 de ·OutubrG de 
l b 1 6 , ca p .. <?Z 3 ', ~- ~. Deo-se-lhe Re-
gulamento por Alvará d.e ~o de No-
vernbr0 de 1 b-91. Para este Tribu- · 
nal passou tudo o qu-e s.e tratava ~os . 
Tribunaes da India, Afrri.ca, e Con-
tos, dito Alvará -de o/2.0 de Nrovgm-
qr.o. de 1591. Mandou-se que ,se des-
pachassem no di ~o TrihuTiai os Fei-
tos da Real Faz1e1nd;a que até ali se 
despa-chavaõ na Casa da Supplica-
çaõ. Carta Regia . de_, ~-7 de J a'neiro 
de !l 603 , e Alvarás de 4 de J aB.eirG 
d.e 16'03, de o/29 de Julho de Hll l,, 
~ de 6 .. de A ,go:sto de 1G4B. Ao des-
pacho _dos Fesitos que no dito \Tri-
bunal con.·ern assistem Cons:elhei1·os 
Lei.Tados. Alv.ará.s de ' P2~ de Julho 
de 1611', .e de 6 de Agosto de 1646 • 
Na0 póde o Conselho sentenc:iar Fei-
tos crünes e1n que tenha lugar pena 

/ 
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ile morte. Carta Reg·ia de 6 de Ou-
tubro de 1615. Conhece de todas 
as Causas em que he Parte o Pro-
curador dçi Fazenda. Carla Regia 
de 16 de Dezembro de 1615, e De-
creto de 19 de Outubro de 1646. 
Foi nomeado Presidente do Conse-
lho da Fazenda com o mesmo orde-
nado de Presidente do Desembargo 
elo Paço. Decreto de ~9 de Agosto 
de 1770. Foi unido o Conselho da 
Fazenda ao Real Erario ', sendo pre-
sidido pelo Presidente deste. Alvará 
de 17 de Dezembro de 1790. Per-
tence-lhe quanto ao subsidío da De-
cüna a mesma jurisdiccaõ que exer-
ci ta nas mais Irnposiçõ~sReaes, in-
do para elle immeclfa;tamente os Re-
cursos das primeiras Instancias na 
Côrte, e seu Termo.,, e nas Comar-
cas depois de Jse lhe conhecer del-
les na Junta da Cabeça . dellas. Re-
soluçaõ de ~ de Junho, e Edital de 
6 de Setembro de 1805. Cornpete-
lhe a inspecçaõ da Real Fa·~enda nas 
·Ilhas. Alvará de 14 de Janeiro de 
fJ 807. Sobre outros objectos de Ju-
riscl.icçaõ deste Tribunal, veja-se a 
Carta Regia de 6 de Setembro de 
1616, §. p, o Decreto de_ ~9 de Fe-
vereiro de f 644, o Assento do dito 
Conselho de lo de Julho de 1646 , 
e os Decretos de ~ 1 de Junho de 
1649, e de l~ de Março de 166·5. 
O . G_onselho da · Fazenda. do Rio de 
Janeiro foÍ estabelecido por AI vará 
de !f28 de Junho de 1808. 

O Conselho Ultramarino foi ins-
ti tuido pelo Senhor Rei D. J oaõ J.V ~ 
por Lei de 14 de J ulbo de 1 64~. 

·O seu officio he a administraçaõ dos 
~egocios- do Ultramar, e arrecada-
çaõ dos direitos dos Dominios Ultra-
niarinos. Deo-se-lhe Regimento por 
Alva:rá de 6 de Ja~eiro de 1643. 
Antigamente naõ tinha mais que a 
jurisdicçaõ v<?luntaria; mas o Senhor 
Rei D. Jozé lhe deo tambem a con-
tencio.sa pela Lei de 16 de Junho 
de 1763. Os ordenados do Presiden-
te, Conselheiros, e mais Officiaes 

. d.este Conselho foraõ regulados pe-
l-0 Regimento de 14 de Julho de 
164{~, §. 14, e pelo Alvará de ~3 

CON 
de· Março de 1754. Foraõ nomeados / 

, os primeiros Conselheiros deste Con-
selho por Decreto de 16 de Julho 
de 1643. Regulou-se a sua jurisdic~ 
çaõ, e com petencia pelo Alvará de 
Pl .... de Dezembro de Hi4·3. A J uris-
dicçaõ do Conselho Ultramarino no 
Rio de Janeiro foi unida ao Desem-
bargo do Paço com a da Nieza da 

.Consciencia, e Ordens por Alvará 
de~~ de Abril de 1808. Sobre aju-
risdicçaõ do Conselho Ultramarino 
se resolveraõ as dúvidas entre elle., 
e a Meza da Consciencia pelo Al-
vará de \2 de Janeiro de 1606. Os 
Ministros deste Tribunal tem o ti-
tulo do Conselho. Decreto de ~9 de 
.Abril de l 79 3. Que propinas ven-
cem, veja-se o Alvará de ~ 6 de No-
vern bro do H>l l , e Decreto de 11 
de Dezembro de 17 50. Naõ pódem 
dar voto n os Feitos de seus paren-
tes. Cnrtas Regias de 7 de Setem-
bro de 16~7, e de 9 de Novembro 
de 16\29. 

O Conselho de Guerra foi erecto 
pelo Senhor Rei D. Jonõ IV. por 
Decreto de 11 de Dezembro de 1640; 
e se lhe deo Regimento em data de 

· ~~ de Dezembro de 1643. Despacha 
nas segundas, quartas, e sextas fei-
ras. Decreto de 7 de Agosto de 17~4. 
N àÕ pode rnaHdar prender ás Cama-
ras sem especial Hesoluçaõ Regia. 
Provizaõ de I ô de Março de l 7 ~7. 
Ha Conselhos de Guerra Reg-ünen-
taes, em que se sentenceiaõ '""os de-
lictos militares em primeira instan .. 
eia. Nas Praças fazem-se em casa 
dos Governadores. Officio de 18 de 
Setembro de l 7 f> ~ . Os J uizes destes 
Conselhos só tem arbítrio nas pro-
vas, e naõ nas penas. Alvará de 15 
de Julho d~ 1763, e Resoluçaõ de 
17 de Janeiro de 1768. A sua juris-
dicçaõ he privativa, e exclusiva. Al-
vará de ~l de Outubro d.e 1763, 
§._ Ç2. Quando os culpados tem habi.,,, 
to de qualquer das Ordens Militares 
intervem nos Conselhos hum núme-
ro de Cavalleiros igual ao dos Offi-
ciaes de patente de que se ·com-
põem, düo Alvará de ~l de Outu--
bro de 1763, §. :4. Os Auditores vo.-
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·tal> nesses Conselhos na classe dos 
Officiaes occupando o lugar dos Ca-
pitaes mais modernos. Alvará de 18 
de Fevereiro de 1764. Começa-se 
pelo corpo de delicto. Alvará de 4 
d.e Setembro de 1765, §. ~. Os Con-
selhos de Guerra saõ em substanci·á 
escritos, ou averbados no Livro Mes-
tre dos Regimentos. Alvará de}.) de 
Julho de 1763 , §. 7, .e Alvará de 
1 -11 de-Abril de 1780, §. 1. Em tem-
po de paz he lici. to aos Réos nomear 
Advogado para os dfrigi.r; ~ nos cri-
mes capitaes pódem embargar huma 
vez dentro de quatro dias. Decreto 
de 5 d~ Outubro de 1778. Nestes 
Conselhos se conhece das Resisten- ' 
cias feitas por Paizanos aos Officiaes, 
e Soldados das Ordenanças. Alvará 
de ?20 de Dezembro de 1784; ou da 
'Tropa. Alvará de 10 de Agosto de 
1790; mas só nas diligencias mili-
tares. A vizo de ~ de Dezembro de 
1815. Fazem-se os Conselh0s de Guer-
1·a nos Regimentos das Milícias em 
tudo conformes aos de Tropas regu-
lares. Ordem de ~7 de Abril de i 800. 
Como se façaõ, v~ja-se o Regulamen-
to de ~o de Dezembro de 1808, cap. 
3, §. 7. Est,aõ sugeitas aos . Conse-
lhos de Guerra as Ordenanças: Por-
taria de 30 de Junho de 1810; _e os 
Bagageiros que desertaõ. Port;iria 
de 13 de Fevereiro de 18Hl. Nos 
Conselhos de Guerra do Exercito 
13ritanico se mandou observar a mes-
ma fórma que nos dos N acionaes. 
Portaria de 9' de Março de 1813_. 
Os Conselhos de Guerra da Repar-
tiçaõ da Marinha saõ feitos na con-
formidade do Regulamento para às 
Tropas de terra na parte applicavel. 
Decreto de 15 de Novembro de 1783 , 
Alvará de ~6 de Abril de 1800, :Por-
taria de 10 de Setembro de 1805, e 
Alvará de 17 de Fevereiro d.e 1811. 
Nomeiaõ-se pelo Conselho do Almi-
rantado para examinar a conducta 
dos Officiaes de· Marinha que tive-
rem merecido a censurá das Leis , 
precedendo Consulta. Decreto de 15 
de Noverbbro de 1783, Lei de ~6 de 
Outubro de 1796, tit. 1, §. 6 , Al-
vará da mesma data, tit. 3 , §. 7, e 
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Alvará de ~6 de Abril de 1800. So .. 
bre os Conselhos de Guerra respec-
tivos á Real Brigada, veja-se o Al-
vará de 14 de Abril de 1780, e o 
A vizo de 6 de Setembro de 1805. 
O Juiz Relator do Conselho de Guer-
ra tem o titulo do Conselho. Decre-
to de 10 de Maio de 1793. 

Conselho de J ustica he o Tribu-
nal superior constituído pa1·a confir-
mar, ou reformar os Conselhos de 
Guerra. l\/Iandou-se que o, houvesse 
ao inenos hurna vez cada semana~ 
Decreto de 14 de Junho de 1730. 
Qual fosse a sua creaçaõ , em que 
dias se ajunta, e de quantos mem-
bros oonsta, vejaõ-se os Decretos de 
~o de Julho de 17bl, e de ~o de 

- Agosto de 1777. Para condemnar á. 
morte he necessario o voto de oito 
J uizes , dito Decreto de ~o dé Agos-
to de 1777, o que se alterou pelos 
Decretos de 13 de Agosto, e de 13 

"de Novembro de 1790. O Conselho 
de Justiça passa as Cartas de Segu-
ro aos Soldados nos crimes civís. Al-
vará de l4 •de Outubro de 1791. Os 
Conselhos de J 'ustiça que se manda-
raõ crear no Estado do Brasil por 
Carta Regia de ~9 de NGvembro de 

· 1806 foraõ abolidos por Alvará de 1 
de Abril de 1808, §. 7. Qs Conse-
lheiros, e Secretarias de Guerra go-
zaõ do privilegio de Desembargado-
res. Decreto de 13 de Agosto d.e 
1655. Os que tem Titulo precedem 
nos Conselhos de Guerra. aos que o 
n aõ tem. Decreto de lo de Janeiro 
de 1706. ,'I'em sempre a Patente de 
Mestres de Campo Generaes. Lei 
de ~9 de Janeiro de 1739, e Alva-
rá de ~o de Novembro de 1786. Te1n 
annexo o soldo da sua Patente. De-
creto de 19 de Novembro de 1790.' 

O Conselho do Almirantado foi 
creado por- Decreto de ~ f> de Abril 
de' l 79f:>. Foi elevado a Tribunal por 
Alvará de ~0 1de Junho de 1795, e 
Lei de \26 de Outubro d~ 17 96 , tit. 
1 , §. 8. 1-Ie Tribunal Regia ·, e se 
lhe deo R~gimento pela dita Lei de 
~6 de Outubro. O Conselho do Al-
mirantado decide em ultima instan-
cia eo1n os Ministros Adjuntos so ... 
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.bre a validade das prezas. Alvará 
:de 7 ·de Dezembro de 1796, e De-
creto de 18 de Janeir'o de 1803. Das 
suas Sentenças naõ se concedem Re- -
vjstas ordinarias_ Decreto de b de 
Novembro de 1799. Nomeia os Pa-
trões mores. Decreto de ~~ de Mar-
ço de 1797. Deraõ-se Pro_videncias 
sobre a se.rventia do Officio de Se-
cretario do dito Tribunal pela Reso-
luçaõ de lfl.f> de Novembro de 1797. 
Deterrninaraõ-se os emolumentos dos 
seus Officiaes por Alvará de 31 de 
Julho de 1798 , e Decreto de ~f> 
.de Fevereiro de 1807. Foi autho-

. rizado para perdoar os crimes de 
deserçaõ simples. Resoluçaõ de 5, 
e Edital de 14 de Agosto de 1801. 
Os Conselheiros do Almirantado tem 
o titulo do Conselho tendo Paten-
te de Chefe de Esquádra, ou da-
hi para cima. AI varás de 6 , e 30 
de Agosto de I 79f>. Veja-se o Al-
vará de ~6 de Outubro de 1796, 
ti t. 5. 

O Conselho Geral do Santo Offi-
·cio foi instituído pelo Senhor Rei D. 
J oaõ III. A sua J urisdiccaõ he ec-
~1esiastica, e concedida pelos Pon-
tifices. Ella versa em castig·ar os he-
reges, e apostatas ; porém todo o 
poder temporal que exerce lhe foi 
conGedido pelos Senhores Reis deste 
Reino. O Senhor Rei D. J ozé o de-
clarou Tribunal Regio, e como tal 
lhe mandou dar o tratamento de Ma-
gestade. Alvará de ~o de Maio, e 
Lei de li de Junho de 1769. Os 
Deputados do Conselho Ge·ral do 
Santo Officio· tem o titulo, e Car-
ta do Conselho , dito Alvará de ~o 
de Maio, e Lei de l~ de Junho 
de 1769~ 

O Conselho da Casa das Rainhas 
conhece de todos os negocios que 
dentro das terras doadás á mesma 
Casa conheciaõ os Tribunaes do 
Desembargo do Paço , e dõ Conse-
lho da Fazenda, competindo-lh'e a 
respeito dos ditos negocios a. mes-
ma. Authoridade que nas outras ter-
ras do Reino compete a esses Trj-
buoaes. Alvará de I l de Marco de 
17 86 1 Fqi-J.b:e clado R~gimen-tÕ ·em 
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11 de Outubro de 1656, o qual foi 
confirmado, e roborado pelo dJto Al-
vará de 11 de N.Iarco de 1786. 

O Conselho Supremo Militar foi 
creado no Brasil por Alvará de l de 
Abril de 1808. Julga as Causas- rna•-
ritünas , que se suscitaõ entre os 
Vassallos dos differentes Estados. 
Alvará de 6 de Novembro de 1810. 
Ha hum Conselho de Administraçaõ 
em cada Regimento para a econo-
mia do fardamento no Rio de J a-
neiro. Alvará de l~ de Março de 
18].0. A.o Conselho da India, e Do-
mínios Ultrarnarjnos foi dado Regi- · 
mento por Alva.rá c:le ~ õ de Julho de 
I 604, o que foi declarado pelo Al--
vará de ~ de Janeiro de 1606. 

Que moradias vencem os que se 
tomaõ por do Conselho, veja-se o Re-
gimento de 3 de Janeiro de 157!2 -.. 
cap. ~ o. Os que ten'l o titulo do Con-
selho gozaõ o tratamento de Senho.J. 
ria. Alvará de u»deJaneiro de 17ó9 , 
§. 3. As pessoas que tem , e gozaõ 
deste titulo precédem nos Tribu .... 
naes, e Juntas áquellas que o naõ 
tem. Alvará de qeo de Novembro de 
17 86. Tem Carta do Conselho os. 
dois Vereadores db Senado. Decreto 
éle ~4 de Junho de 1797. Tambem 
a tem os Conselheiros do Conselho 
do Almirantado , sendo Chefes de 
Esqu.adra. Alvará de 30 de Agosto 
de 1795, e o Juiz Relator do mes-
mo Conselho. Alvará de 31 de J a-
neiro de 1797. Tem o mesmo trata 
menio os dojs Ministros da Meza. 
<la Conscie.iµ,cia. A vizo de 6 , e De-
creto de 3 de Fevereiro de 1801. 
Os _Dom Priores da Real Collegiada 
de N. Senhora da Oliveira da Villa 
de Guimarães. Alvará de 4 de Abril 
de I 7~5. Foi concedido aos D. Prio .. 
l!es Geraes da Ordem de Christ0 .. 
Alva1·á de 6 de A btil de 178~ . Fo-
raõ condecorados com o Titulo da 
Conselho QS Em.pregos de Portei..J 
ro da Camara .. . e Guarda joias po-l" 
Alvará de I 7 de Janeiro de l Sos. 
Este mesmo Titulo foi dado aos Mi"' 

, nistros do C0Ii-seJho do Ultramar por 
Decireto de _ ~9 de Abril de 1793; 

··.- aos. Drepu1!adqs. da Junta dos- Tre$ 
h4 
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Estados. Decreto de 30 de -J·unho de 
1789; e aos Reitores do Collegio dos 
Nobres. Alvará de ~7 de Setembro 
de 1765. Naõ compete este Titulo 
aos Condes sem especial Graça. Car-
ta Regia de 3 de Junho de 1615. 
Os que tem este Titulo quando saõ 
chamados ao Desembargo do Paço, 
dá-se-lhe assento no mesmo banco 
dos Desembargadores em ultimo lu-
gar. Decreto de ~ifl de Agosto de 
164~ . 1 

Consenhor he aquelle que tem 
direito de dominio com algum ou-
tro á mesma cousa move!, ou im-
rnovel. Os Consenhores possuem pro' 
indiviso, ou separadamente. 1-Ie li-
vre a cada hum dos Consenhores pro 
jndi viso pedir a partilha, ou a lici-
taçaõ se a cousa naõ admitte di visaõ 
com moda. 

Consenso .em materia beneficial 
he a :fnençaõ feita nas Provizões de 
Resignaçaõ dad~s em Roma com o 
consentimento do Resignante, ou de 
seu bastante Procurador. 

Consentimento he o concurso na-
tural da von ta<le das P Rrtes ·sobre 
hum facto de que tem conhecimen-
to, e de que querem tratar. O cÕh-
sentimento , ou he verdadeiro, ou 
presumido. Chama-se verdadeiro o 
que se expressa exteriormente .pelos 
sinaes ordinarios das palavras , do 
escrito, dos gestos. Daqui vem que 
o consentimento vei·dadeiro póde ser 
expresso, ou tacito. Consentimento 
pre'sumido he o que a Lei suppõe 
por equidade. Este consentimento 
pre.sumido tem lugar ~as obrigações. 
que nascem dos q uasi contratos. Pe-
la Lei de ~9 de Novembro de 177 5 
se deraõ · providencias, para supprir 
o cons~ntim_ento dos. Pais nas nup-
çias dos filhos quando he injusta-
n1e'!Jte negado, suscitando-se as Leis 
de ~3 de Novembro de 1616, de ~9 
de Janeiro de l 7 3 9 , e de l 9 de J u-
nho de 1775. \ 
. Conservador se diz o Magistrado 
que conserva , e faz güardar os pri-
vilegios de alguma Corporaçaõ a que 
administra justiça. Conservador da 
·Cida<le foi creado po;r Alvafá _de 9 
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de Setembro de 15~PJ. He o Corre• 
gedor do Crime mais antjgo. Decre-
to de o/29 de Novembro de 1754, e 
Assento de 13 de Fevereiro de-17 5bº 
Reputa-se Ministro de Donatario, e 
as · q uesiões sobre a sua jurisdicçaõ 
se disputaõ no Juízo da Corôa. De--
ereto de 17 de J4nho de 160~. Naõ 
tem voto nas eleições que se fazem 
na Casa dos, vinte e quatro. Postura 
de 8 de Fevereiro de 176 l. Despa-
cha por si só os Feitos. 4lvará de 
?25 de J an~iro de 1607. Os Conser-
vadores das Religiões naõ podiaõ co-
nhecer como Ordinarios das Causas 
dos izentos, nem passar Cartas de 
privilegias. Ca1:ta Regia de ~~ de 
Março, e Avizo de \õl3 de Abril de 
1616, Carta Regia de ~o de Junho 
de 1618, e Alvará de 9 de Julho 

. de 164\'2. O Conservador das Ordens 
1 Militares póde servir-se dos Officios 
; dos outros Juizes. Carta Regia de 

16 de Maio de 16~5. Sobre a sua 
jurisdicçaõ, vejaõ-se os Estatutos , da 
Ordem de J\\viz, tit. 5, defin. 39,, 
os da Ordem de Christo , part. 3. ª ~ 
tit~ ~, e os da Ordem de S. -Thiago.; 
cap. 58. Conservador dns Cartas de 
jogar he ·nomeado de entre os Des-
embargadores da Casa da Su·13plica-
çaõ. Carta Regia de ~7 de Ju lho de 
1. ?~f. He. Juiz p1:i ~ativo dos Pri vile-
g1ados dellas. Decreto de PJ4, de De~ 
zemhro de 180~; e conhece exclusi-
v.amente dos delictos o.ffensivos da 
Real Fabrica das Cartas , assim co-
mo dos da. Im pressaõ Regia. Decre-
to de 19 de Abril de 1803. ··O Con-
servador do Contrato clbs Portos sec-
cos foi nomeado por Alvará de 6-de 
Févereiro de 1631; o do Contrato 
do Sal por Alvará de ~ de Junho de 
1636; e o do Contrato · das Terças , 
do Reino por Alvará de \21 de Ju-
nho de 1636. O Conservador da Uni-
versidade de Coimbra como seja e lei-
to, e qu51l seja a sua jurisdicçaõ, ve-
jaõ-se os Esta~utos antigos da Uni-
versidade Li.v. ~.º, tit. ~7. Tira an-
nualmente Devassa dos Estudantes 
que tem trato illicito com Freiras .. 
Lei de 3 de Novembro de 1671. Naõ 
passa Cartas de Seguro .. Decreto 'de 
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~L.t de Setembro de 1678. I-Ie Juiz 
Executor das dividas da Fazenda da 
Universidade. Alvará de ~8 de A-
gosto de l 77rp],; e exei-ce a sua juris-
dicçaõ em q uaesquer terras.. Carta 
Regi.a de 11 de Setembro de 1784. 
Nesta qualidade dá Appellaçaõ, e 
Aggravo para o Juiz dos Feitos da 
Fazenda, dito Alv:ará de ~8 de Agos-
to de l 77o/2, §. 8.' O Conservador dos 
Ingiezes conhece das Causas delles, 
~linda que se litiguem com Privile-
giados, excepto o Fisco. Alvarás de 
~o de Outubro de 1656, e de 16 de 
Setembro de 1665~ Conhece tambem 
das . Causas de Força, e das de Pre-
ferencia. Assentos de 6 de Março 
de 1 7 8~ , e de 15 de Fevereiro d~ 
· 179 L Das suas ~entenças compete · 
A ggra vo ordinario, e naõ A ppella-
çaõ. Alvará de 31 de Março de 1790 • 
. O mesmo he a respeito das Senten-
ças do~ ~onservadores das N a_ções 
Hespanhola, e Franceza . . Alvará de 
15 de Setembro de 180:2; e da Ita-
liana. Alvará de ~rn de Abril de 1800. 
Foi creado hum Cons.ervador .para a 
.N açaõ lngleza no Rió de ·Janeiro. 
.Alvará de 4 de Maio de 1808. O 

. Conservador da Religiaõ de Malta· 
he Juiz privativo dos alistados na 
Companhia da Côrte creada por De:... 
e reto de 19 de Abril de 1780. Do 
Conservador da Religiaõ de· Malta, 
çuja jurisdicça.õ he civil, e tempo-
ral se aggrava 7 e_ appella para a Re~ 
láçaõ do districto; mas como a este 
Officio está annexo o de Provizor, e 
Vigario Geral dp Graõ Priorado do 
Crato nas Causas que respeitaõ a 
este O:fficio, .cuja jurisdicçaõ he me-
ramente ecclesiastica' recorre-se á 
Corôa, ·e appella-se pa1;a a N uncia~ 
tura. Alvará de '.Z7 de Novembro de 
1797. O Conservador · ao Tabaco da 
Côrte qual seja a sua jurisdicçaõ, 
veja-se o . Regimento de 18 de 9u-
tubro de 170'2. Pertence-lhe a ins-
pecçaõ a resp.eito dos EstanqueiTos. 
Provizaõ de 9 de Dezembro de 1749 ·. 
I-Ie· elle quem conhece dos extravios 
do dito genero, e naõ o Su,perinten-

- dente Geral dos Cont.rabal1dos. De-
creto de 1 de Agosto de 1794. Os 

TOMO I. .. 

CON 
Conservadores do Tabaco das Co-
marcas por quem saõ nomeados, e 
qual seja a sua .jurisdicçaõ, veja-se 
o mesmo Regimento de .l 8 de Ou-
tubro de , 170~, §§. ~7 , e 34. Foi 
nomeado hum Conservador Geral do 
Tabaco em todo o Reino por De-
creto de l ~ de Novembro de 1707. 
O Conservador da Companhia da A-
gricultura das vinhas do Alto-Douro 
qual seja a sua jurisdicçaõ, vejaõ-se 
os Estatutos da mesma Companhia 
confirmados por AI vará de lo de Se-
tembro de 17 t>7 , §§,. 7 , 8 , ~4, e 
40, e Alvarás de 30 de Dezembro 
de 17oO, de '.2°1 de Setembro de 
Í80~, §. 5, e de 9l0 de Julho de 
1807. Conservador da Junta do Com-
mercio qu-al :(osse a creaÇaõ deste lu-
gar , e qual a sua j urisdicçaõ, e gra-
duaçaõ, veja-se o Alvará de 13 de 
Novembro de 1756, §. 13, e 1os .Es-
tatutos da mesma Junta confirmados 
por Alvará de 16 de Dezembro de 
1756, ·cap. 4, e o Decreto de. 16 de· 
Janeiro de 1653. He Juiz Conserva-
dor da Fabrica da Seda. Estatutos 
da dita Fabrica confitrnados por Al-
vará de '6 de Agosto de I 756, §. 16; 
e da Meza do Bem cornrnum do Com-
mercio. Estatutos da dita l\/leza con-
firmados por Alvará de 16 de De-
zembro de 1757, cap . .1, §. 4; e da 
Aula do Commercio. Estatutos da 
mesma Au'la confirmados por Alva-
rá d e 1 9 d e Maio d e l 7 f> 9 , §. 1 8 • 
A sua jurisdicçaõ sobre Contraban-
dos he compre]1ensiva de todo o Rei-
no. Alvará de lf> de Outubro de 
17 60, §. 1. Foi extincto este Lu-
gar, e delle se formaraõ tres corri 
as denominações de Superintenden-
te Geral dos Contrabandos, Juiz dos 
Fallidos, e Juiz Conservador dos Pri-
vilegiados. Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1771. O Conservador dos Pri-
vilegiados do Cornrnercio he Juiz pri-
vativo da Fabri(ifa da Seda. Alvará 
de 9 de Ji1nho de 1780. E ,que ju-
risdicçaõ a respeito della tenha, ve-· 
jaõ-se as Condições ~l , ~~, e ~6 de 
6 de Janeiro de 180~. Naõ he po-
rém Juiz privàtivo dos Mercaàores 
.de retalho , nem dos Negociantes 

KK 
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matriculados na Real Junta do Com-
mercio. Assento de ~3 de Julho de 
1811. O Juiz Conservador da Junla 
<lo Commei:cio no Brasil sua crca-
çaõ, e jurisdicçaõ, _veja-se o Alvará 
de 14 de Agosto de 1809. O Con-
servador da Saude póde avocar os 
'Autos dos Pri ileg·iados della·. Al-
vará de 17 de Janeiro de 1739. O 
Conservador das Fabricas de pannos 
da Guarda, CasLello-Branco, e Pi-
nhel qual fosse a süa creac(aÕ, e qual 
seja a sua jurisdicçaft, e alçada, ve-
ja-se o Alvará de 11 de Agosto de 
17 59 declarado pelo Alvará de 7 de 
Novembro de 1766. Os outros saõ os 
J uizes de Fóra dns Terras em que 
as Fabricas se achaõ .. ou os mais vi-
zinhos. R egimento de 7 de J anei1~0 
de 1690, cap. 97. O Conservador 
do Collegio de Nobres he o Corre-
gedor do Ci vel da Côrte da primei-
ra Vara. Carta de 7 de Março de 
1761, cap. 16, e Alvàrá de 13 de 
Março de 177~. He Juiz Executor 
das dividas do Subsidio Lillerario. 
Alvará de 10 de Novembro de l 779J. 
O da Companhia geral do Graõ Pa-
1·á tinha a mesma j urisdicçaõ do da 
Junta do Commercio. Alvará de ~t> 
de Outubro de 176~. O da Fabrica 
de chapéos de Pombal foi nomeado o 
Ouvidor da mesma Villa por Decre-
to de ~3 de Janeiro de 1769. O da 
Fabrica de descascar arroz no Rio 
de Janeiro foi ali a Meza da Inspec-
çaõ, e em Lisboa a Junta do Com-
mercio. Alvará de 8 de Outubro de 
1766. O Conservador da Companhia 
das P scarias do Algarve sua juris-
djcç.aõ, e alçada. Al var:.~ de 15 de 
Janeiro de 1773 , confi. 4. O Con-
servador das Fabricas dos Lanificins 
do Além-Téjo qual seja a sua juris-
dicçaõ, veja-se o Decreto de ~3 de 
Dezem hro de 177 3. O dos Pinhaes 
de Leiria be o Corregedor da mes-
ma Cidad . Alvará- de 17 de Março 
de 1790. Conservador das Fabricas 
de algodaõ de::sde Aveiro até o Por-
to foi creado por Alvará de 5 de 
Setembro de 1774. Os Conservado-
1·es naõ pódem· mandar por Acordaõ 
responder os Corregedores da Côrte 
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sobre os Aggravos. Assen{o de ~7 
de Fevereiro de 1635. Os Conserva-
dores dos Privilegiados naõ pódem 
conhecer de coimas. Alvará de GJ.7 
de Janeiro de 16L.L0,. Devem passar 
Precatorios, e naõ Mandados. De-
creto de 13 de Setembro de lGb~. 
Conservadores das Nações estrangei-
ras naõ pódern ser os J uizcs, nem 
os Procuradores da Corôa, e da Fa-
zenda. Decreto Cf.e 7 de Abril <le 
17 ~8. Sentenceiaõ os casos capitaes 
e:i;n primeira Inst~ncia. Decreto de 
19 de Abril de 1699. Os Conserva-
dores naõ pódern passar Contraman-
<lados vagos, e geraes. Lei de 1 3 
de Outubro de 17b~. Declarou-se 
por A vizo de l O de Maio de 1794, 
·que hum Conselheiro apozentado naõ 

j tinha impedimento para continua·r a 
servir o lugar de Conservador de bu-
ma N açaõ estrangeira. Juiz Consei·-
vador da Naçaõ Ingleza para proces-
sar , e sentenciar as Causas que per-
tencerem á mesma N açaõ foi creado 
no Rio de Janeiro por Alvará de 4 
de J.Vlaio de 1808. 

Conservatoria he o J uizo do Con~ 
servador. Tambem se dizem conser-
vatorias as Letrns A postolicas, ou . 
InJultos concedidos a algumas Re-
ligiões para elegerem Conservado-
res. N aõ menos se chmnaõ assim os 
Despachos, ou Cartas dos Conser-
vadores a favor dos seus subditos. 
Mandou-se consultar a ext)ncçaõ das 
Conservatorias todas por Decreto de 
~o de Abril de 1641; e foraõ - ex-
tinctas pelas Resoluções de ~o, e 
!26 de Junho de 1641 , Alvará de ~8 
de A·bril de 164·7, e Decreto de ~3 
de Maio de 16f>~ . . Partfoipou-se a 
sua extincçaõ por Deci·eto de 6 de 
Setembro de 165Y2. Foi exceptuada 
dessa geral extincçaõ a do Commer-
cio. Decreto de 31 de Outubro de 
l 6bÇ92. As do Tabaco que haviaõ si-
do .extinctas foraõ instauradas' e en-
tregues aos Con'egedores das Comar-
cas por Decreto de lb de Dezembro 
de 17\'eS. As Conservatorias das Na-
ções estrangeiras foraõ desmembra-
das da Con:eiçaõ do Civel, Ouvido-
ria da Alfandega , e J uizo de India , 
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que SB ceJebraraõ na Sé da mesma 
Cidade em 1745, e 1748 publicadas 
em 17 t.L!) . 

Constituiçaõ de renda significa 
em geral o estabelecimento de huma 
Tenda, ou gratm ta, ou onerosa. A-
quelle que dá huma renda a consti-
tuir sobre seus bens. A quelle que 
recebe dinheiro por Oonstituiçaõ de 
renda jgualmen te consti tue sobre si 
huma renda que se chama constituí-
da a preço de dinheiro., ou simples- -
mente renda constituida para diffe-
rença da renda de predios, ou de 
ljberalidade. ! 

Constituinte he aquelle que dá 
r- oder a outro para obrar qualquer 
acLo em ·seu lugar. Estes poderes 
pódem 1.er dois objectos, ou nego-
cios extrajudiciaes , ou demandas em 
Juizo. Tambem se póde usar desta 
palavra nos contratos de Constitui-

·çaõ de renda para significar aquelle 
que- con~titue certa renda á favor de 
outro. 

Constituir. Este termo · tem ·di-
versas significações. Dizemos cons-
tituir dote, constituir renda, ,cons-:. 
tituir servidaõ, e constituir Procu-
rador ad lites , ou ad negotia. O pai 
constitue dote á filha de certa som-
ma, ou de certos bens ; a mulher 
tambem póde constituir dote para si 
de todos os seus bens, ou· de parte 
delles. Constituir renda he crea-la, 
e estabelece-la,... d que com tudo naõ 
se entende de renda de predios. 
Constituir servidaõ he impo-la em 
seus bens , e sugei tar-se a ella. Cons- , 
tituir Procurador ad.lites he declara-
Io agente em seu lugar; e constituir 
Procurador ad negotia he dar-lhe po-
deres para tratar de qualquer n ego-
cio fóra do Juizp. 

Const'Ítuto. Nas Leis Romanas ha 
duas especies de con v_enções desi- 1 . 

..g·nadas pelo nome de Contituto. Hu-
,ma he o constituto de dinheiro pe-
cunia copstitu ta; outra he o co"nsti-
tuto possessorio. O constituto de di- . 
nheiro he o pacto, pelo qual alguern 
se obriga a dar, ou fazer hutna cou-
sa já de viela, ou· prornettida por h'u-
ina obógaçaõ anterior, natural , ci-
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vil , ou mixia; Entre os Romanos o 
simples pacto naõ pr duzia Acçaõ, 

cepto se ei·a r ep tido, e por j o 
na repetiçaõ da prornes a consistia 
a forca do constituto. omo ntre 
nós o' pacto tem a rn sma força do 
contrato esta sp ci de constituto 
naõ tem uso no nos o Fóro. ó ad-
nútilmos o consti tu to possessorio que 
he huma clausula, p la qual aq uelle 
que possue natural, e corpora1rnen-
te huma cousa move], ou, immovel 
r c nhece naõ 1.er o direito da pro-
priedade, ou da posse civil, e que 
só o simples desfruto della lhe he 
deixado pelo Pr pri l.ario a titulo de 
consti luto. A clausula de pr cario de 
que tarnbem se usa n s contratos he 
diversa da clausula constàuti, pois 
ain<la que toda a posse a titulo de 
constüuto seja precaria ha posse sim-
plesmente precaria qual a do .en-
deiro , ou do Mu tuatario que naõ _ 
he a iilulo de constituto. A clausu-
la const'ituti produz dois e.ffei tos : 1. 0 

fazer que o Doador, ou Vendedor 
gozem <lo uso-frucio que reservaraõ: 
~- 0 transferir log·o na pessoa do Do-
natario, ou do Comprador a posse 
ficta, ou civil, que ·produz o m smo 
effeito que a real, .e actual. ara se 
transferir porém a posse ci vü pela 
clausula constúuti, ou de precario he 
preciso : _L 0 que o ~on trato seja vá-
lido:~-º que o objecio della seja cer-
to , e determinado: 3. 0 que o Doa-
dor, ou o Vendedor tenhaõ a posse 
actual ao tempo do contrato. 

Consubstancialidade he hum termo 
consag:rado desde o tem-po do Aria-
nismo para expressar distinctamente 
a unidade, e a 1d n Li.d ade da subs-
tancia que ha na tr s pessoas da 
Santíssima Trindade, e para obvia:r 
o q tiivoco dos A ria.nos que !=ID ma-
te ria taõ . d elicada se serviaõ das 
mesmas expres ões que os Catholi-
cos, dando-lhes hum sentido favora-
vel ·á sua opiniaõ. 

Consuetadinario se diz o que pro-
vém do costum e. Assim direi lo con-
sueLadinario he aquelle que o costu-
me introduzia. 

Consid era hum Magistrado Ro ... 
- KK. 3 
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:mano que succede0 ein lugar dos 
R is a c€rtos respeitos depois que 
elles foraõ expulsos. Presentemente 
he o Magistrado civil que conhece 
de rnaterias cornmerciaes entre os 
seus N acionaes nos Portos, e Do-
minios estrangeiros. Saõ admi ttidos 
em todas as Nações por consenso 
uni versai. 'Gozaõ de fé pública nos 
seus A ttestados, que naõ teµi me-
nor autboridade .que as escrituras 
dos TabeUiães. Os Consules das Na~ 
çõe.s esil'angej ras devem imp~dir qu~ 
os Mestres dos Navios dellas levem 
para fóra do _Reino pessoas algumas 
sem ordem de E l-: Rei. A 1 vará de ,..1 
de Julho de 1646 . Os Consules Por-
tuguezes nos Portos estrangeiros pas-
saõ Certidões das descargas do taba~ 
co, e O$ mais instrumentos púb licos. 
Alvará de 16 de Setembro de 1774; 

11 

e aonde os naõ ha nomeia o Embai-
xador , ou à Junta do Cornmercio 
pessoa idonea para esse lug;.:i.r, dito 
Alvará de 16 de Setembro de 1774 , 
§. 1. O Consul Geral da Russia naõ 
pôde passar Cartas de Visuonsules 
sem Licença Regia expedida pela 
Seeretaria de ~$fado. Alvará de 16 
de M arço de 1789. Os Consules da .' 
N açaõ Brita nica .nas Ilhas póde ser 
Parte nos crimes cornmettidus con'"' 
tra os da sua N açaõ que se ausen-
taõ. Provizaõ d.e ~9 de Outubro dE:l 
1794. O Prior~ . e Consules , do Con-
sulado de que fala a Ord. Liv. 5. 0 , 

ti t . 6 6. ; §. 8 foraõ extinctos , e se 
creou em seu lugar o Conservador 
da Meza ·do Ben1 Cornmum do Com-
rneroio pele> Alvará de 13 de No.-
vembro de 17 fl6 , §. 13. Aos Consu-
le , Deputados, ou Visconsules das' 
, ações estrangeiras naõ compete O' 

privil gie do Fóro , . naõ residindo el-
l~s :nm; .lugare cl.a sua deputaçaõ. Lei 
de 6 de D ezembro de 161~, §. 9, 
Dec11e to de 14 de Agosto de 1 /~a , 
~ A vizo de ~3 de Fever~iro de ' 180'7. 
Por irnmediata Resoluçaõ Regia· de 
9 de Outubro de 17 89 sobre Consul-
ta da Junta do Commercio se deraõ !· 
ln triucções para. os Consu1es Portu-
guezes se governarem nos Portos es-. 
tJ1angeiros , e se estabeleceo a tarifa 
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dos emolumentos , que os mesmos 
Consules devem levar nos postos em 
que residem. Pela Carta Regia de 
31 ' de Agosto de l 7.9f> se nomeou 
Consul Geral do Malabar. E pela 
Carta de Confirrnaçaõ de ~6 de Ja-
n eiro de 180~ se annexou ao lugar 
de Consul Geral ,.... do Malabar as Di-
rectorias de B01:11baim , e Surrate. 
E pelos Avizos de 10 de Abril de 
l 80~, de 1 \2 do mesmo rnez, e an-
no, e de ~~ de Feverefro de 1804 
se rnan·dou , que se naõ pudessem 
trans portar cargas de Negociantes· 
Portuguezes , ou ainda dos N aturae.s 
de Surrate , que está debajxo da 
Protecçaõ da Bandefra Portugueza 
para outros Porto$, sem Despacho 
da Feitoria Nacional. 

Consulado. Dá.-se em Direito es-
te n ome ao officio, e jurisdicçaõ dos 
Consules, ao oargo d estes, ~ á du ... 

' raçaõ do -m esmo cargo. Em rnat€ri~ 
d e finanças d á ... se estB nome a certo 
direito que se percebe de fazendas. 
que se transportaõ pela foz p'ara fó-
ra. do Reino. Tarnbem significa a 
Aduana , Alfondega , ou CRsa J<J 
Despacho de$sas faz.endas e m que 
s.e paga o dito direito. O tributo do 
Consulado he de tre$ por cento p .ara · 
as despezai;; da Marinha de Guarda ... 
Costa. Foi jntroduzido por Felippe 
II. em l 59~. Gomo se faz a cobran-
ça deste direito, veja-se o Alvará 
de ~fl de Setembro de 1641, as Ins,,. 
irucções de 1 ~ de lVIarç.o de 16 , ~ , 
o Al vai~á de #2 0 de l\iaio fle 177 4, 
-§. 1 4 , e o Decreto dé ~ l de Janei-. 
ro de l 7b6. 

Consular se· diz de tudo o que 
respeita á qualidade de Consul. · 

'Consulente se .diz em- Direito, e 
em Medicina a pessoa que vai con .. 
sultar o J urisconsullo, ou o Medico 
-em materias da .sua pro..fiss.aõ. 
- Cmisulta quer dizer a conforen..: . 
eia. feita entre pessoas de hurna Cor-
poraçaã para deliberar alguma ~ou
aa. Tarnbem si gnifica o pare.cer que 
o Rei mandá tomar sobre algum ne-
goc ·o, _ou reqt\J. erimento de Partes 
nos Tribun.aes Superiores p a ra deli ... 
berçir-se. , ·e resolver~, Como se de~ 
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·e Mi na. Lei de 1 9 de Janeiro de _ 
1776. A Conservatoria da R~beira 
do Ouro no Porto foi encarrega,da ao 
Corregedor da · Comarca por A vizo 
de 4 de Junho de 1798. A Conser-
vatoria da Naçaõ Italiana foi creada 
por ,Alvará de ~\2 de Abril de 1800. 
A Conservatoria do Senado. perten-
ce ao Corregedor do Cível mais q.n-
tjgo. Alvará de 9 de Setembro de 
Jb\2?l, ~ Decreto de ~9 de Novem..., 
bro d@ l 7 f>4. 

Conserveira, mulher que faz do-
ce para vender. Estaõ na posse titu-
lada d~ fazerem , e venderem doces 
pela delicadeza , e arte-facto com 
.q\le os preparaõ. Decreto de 18 de 
Abril cje 1711, Aviio de l~ de Mar-
ço de 177·1, I,lesoluçaõ de Consulta 
dE} l9 ç:le Junho de 1765, e Portaria 
do Senado da Camara de 6 de J u_,, 
:p,ho de 17 9 6. -

Çorisignaçaó be o depozito do di-
:uh~i.ro 6f;Ue faz o deve<J.9r por authQ-

, :riQ.q.de da Justiça nas mãos qo Oili 
ci~t p{j.blioo destinado para receb~r 
ta~ c;l€tpozitos , p. fim de se livrar cl<;\ 
~l;n·ig;:i.ç~õ para çom aquell~ a quem 
~~si~ çlinheirq he devido , s~ est'i Q. 
~çi.,õ quer receber, ou naõ se achq 
ell\ . ~stado de o çlesobrigar valid,a, ' 
rpente, ou se naõ prestq. a,. .prehen-
cb€f . as condições necessa.rias parq. 
isso~ A palavra Consjgnaçé}õ V©J.N qq 
ve.rbo latino Consigriare, que qu~r 
di~Qf fechar qebaixo de §3inete , por-, 
qu~ ·aptigarnente s.e fecbava_, e ~i:i1-
lq,vp. em sacos o q-qe ~ d<;pozitav~ 
por Çonsignaçaõ. Os A. tbeniens,eEi . ~ 
er õ taõ escrri.p,qlosos ne~ta~ s_ortes clc:t 

, 'depozito~, que €lles o~ mettiap n9 seq 
The~çrnro , ou PaJµcjo público ch,a-

1 m· çlü Prytan~o. Os. Rom-a,nos fa~jaQ r 
do çlep zito juçlioial . hum açtp .de 
}l~Jig:faõ", _ pelQ q.ue Varraõ lh~ d1a-
1~ava Sacr:arneritum, e se guarda~a · 
p9~ '}Jemplos ' ç,orpo Thesoµro públiT 
co. ~ptre nós naõ se usa do .sellq; 
mas §e ~ntr·ega o .dinhefro por .contq. 
J:lO ,cofre do Depozito públiço, ou em. 
paq <;].o Depozit.ario do J uizo . .Este 

e obrigado a restabelecer em esp~
c1e, e oaõ lhe he licit9 fazer u 9 
dell~, oú s14bstitl).ir-lQ.e oµtrp.s ~.swe-

I 
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çies diversas. Fo~ e tabelecida hum a 
Con _ ignacaõ no Erfirio Regio par~ 
çi.s <le pezas do E;xer~i to pelo D ere-
to de IQ7 de Abril de 18Q4. F~~-se por 
Cartp. ~egia de 6 d~ Julho de 18ll 
Consiguaçaõ nela~ rendas das Alfan-::- 1 
gegas do Eslado do l;hasil qe cento 
e vinte mil cruzados çada anno, ~ 
pelo espaço de quarent!l annos para 
en1 pregar a bem dos Vassallos deste 
Reino que ma}s sçi.ffreraõ pela i.nv~.., 
~aõ do jp'mig·o. 

Consignatan"o se diz em geral ?-""' 
queJle q u~ he encarregado por outro 
de fazer algunpi, cousa em seu no:-
me, mas particularrnent~ se applicélr 
{lquelle que he encarregado por htqn 
N~gociante dq. cw111pra, ou v~ndq. de 
:rnercaçl9rias, p<;1.ga , ou r ecehirnentq 
de Letras d.e Célmbios , descarga c}.e 
.faz~ndos que lp~ fi r"\õ remetti<lq.s, 
~ irç.nsporte deHflE! ao lugar qo se4 
dei:; tino. 

Çonsi$t.orial s~ diz iµq9 G que per"T 
tepçe ao Çonsistor~o, \ 

Oons~s~orio. ~stçi. palqv.ra ~igpifi,. 
ca q, , ,A~s~1T1f>léFL P,.ps Qé\r~~aes coi;i-:-
vocaqa pejo Papa. T µ1 o .}?apa dua~ 
~or~~s q~ Con i§;tçiria~ h\11:!1 Búl?.r cp, 
~ Ql}.tro ~ecreto. O pú Wico l;i~ aquel-

' 1~ .<nn q:u~ Ç> P~pa r~vestiçio Q.os s~q 
01 P<=tmentqs :Pçi:µti:flp ~ r~c.crh~ o~ 
Prinei pes , e <,lá 1il<iie!lcia Q.os Eµ:ir 
bq.L qçl9,r , ~,~ O ~~.çr~ 9i lf e , gµe}l ~rµ, 
qq.{f q Pap provê f,W Jgr~j~s v4g?~ · ,
pro~e.dff a '.C<in..on-sa,ç<l9 49~ Sq.nt9~, 
~ j u]ga var · f\~ ~\ln tro:versin~ aqazoa, 
çl nelqs ..,Ad pig· Gtqp~ 1Cçinsi~tpri~es. 
CJtflip"' Õt$~ Bep.,eii ç ·o~ Çonsistpriaçs 
QS re.ebispaçlçis 0 o~ ;B. spados ·' e ~~ 
A b~4dj3:s t~x~dé} s lJO.s L~ ro ~.~ Ç a-
t.Piff~ An9stolicq.. ~aP .é;ls13im chama-
do~,; por.q1Je p Papa ordjp,ari~rrrient9. 
~íl f~z 9 rro .im.en.to çlelles ~pois d~ 
}14urn <i, lib raç3õ no. Çpn,.sj§>~or_fo ~~ ... 
ca.·eto. Tam bem se diz Consistorio @ 

l.t;1~;.ar e~·· qlje. ~ fai a -Jl}nta' d9~ 
c~.rd~a~s coo a pre~ioenciÇt do P<f-r 
P.íl· Çpn~istprio Çopc~llado :(oi a~sill) 
cha1yJafi~ ,a ;J µnta de D<psp~cg9 ~~ 
a<?.çbor I}~i D .4tfon130 III., qye 
~on,~tqi. va d.<i p~s~oa do ~op~ran,o, d~ 
Sf-·µ Cpq~~ell~r-M9r :l ~ dê J?.µm e~ 
d~ _p al9' ~j fJ-P •· 
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Consoada quer dizer pequena re-

feiçaõ que nos dias de jejum se to-
ma á noite. Tarn bem se diz o pre-
sente de doces, ou cousa semélhan-
te que se dá pelo Nalal. A consoa-
da dos Desembargadores da Casa da 
Supplicaçaõ foi augmentada. Assen-
to de ~ l2 de Agosto de I 609; e esse 
augmento se estendeo aos Desem-
bargadores do Paço. Assento de ~~ 
de Setembro do dito anno. 

Consoáo se diz o que he da So-
ciedade de outro. 

Consolidaçaó be a reuniaõ do uso-
fructo á propriedade de hum predio, 
ou do dominio util com o directo. 
A consolidaçaõ produz necessaria-
mente a conf uzaõ de direitos, e ac-
ções na mesma pessoa; porque mu-
guem póde ser ao .a esmo tempo cre-
dor, e deveqor de si mesmo. As con~ 
solidações do doníinio u til com o di-
recto por via de ópçaõ saõ. prohibi-
das aos corpos ·ae maõ morta. Leis 
de 4 de Julho de 1768, e de l~ ele 
M aio de 1769; mas esta prohibiçaõ 
naõ se verifica nas · Corpo'rações, e 
Communidades, que saõ Donaiarias 
da Corôa , e que possuem os Prazos 
della em s.eu nome ; porque taes 
consolidacõés saõ verdadeiramente 
feitas a favor da Corôa. Alvará ele 
1 de Julho de 17 87, cap. 6. Pódem 
porém novarnente emprazar queren-
do, e parecendo-lhe assim mais util 
em pessoas, que naõ s~jaõ das-pTo-
hibidas por Direito, pedindo a con.-
:firmaçaõ ao Conselho da Fazenda 
dentro de tres- mezes, dito Alvará 
de 1 de Julho de 1787, cap. 6. Pó-
dem as mesmas Corpora9ões, e Com-
munidades consolidar por via de de-
voluçaõ, ou de cornmisso para tor-
narem a em prazar, dentro de · hum 
anno, dita L~i de 1 ... de Maio de 
17 G 9 , §. 4. A consolidaçaõ por de-
vol uçaõ contém huma acquisiçaõ gra-
tuita que naõ differe do Legado, ou 
Doaçaõ , dita Lei de L..b de Julho de 
1768, §. \2. Fazem os Senhores di- · 
rectos consolidaçaõ do dominio util 
com o directo, sendo aptos quando o 
Emfiteuta morre se1n nomear o Pra-
zo, e naõ ·deixa parentes até o quar-
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to gráo contado, segundo o Dfreito 
Canonico. Lei de 9 de Setembro de 
1769, §. ~6. 

Consolidar be em J urisprudencia 
reunir hum dominio, ou direito ·me-
nos pleno a outro para se tornar ple-
no. , 

Consortes se dizem aqu elles qtie 
tem o mesmo interesse; ou que es-
taõ empenhados no mesmo .negocio, 
cujo successo lhes deve ser cumrnum 
como se se quizesse dizer com essa 
palavra, que a sorte de huns está li-
gada com a dos outros. Chamaõ-s·e 
i.ambem Consortes os que vivem em 
cornmuniaõ, ou em socie,.dade. Mais 
particularmente se dá este nome aos 
que saõ unidos pelo vinculo .. do ma-
trimonio. · · 

Constar n ~. fra ze do F óro quer 
dizer verificar-se,. estar certificado. 

. Constituiçaõ significa em geral o 
estabelecimento de alguma -cousa. 
Este termo se· applica em direito a 
differentes objectos. Constituiçaõ· de 
Dote he hum acto, ou huma clausu-
la de hum act.ó que estabelece o que 
os fiHúros Noivos levaõ em dote. O 
do~e. póde ser promettwo pelo p~i, 
ou mãi, ou pór outros p~rentes, ou 
mesmo por hum estranho. Os mes-
mos Noivos pódem conslitujr dote. 
Constituiçaõ he tambem syf!onyrno 
de Lei, e he o · nome que , se dá a 
Ordenações , e Regulamentos feitos 
pelo Soberanó , ou por Superiores le-
gi ti mos. Dividem-se as Constituições 
em c1vís, e ecclesiastjcas, e humas., 

1 1 e outras saõ geraes, ou particulares. 
Mandou-se c.ass-ar as' Const:ituicões 
novas dos <Conegos · Regul·ares ~por 
Carta R egia de 9 de Deze mbro de 
1768, ordenandô-se que se. observas-
sem as an Ugas. As Gonstit.uit;ões dó 
Bispado da 1Guarda mandou-~e pela 
Lei de ~b de Maio de l ?\~3 ·, §. 4, 
que se observassem nas hhbilitações 
de genero. As Constituições dos Bis-
pados man<laraõ-se reformar por se 
acharem semeadas de erros' e prin-
cípios falsos tirados da Bull a da Cea 
pela Carta Regia de 16 de Maio de 
1774. As . Constitufr~ões Synodaes de 
Viseu foraõ feitas nos clois Synodos, 
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vem fazer as Consuli.as, vejaõ-se as 
Cartas Regias dé ~4 de Novembro 
de 1604, cap. ~; de 3 de Dezembro 
de 1614·, ele 13 de Fevereiro, e de 3 
de Outubro de 161_5, de ~~ de Mar-
ço, e de 9 de Agosto de .1616, de 
lo de Novembro de 16 ~~), e de ~ 
de Novembro de 1631, Assento de 
7 de Setembro de 16~ 3. Consultas 
naõ se pódem fazer para se penha: 
raretn Tenças, Ajudas de custo, e 
Graças. Carta Reg·ia de 17 de J a-
neiro de 1614; excepto a favor de 
mulheres de Desembargadores , ou 
tla Obra Pia. Carta Regia de 6 de 
Setembro de 1616. As Resoluções 
das Consultas saõ assinadas pelo So-
berano. Carta Re.gia de ~o de ºu-
tubro de 1614. Como se fazem as 
Consultas de Bachareis, vejaõ-se as 
Cartas Regias de 11 de Setembro 
de 1618, de 10 de Novembro de 
161~~ e de 15 de Junho de 1633, 
Decretos de 14 de Setembro-de 1639, 
de 7 de Fevereiro de 164?8 , de ~ de 
Setembro de 1649 , e de ~3 de Ou-
tubro de 1759: E ,como se fazem as 
de Officios , veja-se a Carta Regia 
de 31 de Maio de 1630, e os Decre-
tos de 3 de Dezembro de 1707, e 
de g'JQ de A bTil de l 7 54. Con,sultas 
em materja de J urisdicçaõ naõ pó-
dem fazer-se sem se dar vista ao Pro-
curador da Corôà. Decreto de ~ 1 de 

_.Agosto de 1637. Nas Consultas pa-
1·a dispensa deve-se apontar a Lei 
prohibiti va de que a dispensa se pe-
de. Decreto de 15 de Janeiro de 
1641. As Consul las dos Tribunaes 
mandaraõ-se rernette r apenas assi-
nadas. Decreto de l iJ de Janeiro de 
1644. N aõ devem entreg«u·-se ás Pa-r-
tes. Decreto cie l ©J de Maio de 1707, _ 
e A vizo de 7 de Novembro de 17~9. 
Pódem pedir Consulta os Ministros 
que devem assinar as Provizões do 
expediente dos 'rribunaes, naõ -se 
conformando com os outros. Alval'á 
de ~4 de Julho de 1 713 , e Decreto 
de 18 de Agosto de 17 ~~ - As Con-

,. sultas dos Tribunaes naõ suspendem 
a execucaõ das ·Senlencas. Decreto 
de 17 d~ Agosto d.e l 7~fo. Que pro-
pinas pelo trabalho dellas ve_ucem os 

1 
CON 

Secretarius de Estado, vejaõ-se os 
Decretos de 19 de Dezembro de 17 3 6, 
e de 4 de Dezembro de 1737. Os 
Escrivães naõ devem entrega-bs aos 
M-inistros sem recibo pelo perigo de 
se perderem. Decreto de ~o de J u-
lho de 17bb. Em que casos se re-
querem , veja-se o A vizo de 8 de 
Julho de 1755. As Consultas de con-
firmações geraes mandou-se pelo Al-
vará de 6 de .Maio de 1769, §. 4, 
que se fizessem em papel igual, e 
marginado. Consultas de perdaõ, ou 
cornmutaçaõ de degredo em delictos 
cornmettidos dentro da Igreja foraõ 
prohibidas. Carta Regia de ~6 de 
Abril de 1617. Devem consulta1:-_se 
por Graça os Officios nos filhos de 
Propriet:arios benerneri tos. Lei de ~3 
de Novembro de 1770, §. \28. 

Consummaçao he o mesmo que 
complemento. Consummaçaõ do ma-
trimonio he a uniaü carnal do mari-
do, e mulher. N aõ basta segundo a 
nossa legislaçaõ a celebraçaõ .do ma-
trim<:mio para produzir a communi-
caçaõ dos bens enire ·as Conjuges; 
mas he necessaria a sua consumma-
çaõ. Ord. Liv. 4. 0

, tit. 46, §. i. 
Consustancialidade , termo consa-

grado desde o tempo do Arianismo 
para exprimir distinctarnente a uni .. 
dade, e identidade da substancia, 
que se acha nas ires pessoas da Trin-
dade, e para obviar os equívocos dos 
Arianos, que em huma rnateria taõ 
delicada se ·serviaõ das mesmas ex-
pressões que os Catholicos; mas lhes 
davaõ outro sentido favo.rav-el á sua 
opiniaõ. Veja-se Arü1mos. 
_ Conta se diz o estado da receita, 

e despeza dos bens de que algue1n 
teve a administr.:lçaõ. Contas dos 
Concelhos naõ póde tomar o Juiz de 
Fóra quando serve de Provedor no 
impedimento do Corregedor, nem os 
Sindicantes. Alvará de ~9 de De-
zembro de 1591. Contas póde tomar 
o Contratador das Terças ao The-
soureiTo do Concelho. Alvarás de ~o 
de Julho de 1607 , de 7 de Março 
de 164f>, e de ~5 de -Agosto de 16õ5 .. 
Gomo se devem formaliz.ar as con...r 
tas, veja-se 9 Alvará, e Regiment0 

J(K 4 
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de 17 de Maio de 161~, e Alvará 
de ~3 de Julho de 1766. §. 4 . Nas 
contas dos bens do Concelho naõ <le-
vem os Provedores abonar despeza 
alguma sem Provizaõ, ou Resoluçaõ 
Regia. Alvará de ~3 de Julho de 
1766, §. 5. Tomaõ contas annual-
mente os Provedores ás Confrarjas; 
e Hospitaes. Alvarás de 6 de De-
zembro de 1603 , e de 18 de Outu-
bro de 1806 , §§. 4, . e b , e Prov1-
zaõ de 3 de Outubro de 1814•. Nas 
contas da Fazenda Real naõ se de-
ve sahir com algarismo sem primei-
ro se declarar a addicçaõ por exten-
so. Carta Regia de ~ 8 de Julho de 
1616. O Official que fica alcançado 
em contas. para com a Fazenda Real 
por falta de despeza perde o officio. 
Alvat·á de 5 de Abril de 1631. So-
br.e o traslado das contas dos The-
so1ureiros, e Recebedores da Fazen-
da Real , veja-se a O arta Regia de 
J. ~ de Janeiro de 1694. Deraõ-se 
p1=ovidencias sobre as contas dos Of-
ficiaes da Fazenda do Ultramar por 
Decreto de 13 de Julho de 17fJ1 . . 
Mandou-se que as dessem os Offi-
ciaes da Fazenda suspensos do seu 
lugar para naõ matarem com re-
ceitas presentes dividas preteri tas. 
D.ecreto de 13 de Julho de 1756. 
Como se legalizaraõ as contas dos 
Almoxarifes, e Thesoureiros dadas 

, depois do Terremoto de 17 fJ5, ve-
jaõ-se os Decretos de ~3 de Junho, 
e 14 de Julho de 1759, e de 6 de 
Março de 1769. Como se fazem as 
contas da receita dos que adminis-
traõ rendas por parte da Fazenda 
Real, veja-se o Decreto de 14 de 
Julho de 17 59. Devem estar sempre 
em dia. Lei de ~~ de Dezembro de 
1761, tit. 3, §. l. As contas cor-
rentes como se tiraõ no Erario con-
tra os Dévedores Fiscaes, veja-se a 
dita Lei de 2~ de Dezembro de 1761, 
tit. 13, §. 6. Como se mandaraõ to-
mar as contas dos Thesoureiros, e · 
Almoxarifes que . existiaõ ao tempo 
da creaçaõ do Erario, veja-se o De-
çreto de 3 o de Dezembro de l 7 61. 
Como se fórrnaõ , e remettem as 
contas correntes do Subsidio Litte-
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rario, veja-se o Regimento de 7 de 
Julho de 1787, tit. o/2, §§. 10, e 1 1 ; 
e as dos Provedores das Comarca 
sobre este objecto, dilo Regimento 
de 7 de Julho de 1787, tit. 3 , §. 7. 
As Sentenças sobre contas da Fa-
zenda Real saõ revistas no Conselho 
da Fazenda, e naõ no Desembargo 
do Paço. Alvará de 17 de Dez~rn
bro de 1790, §. 6. As contas dos 
Banqueiros que uaõ vem assinadas 
pelos A gentes de Roma naõ pro-
duzem effei to em J uizo. A lvará de 
~3 de J ·ulho de 16\'23. Que salario 
devem levar os J uizes dos Orfãos 
pelas contas dos bens destes ., veja-
se o Alvará de b de Dezembro de 
16 86. Devem reve-las os Provedores 
á face dos Inventaries. Al.var ás d e 
7 de Dezembro de J 689, d~ ~b d e 
Junho de 1695, e de 7 de Janeiro 
de 17 50, §. 19 , e D,ecreto de ~3 de. 
Agosto de 1694. As contas das Con-
frarias, e Capellas Leigas deve to-
ma-las o Provedor, e naõ os Visita-
dores. Provizões de fJ de Fevereiro 
de lb93, e de ~o de Janeiro de 
17 40. E que sa]ario recebe o Prove-
dor por ell,as, veja-se o Alvará de 
lb de Julho de Hi55. Toma tambem 
o Provedor da Comarca as contas ás 
Ordens Tercei ras. Provizaõ de b de 
Março de 1793; o que se entende 
de vinte annos atraz. Provizaõ de 
~b de Setembro_ de 1794. A quem 
se daõ as contas das Conferencias 
que se fazem nas Casas da Fundiçaõ 
de Minas, veja-se o Alvará de 3 de 
Dezembro de 17 50, cap . . ~, §. 4. 
As coutas dadas pelos Ministros in-
feriores aos Tribunaes naõ devem. 
conter muitos objectos; mas dar-se _ 
huma separadamente sobre e.ada hum. 
Ordem de ~ de SeLembro de 1786. 

Contabilidade se diz a responsa-
bilidade que tem aquelle que l'ece-
beo a1gurna cousa, dinheiros, ou ef-
feitos de dar conta .della , ou a liás 
inde.rnniza~· a falta, ou deterior açaõ 
motivada por sua culpa, ou negli-
gencia. 

Contador geralmente falando he 
aquelle que calcula. Em sentjdo res-
tricto se entende o Official da Fa-
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zenda Real a quem incumbe a arre- I 
cadaçaõ della com jurisdicçaõ contra 
os Devedores Fiscaes. Devem .os Con-
tadores das Comarcas perguntar se 
nas Camaras se fazem Posturas em 
prejuizo das rendas Rea·es, e prover 
sobre isso. Artigo, de ~7 de Setem-
bro de 1476, cap. 48. Fazer obser-
var os privilegios dos Rendeiros de 
El-Rei, cap. 51. Arrendar em Pra-
ça as rendas Reaes. Regimento de 
17 de Out_ubro de lf>lô, cap. 60, 
e 65 . Tem jurisdicçaõ crüninal na· 
dita qualidade de · Contadores, naõ 
na de Provedores. Assento de l O de 
Novembro de 16 91. O offi cio de Con-
:ta dor-lVlór foi e:xtinci.o pela. Lei de 
Q~ de Dezembro de 1761, tit. 1,. 
§. 1 , e tit. 5. O Contador da Fa-
zenda da Cidade de Lisboa· foi ex-
_tincto , passando a sua jurisdiccaõ 
ec0nonúca ·para .a Superintenden~ia 
Geral dos Contrabandos. Lei de 19 
de Janeiro de 1776, §. l. Unio-se 
depois esta jurisdicçaõ á Junta do 
Cornmercio pelo Alvará de 19 de Ju-
lho de . _1794·. O lugar de Coniador 
dos Estudos lVJedicos de Coimbra foi 
extincio pela Carta Regia de 1 de 
Abril de l 608 . . O Contador dos Con-
tos da Casa de Bragança tinha Re-
girne n to àatado de 19 de Julho de 
1GG7, 'Cap. ~9 ; e foi extincto p,elo 
Alvará de ~ de Janefro de 1765, 
§• 1. Aos Contadores dos l\1esiradcs 
das Ordens foi dado Regjrnei;!_to em 
~ de Outubi·o de . 1613, ·O qual foi 
mandado observar pelo Alvará d e 7 
de Julho de 1640. Foi creéldo o lu-
gar de Contado-r da Conferencia da 
Alfandega por Decreto de ~7 de N0-
vem bro de 174.9. O Contador Geral 
da Junta da Fazend~ da Marinha foi 
creado por Alvará de ~6 de Outubro 
de 1796, §. 37. Ha Contadores dos 
F e itos , e custas que tem ·o seu Regi- · 
mento nos iilulos 91, e 9~ da Ord . . 
Liv. ~. 0 O ernpreg0 ele Contador da 
Fazenda de Lisboa; e incum bencjas 
da sua Contadoúa >foraõ extjncfos 
por Alvará de 19 de Janeiro de l 77 fi. 
Pelo Decreto de 13 de Maio de 1808 
se nomeou para os lugares de Conta-
dor da lVJ ar]n ha, e A rseual Real da 

ToMo I. 

CON 
Marinha as pessoas declaradas na Re-
1 açaõ, que baix()u com o dito De-
creto. Determinou-se por Alvará de 
15 de Julho de 1650 foss,em adrnitti-
dos nos Contos os Feito's dos Conta-
·dores, e Provedores dos ditos Con-
tos até o n.º de l~ vencendo mo~ 
radias. O Contador das Sete Casas 
(hoje Adminfatrador) executa as Sen-
tenças que profere. Plu23h. p. 1. ar; 
68. Repert. torn .. 1. pag. 6 63. (d) 

Contador'ia se diz o-ofücio, e tam-
bern o district.o <lo Contador. Acerca 
da Contadoria· da Fazenda da Cida-
de de Lisboa, e ordenados , e emo-
lumentos dos seus Officiaes, veja-se 
o R egimento de ~~l de Dezembro de 
1753, cap. 7. As Contadorias de 
Guerra foraõ extinctas, e foraõ crea-
dos em seu lugar os Thesoureiros Ge-
raes, e seus Commiss;,nios. Lei de 
9 de Julho de 1763, §. 1. As Con-
tadorias dos Mestrados das Ordens 
Militares foraõ e:xtinctas com todos 
os seus officios, e incum bencias. Al-
vará de ~ de Junho de 1774, §. L 
A Contadm·ia Geral da Côrte noEra-
rio foi dividida em duas, a saber; 
a Contadoria Geral da Cidade de 
Ljsboa, e seu Termo, e a C0iniado-
ria Geral \ da Província da Extretna-
dura. Decreto de 17 de Dezembro 
de 1787. Foi creada a Contadoria 
dos Arrnazens de Guiné; India, e 
A nrn:ida em lugar da extincta Pro-
vedoria. Alvará de 3 de Junho de 
1793, §. 3. · A Contadoria da Fa-" 
zenda do Senado da Carnara de Lis-
boa foi unida á Junta do Cornmer-
do ·por . Alvará de 19 de Julho de 
17 94 .. A Cont aderia do Subsidio Lit-
terario foi ext.incta cc m todos os seus 
Offi eia es pela Lei de 1 7 de D ezem-
bro de 17 94, ,' §. ·13. Foi creada hu-
rna Conü1<loda das R eaes Cavalha...: 
rice s debaixo da inspecçaõ do Es-
iribeiro-lVJór por Decreto de 17 de 
Julho de- 1799, §• 4 .• -A dos Arse-
naes do Ex,e rcito foi creada pela Lei 
de l ~ de Jane1ro de 180~. Foj crea-
da huma Contadoria da Marjnha no 
Rio de Janeiro por Alvará de 1 3 de 
_Maio de l SOS. Ncmearaõ-se.-lhe Of-

. ficiaes , e Em pre~: ados por Decretós 
~ LL . 
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de 13 de Maio, e de 15 de Junho i 
de 1808. A Contadoria dos Hospi- b 
taes lWilitares foi creatla pelo A-1 va- ~ 
rá de çz7 de Marco d.e 1805. Huma ~ 
Con tado~ia foi cr~ada para o Sena-
do da Ca1tiara por D@creto de 17 de . 
Fevereiro de 1770. 

Contagio, ataque epidemico. Por 
Ptovizaõ do Desembargo do Paço· de 

de Outubro de 1815 se deraõ pro-
videncias á'cerca das rnolestias con~ 
tagiosas, que grassarem , á imitaçaõ / 
das que se praticaraõ na Carnara de 
Castello-Branco. 

,~ Conternplaçaô he synonymo de 
obsequio, e respeito na Ord. Liv. 
ihº, tit. 117' §. 4. / 

Contencioso se diz o que he ob-
jecto de contestaçaõ. Contrapõe;,..se 
tambem a voluntario, como quando 
falando-se ·de jurisdicçaõ se distin-
gue entre juris'di.cçaõ voluntaria, e 
corilenciosa. Fôro contencioso se en-
tend~ Ó Tribunal, em que se de-
manda, e litiga. 

Contenda , he synonymo de con-
tro'versia , al teraçaõ, disputa. 

_Contendor se diz aquelle que con-
1 tende, e litiga com outro em J uizo . 
, Ord. Liv. 3. 0

, ti.t. 39, §• 1. 
Contentamento he o mesmo que 

satisfaçaõ. Ord. Affons. Liv. I.,º;, 
pag. 31. Antigamente significava 
d~sprezo derivando-se da palavra la-
tina Contempt71s. Ord. Aífons. Liv. 

o . § 5. , ·t1t . ~7' . 3. 
Contentor o mesmo · que Conten-

dor. OrcL Affons. Liv. I. 0
, tit. b, 

§. 4, e Liv. 3. 0
, tit. ~l. -

Contestaçaó sig;nifica em geral 
disputa, contenda . .Contestaçaõ da 
lide he a legitima contr~cticçaõ en-
tre as Partes litigantes, pela qual 
o Juiz começa a conhecei; da ques-
taõ. Ella he ficta, ou real. A ficta 
he a .que se presume feita logo que 
se propõe · a Acçaõ. Otd. Liv. 3.0

, 

tit. ~o; §. b . A real he a que se 
fórma de pois que o Autoi; tem 9-e-
duzido a sua intençaõ , e · o Réo 
a sua defeza. Ord. Liv. 3.0

, tit. 
51. 

Contestar quer ~izer teste4munhar 
com outrem . depondo ein substancia 
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o mesmo. Contestar a lide he res-
ponder o Réo ao petitorio 1do Autor 
allegando sua defeza. · 

Conteste se diz da Testemunha 
que depõe o mesmo em subs Lancia, 
que outra Testem unha depôz. 

Contia era certa porçaõ de di-
nheiro que os Senhores Reis d.este 
Reino pagavaõ aos Cavalléiros que . 
·o serviaõ no Paço, ou na Campa-
nha. A esta contia se chamou pri_.., 
meiro rnara vedis. Tan Lo se rnul Lipli-
caraõ as contias , que o Senhor Rei 
D. Fetnando para evitar tanta des-
peza mandou que só se desse contia 
ao filho mais ·velho do Fidalgo vas-
sallo; e só morrendo ,o <li to filho mais 
velho succedesse .Qella o immediato. ' 
D' antes se dava no berço, e era rne-
n.or a contia que se dava aos filhos 
que a dos pais. Depois o Senhor Rei 
D. J oaõ 1. mandou que a vences-
seni os filhos só depois de certa ida-
de. , Ord. Atfons. Liv. 5. 0

, tit. 59, 
§, 16. No tempp do mesmo Senhor 
Rei. D. J oaõ I. deraõ-se terras em 
.Jugar de contias, ficand© .os Doados 
desobrigados ~e servir com génte. 
Ord. Affons. Liv. ~-º; lit. b9 '· §. ~~. 
O dito ·Senhor Rei mandou dar sol-
dos para igualar os que naõ tinhaõ 
em terras contias propotcionaes ao 
serviço, ou fidalguia. Ord. Liv. ~ .º, 
tit. b9, §~ 3. Cavalleiros <;le contia 
eraõ os que tinhaõ cavallo por terem 
renda bastante nara sustenta-lo. Eraõ 
oppostos · él,OS Càvalleitos armados em 
guerra, e feitos por El-Rei, e de 
espora clourada. 01•d. Affons. · Li v. 
?Z.º, tit. tQ9' §. 48. 

Continencia he - a virtude , pela 
qual se rnoderaõ os appétltes desor-
'denados; e se prefere o estado do 
celibato ao matrimonio·:· Continencia 
da Causa se djz a connexaõ de · di-
reitos dos interessados nella. N' ou- , 
tro tempo •, e pelos Seculos 13, e 14 
tambem si.ghificava a palavra Conti-
nencia o sustento; e subministraçaõ 
do rn~cessario, seg·undo entre as Par-
tes se aj usü1 va. 

Continuaçaó he a successaõ de , 
actos da mesma natureza. Assim se 
diz que o Escrivaõ continúa os Ac-
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tos quando lavra, e · prosegue os ter-
mos delles. 

Contínuo se diz o que dura sem 
, interrupçaõ. Contrapõe-se ao util.. 

Chamaõ-se dias ute]s no Fóro aquel-
les em que naõ ha cessaçaõ do des-
pacho. Contínuo de húm Tribunal 
he o Ç>fficial inferior que leva os re-
cados, e conduz os ·papeis, e pre-
paros para o expediente delle. Os 
do Thesouro saõ quatro, e tem fé 
em Juízo. Lei de ~\9t de Dezembro 
d-e 1 7 6 l . , ti t. 9". _ 

· Conto he synonymo de número. 
Ord. Affons:Liv. 1.º, tit. 63 , §. 3. Na 
Arithmetica hum conto vale dez vezes 
cem mil réis. Bésteiroi'.) do Conto vi-
nhaõ a ser os do número de Bé.steiros 
que devia ter cadá Concelho, segundo 
a sua povoa<.taõ. Ord. Affons. Li v: l. 0 , 

tit. \27, §\ ~3. Casa dos Contos era 
-antigamente o que hoje he o Era-
rio, ou Casas, e Juntas ' da Real 
Fazenda ·nos Estados Ultramarinos. 
A Casa dos Contos teve Regimen-
to em data de 3 de Setembro de 
16~7' cuja cbservancia foi recom-
JUe_ndada pelo Decreto de 8 de _No-
vembro de 1751. Foraõ extinctos os 
Contos do Reino com todos os seus 
officios peia Lei de ~<;2 de Dezembro 
de 1761, tit. 1; §. l. Os Contos da 
Meza 'da Consciencia, e Ordens, e 
Contadorias das Tres Ordens Mili-
ta.res foraõ extinctos pe'lo .Alvará · de 

- ~de Junho de 1774; §. l. 
Contrab.andista se diz aquelle que 

-µsa, e vive de fazer contrabandos. 
Os Contrabandistas saõ tidos em 
desprezo. Alvará de 14 de Novem-
bro de 17 57. N aõ pqgando á· con-
dem naçaõ em seis mezes saõ degTe-
dados. Alvará de 15 de Outubro de 
l'ioo;§.5. 

Contrabando. he o Com me reio q:ue 
se faz em contravencaõ da Lei pro-
hibitiva. Deve-s'e di~tinguir o con-
trabando do descaminho. Este só 
te1n poi· fim 'o fraudar os direitos 
impostos pelo Soberano sobre m.er-
cadorias, cujo cornmercio , e con.:-
·summo saõ permitt:idos a todos os 
indi vidios; e he hum verdadeiro de-
li e to, p9rque o seu effeito he al-te-
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rar hum ramo das rendas do Estado. 
i O contrabando porém tende a intro-
W <luzir _ a venda · de hum objecto de 

commercio prohibido, ou de que o 
Soberano reservou para :ú , ou para 
os seus prepostos o direi to excl usi-
vo. O· contrabando he punido entre 
nós pelas Leis de ô de Dezemb1;0 

· d~ 1751'>, de ~6 de Outubro, e 14 
de Novembro de 17 57 , de 7 de Mar-
ço de 1760, de 17 de Outubro de 
1769, e de 16 de Dezembro de 1771. 
Ha sempre Devassa .aberta sobre os 
contrabandos. Alvará de 3 de De-
zembro de 1750, cap. 6, §. ~, Es-
tatutos da Junta do Comrnercio con-
firmados por Alvará de 16 de De-
zembro de 1756, cap. !17, §§. 4., 
e 5, e Alvará de 14 de Novembro 
de 17 57, §. i.- Todos os Officiaes 
de Justiça, ou Fazenda, saõ babeis . 
pà.ra "pprehender os contrabandos. 
Alva . de 13 de Setembro de 17~5. 
Nem he necessaria a real apprehen-
saõ delles quando se conhece deste 

. crime em Devassa geral, dito Alva-
rá-de 3 Dezembro de 17 f>O , cap. o , 
§. ~- Sendo os contrabandos denun-
cfados .na Alfandega arrecadaõ-se, 
e remettem-se pelo Provedor da Al-
fandega com o Pro.cesso verbal ao 
Cqnservador da Junta , e hoje ao 
Superintendente Geral dos Contra-
bandos. Estatutos da Junta do Com-
mercio cernfirmados por Alvará de 
16 de Dezembro de 1756, cap. 17, 
§. _·b, e Alvará de 15 de Outubro 
de 1760. Nenhuma casa he jzenta 
da busca para a .apprehensaõ dos 
contrabandos. Alvará .de 14 de No-
vembro de 1757, §§. 4, e 6, e A'7i-
zo de 15 de Novembro de 17f>7. Du-
vidando-se <la qualidade das fazen-
das nomeiaõ-se Peritos para o seu 
exame. · Provizaõ de ~~ ·de Abril de 
17 57 .· Saõ remettidos á Casa das !-o-
madias. Alvará de 13 de Setembro 
de 1764. Paga-se o terço ao Denun-. 
ciante. Alvará de 3 de Outubro de 
1758; e aos Officiaes dez por cento 
de gratificaçaõ. Resoluçaõ de 14 de 
Novembro de 1758. Saõ julgados ver-
baes, e summariamente pdo ·Supe-
rintendente Geral delles em Lisboa. 

LL ~ 
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Alvará de 16 de Dezembro de 177 I 
ampliado pelo Alvará de 4 de Agos-
to de 1776. Quando se mandaõ por 
algum despacho entregar ás Partes 
sempre se pagaõ· os direitos. A vizo· 
de 7, e Oflicio · de 14 de Dezembro 
de 1799. A respeito do extravio de 
fazendas, e das de contrabando pô-
de vêr-se o A vizo de l 5 de Janeiro 
de 1759. Sobre os contrabandos dos 
vinhos do Douro, veja-se o Alvará 
de 4 de · Agosto de 1776. Como saõ 
os contrabandos punidos no Brasil, 
vejaõ-se os ditos Estatutos, §§. 6, 
e 7, e Alvará de 5 de Janeiro de 
l 78ó. A jurisdicçaõ do Superinten- . 
dente Geral dos Contrabandos com-
prehende todos os acontecidos no 
Reino. Alvará de ló de Outubro 
de 1760, §. l. Nas Cidades, e Vil-
las do Reino faz o Processo deste 
crime o Ministro de V ara anca 
mais visinho, dito Alvara de l1, 5 de 
Outubro de 1760, §. l. E he cumu-
lativa a jurisdicçaõ dos Magistrados 

· para evitar este delicto. Alvará de 
~o de Maio -de 1774. Só os Juízes 
de Fóra, e naõ 'os Ordinarios pódem 
recsber denuncias, e ordenar os Au- . 
tos de t01nadias que devem remet-
ter com a fazenda apprehendida á 
l'especiiva Sup.erinten.dencia. Gera-1 
para esta ser entregue na compe-
tente Arrecadaçaõ. Alvará de \27 de 
Julho de 1795. Nos casos de con-
traba,ndo de vinhos as Sentenças saÕ 
logo executadas. Alvará de 4 de A-
gosto de 1776, §. 7. O contrabando 
da herva U1·sela tem a mesma pena · 
que o do Tabaco. Alvará de 12 de 
Outubro de 1770. 

Contradicçaó he a acçaõ de con-
tradizer hum parecer, huma opiniaõ, 
ou outra qualquer cousa. 

Contradícta , ou reprova he a ob-
jecçaõ que se faz ao dito da J'este-
munha, ou contra a veracidade des-
ta. Ainda que as contradictas se naõ 
i·ecebaõ quando se fazem conclusas 
para. se lhes deferir naõ se decide 
logo a final. Assento de ~8 de Feve-
reiro de l 6 ~tl. Tem lugar nos Con-
selhos de Guerra da Marinha. AI va-
rá de 17 de Fevereiro de -1811. 

CON 
Contradú:tor se diz aqueile que 

contradiz , ou pôde contradizer al-
gum acto judi~ja!, ou extrajudicial. , 
Contradictor legit1mo he aquelle que 
tem direito, ou qualidade para con-
tradizer, ou se oppôr ao que se af-
firma. 

Contradic~ori·o se diz aquillo que 
se faz na presença de Partes inte-
ressadas que contestaõ, e se defen-
dem. Assim se diz J uizo contradic-
torio aquelle; em que ha contesta-
caõ das Partes. 
> Contrç;,hente se diz o . que contra-
he, celebra algum contrato. 

Contrahir quer dizer celebrar al-
gum contrato. Assim dizemos con-
trahir matrimonio. 

Contramandado he / o mandado 
contrario ao que se havia passado. 
Contramandados pa.ssavaõ os J uizes 
do Cível em defeza da Bua jurisdic ... 
çaõ. Provizaõ de 17 de A gosto. de 
17 40. Contramandados vagos, e ge-
raes para naõ se faier diligencias 
de Justiça naõ pódem passar os Con-
servadores. Lei de 13 de Oi.itubro 
de 17M~. Naõ 

1

deve passar Contra-
mandados o Conservadoa.· da N açaõ 
Hespanhola para naõ serem prezos 
os qae se dizem Hespanhoes, e só 
pôde passar A vocatorias. Pro:vizaõ 
do Desembargo do Paço de \24 de 
Março de 1746. 

Contramarca he a segunda mar- · 
ca que se põe nas Alfandegas. 

Contramudaçaó dizia-se alg·um dia 
em lugar de permutaçaõ, escambo, 
troca. ..--

Contraordem he a revogaçaõ .da1 

o·rdem anterior por Ol!-tra 'posterior. 
Contrariar quer dizer l'efutar. As .. 

sim o Réo contraría o Libe1lo do Au-
thor. Contrariaõ-se tambem as Ex-
o~pções, e os Embargos depois de 
recebidos. 

Contrariedade he a ref u taçaõ do 
Libello feita por artigos. Elia he af-
firrn;iti va, ou negativa, e huma, e 
outra devem ser articuladas. Affir-
mativ,a he aquella em que o Réo 
responde por · palavras positivas á 
narra_çaõ do Libello. Negativa he 
aquella _em que o Réo sjmplesmen-
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.te negc a intençaõ do Author. Póde 
formar contrariedade negativa o Ré.o 
que toma Carta de Seguro confessa-
tiv~ coJ;n defeza. Assento de 1~ de 
Janeiro de 1606; mas pódem os Jui-
zes ao · recebimento da contrarieda-
d~ n~ga.r-:-lha. Assentos de 9 de A-
go~to de '1639, e de ~o de Feverei-
.i-o de 17~3. 

Contrario quer dizer opposto. Ha 
acções contr<_lrias, e fac'"tos contra-
ries. Acçaõ contraria se diz em Di-
teito civil a que he opposta á direi-
tª. Ella tem lugar em todos os con-
trp.tos synallagmaticos, ou de mu-
tlJa~ pr~~t4ções, como a venda, a 
locaçáõ, &c . Factos contrarias saõ 
.o" qtte ·se oppõem huns aos outros. 
· Contrq,sello he hum sello peque-

no post.9 ao pé do sello grande pa-
1·a: é).Ssegurar a verdade deste. 

Cpn~'f'(l,sinal he a assinatura de hu-
1Il9' p<i!ss9si sg.bordinada q. outra pos-
ta pDr "QaiKo da do Superior. Assim . 
o~ ~ecret~rios de Es t.ado da Repar-
tiç.aõ cost1pnaõ contrasinar, ou re-
fereçd!:n· as Leis , e AI varás assinan-
9.o por bq,ixo da rubrica, ou sinal do 
)lei. 

Contraste quer dizer resistencia, · 
opposiçaõ. Tambeni designa o ava-
}iaqor pela Lej que examina o toque 
das peças dos O .uri ves , e põe o pre-
ço Çlà.13 pedras preciosas. As cer-
tidões .dos Çontraste·s fazem f.é em 
J uizo. Provizaõ de 17 de Março de 
1781. 

Contratador se diz o que trata 
alguma cousa. Tambem se dá ~ste 
:pome ao ,que tem arremq,tado alg.um 
contrato, o \lo Tabaco, Diamant~s, 
Carnes, &e. .O~ Conti:atado,res de 
rendas R~aes naõ satisfazendo aos 
se.us contratos saõ removidos, e fi-
caõ res,po4saveis pelas:. qu,ehras que 
houver na remoçaõ. AI vará de 9Zf2 . 
de Dezembro .de 1605. Naõ pagaõ 
.dizima, nem siza, nem tributo al-
gum dess~s contratos. Resoluçaõ de 
8 de A.ból de 170~ , e Prcrvizões de 
~ de Maio -de J 709, e de 11 d~ A- 1 
bril de-1788. Alé.i;n do preço do con- 1 
trato saõ obrigados a pagar .pr0pi.n,as. ! 
Alvará de 13 çl~ J µlho ele J 7 5.1. ,Co-
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mo fazem os pagamentos os Contra-
tadores Reaes de Minas, veja-se o 
Alvará de 9 de ovemhro de l 7bQ. 
D~vem arrecada,r os direitos pelo ul-
timo estado em que se acharaõ os 
contratqs. Decreto de 19 de Abril 
de i 757. Os seus Feitores, Admi-
nistradores , e creados saõ izentos 
do Recrutamento. Alvará de ~4 de 
Fevereiro de · 1764, §. ~4. Devem 
a presentar os conhecimentos de en-
_trega no Real Erario ao Tribunal 
aonde contrataraõ com pena de se-
questro. Alvará de l ~ de Junho de 

.1800. Os Contratadores, e Rendei-
ros , e seus Socios , e Fiadores na? 
saõ admittidos a lançar, ou affian-
çar rendas da Corôa , ou das Orden§l 
sem apresentar certidaõ do Real Era-
rio, de como nelle naõ saõ devedo,-
res. Decreto de 3 de Agosto dF' 
1790. Os Contratadores do Tabaco 
póden_i dar busca deste gene~·o aos 
Navios por seus 0,ffi.ciaes. Alvará .de 
6 de J ull:i~ de 17 47. Q,94ndo v~q á ;r unta do Tq,bac.o tem assepto apai-
xo do Deput<;1.'do rnai~ moderno. 4 vi-
zo de f q,e J anefrq de i 77 4. · 

.Contrato he a convençaõ, pela 
qual ambas as Partes, ou huma só 
prornettem, e se obrigaõ a dar, fa-
zer, ou dei;ar de fazer alguma cou-.. 
sa. T.odo o Coo.trato encerra 'o con-
'curso das vontades de duas pessoas, 
das quaes huma p-r.ornette alguma 
cousa á outra, e esta acce.ita a pro-. 
messa que ,se lhe faz . Se naõ ha <iLC-
ceitaçaõ só se verifica ptome~sa, .e 
nc;tõ Contrato . . o efiei to principal d9 
Contrato he produzi;r a qbrigaçaõ. 
Saõ nullos os -Con.tratos feitos sobre 
dinheiros manda.dos para fóra do 
Reino, ou fazend,as , cuja sahida h!3 
proib,ibid,a. Lei de 5 Çl,e Feverefro d.e 
164.ll>,. Os _Contratos de Sociedad~ 
nas i;endas Reae~ feiitos .pel9s Mi, 
n1st.ros, .ou Officia.es de Justiça. A.-1-
vará de 10 de .Janei ·9 de 16:78. Os 
Contratos. ,de arre.lild.amentos de bar-
racas, ou casas de m~deira. D~cre
to d.e ~ de Outuqro de 176ÇL ,o~ 
Contra.tos sobue heraI_lças _dos 4efun:-
tos, ~ al,l.z.entes no UJ.iti·amar. Alva.-
rá Çl~ .~19' ~de J,glhp) 7.pp _, §§. 3 , e õ .• 
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Os Contrato~ · de emprestimos cele-
brados com as Communidades do 
Clero Regular. Alvará de 6 de J u-
lho de 1776. Os Contratos feitos pe-
los Caixeiros adminis1 radores da Com-
panhia do Pará nos Portos do Ultra-
mar. Alvará de ~9 de J ulbo de 17 b8. 
Os dos Negociantes que abre~ loja, 
e 1.em menos de ametade do lucro 
nella. Alvará de 15 de Novembro 
de 1760. Os Contrátos feitos para 
augmentar os enxovaes das filhas dos 
que tem fôro de Moços Fidalgos , e 
da.hi para cima. Lei de 17 de Agos-
to de 1761 , §. 4; Os Contratos ern-
fiteuticos de casas destruülas pelo ' 
Terremoto de 1755, anteriores ao 
dia l. 0 de Novembro do dito anno. 
Alvará de ~l de Janeiro de 1766. 
Os C ontratos Reaes mandaraõ-se _ar-
rem atar sem ·condiçaõ de coimas pe-
lo Alvará de o/4"1 ele Junho de 1636. 
Os Contratos Reaes , e rendas da 
Corôa pagaõ todos hum por cento 

, para a Obra Pia, á excepçaõ dos di-
2irnos Reaes da America, e Ilhas. 
Alvará de I de A.gosto de 17bo/J, 
§§. 1 , e ~- Como se arremataõ, pa-
gaõ, e observaõ os Contratos Reaes, 
veja-se a Lei de~~ de Dezembro de 

' 1761, tit. ~, e 13, e o Alvará de 
H2 de Junho de 1800. De,vem os 
Contratos Reaes ser sempre arre1na-
tados em hasta pública. AI vará de 
l~ de Junho de I 800, §. l. Como 
se cumprem havendo alteraçaõ na 
moeda , veja-se o Alvará de 9 de 
N·ovembro de 17 5~. O Contrato dos 
diàmanies foi tomado debaixo da 
Protecçaõ Real. Alvará de 11 de 
Agosto de 1753, pr., e §. 18. O 
Contrato do Tabaco foi extinto no 
Rio de Janeiro, substituindo-se em 
seu lugar varios direitos. Alv<!.rá de 
lo de Janeiro de 17 57. O Contrato 
do Sal do Brasil foi confi rniado por 
Alvarás de 7 de Março . de 17 58, 
·de 3 de Junho de 177 4 , e de 7 de 
Junho de 1781; mas extincto assim 
como o Contrato do azeite de peixe 
po11 Alvará de ~4 de Abril de 1801. 
O Contrato de dinheiro a juro tole-
ra-se em beneficio do Commercio 
dentro da taxa da Lei. Alvará de 

.... 
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31 de Janeiro de 1775, §. 4. Julga-
dos nullos os Contratos por usurarios 
saõ obrigados os Coniraheiltes á res-
1..ituiçaõ do que indevidamente rece-
bêraõ. Alvarás de 16 de Janeiro de · 
1773, §. 7, e de 1 de Agosto de 
177 4. Os Contratos de aforamento de 
casas já feitas, quintas habiiaveis, e 
terras fructjferas, feitos pela rpes-
ma renda em que andavaõ saõ ver-
dadeiras Locações, ou éolonias per-
petuas. Lei de 4 de J lho de 1776. 
Saõ igualmente Locações ordina1:ias 
os CoI)tratos que naõ saõ de afora-
mento faieosim , ou perpetuo , ou 
em vidas com inteira translaçaõ do 
dominio util. Alvará de 3 de No-
vembro de 1757. Os Contratos do 
Pescado , Dizima , e outros foraõ 
mandados arrematar novamente pe-
lo Decreto de 11 de Setembro de 
1809l. , As Condições dos Contratos 
das Baleas, e Estanco do Sal para o 
Brasil fo!·aõ confirmadas por Alvará 
de I de Maio de 1788. Veja-se 18 
de. Fevereiro de 1765, 7 de Maio· 
de 1774, e 9 de Julho de 1768. 

Quasi Contrato se chama o fac-
to de huma pessoa permiitido pela ._ 
Lei, pel_o q_ual el.la se . obriga para 
com outra, ou obnga, outra pessoa a 
si sem que intervenha alguma con-
vençaõ entre ellas. Nos Contn\tos o 
consentimento he que produz a obri-
gac~aõ. Nos quasi .Contra:tos he a Lei, 
ou a equidade natural. Chamaõ-se 
quasi Contratos, porque sem serem 
Contratos produzem. a obrigaçaõ co-
mo estes. Põe-se no número dos qua-
si Contratos as obrigações reci pro.-
cas do Tutor, e do Menor, a ges-
taõ dos negocios, a communiaõ en-
tre os Coherdeiros , ou - Colleg;ata-
rios , a addicçaõ da herança , a so-
luçaõ do ind bito, a cousa julgada, 
o serviço a bem fazer. 

Contravençaó se diz 9 que he fei-
to em despr~zo de alguma Lei, Re-

- gulamento , Sentença , Gontrato , 
Testamento , ou algum Acto. As 
Contravençõe.s aos Regulamentos de 
Policia, .e aos Direüos Fiscaes saõ 
punidas com penas pecuniarias , ~ 
ás· vezes com as affiictivas. As Con-
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travenções aos Actos que só inte~ 
ressaõ aos Particulares se reduzem 
ordinarjamente á prestaçaõ das per-
das, e interesses. · 

Contribuiçaó em huma significa-
çaõ geral quer dizer a repartiçaõ de 
burna cousa por muitas pessoas. Em 
ma teria militar se diz o que se paga • 
ao ]nimigo em dinheiro, ou de ou-
tro modo para . remir o saque, e ou-
tras execuções militares. Em mate-

1 ria de finanças esta palavra se en-
tende de todo _o g;enero de imposi-
ções. Em rnateria de Direito civil 
se applica principalmente á repar.ti-
çaõ feita entre os. I:Ierdeiros da mas-

. sa das dividas á ·proporçaõ do que 
cada , hum recebe ~a herança. Na 
Contribuiçaõ por causa da avaria 
grossa concorrem todos os interes -;-
sados para o pu.gamento da somma 
devida nq, razaõ propo'rcitmal do que 
cada hum delles tira de lucro ' no suc-
cesso que .deo causa á Contdbuiçaõ. 
Ruma Contribuiçaõ de, trezentos e 
setenta mil cruzados foi estabeleci-
da para a jornada de El-Rei pela 
Provizaõ de .13 de Novembro de 16 l~. 
Outra Contribuiçaõ para o pagamen-
to do dote da Rainha da Graõ-Breta-
nha se mandou arrecadar pelo Alva-· 
rá de H3 de J ulbo de 1666. A de · 
qui nbentos mi l cruzados p01~ tres an-
nos, e mais c·em para os Assentistas 
como foi .distribuída, e arrecadada, 
vej.a-se o Regimento de Ç23 _de Agos-
to de 1668, o Alvará de 3 de Se-
tembro,. as Cartas Regias de 6 de 
Setembro, de· 13 de Outubro, e Al-
vará de ~(; de Novembro do mesmo 
anno de 1668, e a Carta Regia de 
523 de Fevereiro de 1671. A Cont.ri- · 
buiçaõ de tres reaes 'na car-ne, e tres 
no _vinho além do real antigo que se 
pagava pata as fortificações foi . man-
dada ·estabelecei' pela Carta Regia· 
de 929. de Noverribro de 1674•. Sobre 
a Con tribuicaõ do miihaõ esta bel e-

. cido .em Côi:tes se deraõ Providen...: 
eia( no · Decreto de 7 de Maio de 
16 80. A Cbntribuiçaõ do Tabaco' 
e usuaes para a guerra foi cont:inua-
da por P rovizaõ de 13 cle N ovem bto 
de 16 8 O. A do miHnõ para o e asa-

li C. O N 
· mento da Senhora Infanta D. Izabel 

fo-i determina~a\ e regulada por Pro-
v izaõ de ln de Maio de 1681. A do 
usual de quatro réis em cada arrate 
de carne' e cinco réis em cad~ ca-
nada de vinho foi imposta por hum 
ai.mo . além das mais Contribuições 
que já pagavaõ estes generos P.elas 
Cartas Regias de ~7 de Jane'iro, e 
de 9 de Março de 1 7 l ':'Z ; fo i proro-

. gada por mais hum anno pela Carta 
Regia de 13 de Fevereiro de 17 l J ; 
e suspensa pela Carta Regia de ~b 
de Novembro de 17if>. Qual seja a 
Contribuiçaõ dos lVIarinheiros da In-
<lia ,- e a form a da sua arrecadaçaõ., 
vejaõ-se os Estatutos do Commercio 
confirmados pelo Alvará , de 16 de 
Dezembro de 1756, cap. 9. Quaes 
~ej aõ as Contribuições para a Junta 1 

do Commercio; em que consistem '.j 

e corno se arrecadaõ, vejaõ-se os di-
tos Estatutos, cap. ~o, e o Alvará 
de 6, e Mappa de 18 de Fevereiro 
de. 17 57. A Contribuiçaõ pq.ra a Me..:: 
za do Bem Commum dos Mercado-
res de retalho, quaes se pagaõ, e 
cõmo , vejaõ-se os Esta tu tos confir..:. 
ma<los p.or Alvará de 16 de Dezem-
bto de 1757; cap. 3. A Contribui-
çaõ dos Foráes . como se arrecada, 
veja-se o ])ecre to de ~4· de Abril 
de 1758. As Contribuicões dos Con-
çelhos para a Universidade, quando 
foraõ esta.belecida's, e como· se arre-
cadaõ, veja-se o Alvará de ~o de 
Agosto de 177 4, §. 4. As Contri.:.: 
buições p'ara as obras do Douro .; l , quaes sejaõ, veja-se o Edital de 30 
de Julho de 1779. Foraõ mandadas -
continuar as Contribuições para as· 
estradas do Alto-Douro por Alvará 
de ~3 de Março de 1 80~. A Contri-
buiçaõ para as Fragatas de guerra 
he de tres por cento em todas aS' 
Alfandegas. Decreto de 3 de Abril 
de l 80b ; e sobre a fórrna da sua co-
brança , veja-se o A vizo de 7 de 
Agosto do mesmo anilo. A Contri-
buiçaõ extraordinaria de defeza es-
tabelecid_a pelo Alvará de 7 de Ju-
nho de 1809 , renovada pela Portaria 
de~ de- Agosto de 1810, e proro-
g'.ada pela Portaria d e 10 de Abril 
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de l 811 , alterada , e declarada pe-
las Portarias de 'll,7 de Maio, de 31 
d-e Julho, e de 7 de Novembro do 
meamo anno, de <fl de :Julho, e l ~ 
de Dezembro de 181~, de 3 de A-
bril de l 813 , e de 8 de Março , e 
18 de Julho de 1814 foi suprimida 
desde o ullimo dia de Dezembro de 
1814 em diante pela Portaria de 3 
de Julho do mesmo anno, declarada 
pelas Portaria.s de 9 de Julho, e de 
11 de Outubro de 1814 .. Veja-se o 
A vizo do Presidente do Erario de 
1<2 de Fevereiro de 181 l. Contribui-
çaõ d9 papel sellado, veja-se Papel 
seUado. Pelo Alvará de !7 de Mar-
ço de 1800 foi _imposta a Contribui-
çaõ de 3 por cento a beneficio do 
Comboy em todos os generos que 
forem, ou vierem das Colonias, e 
Dominios Portuguezes. Por Decreto 
de 7 de Janeiro de 1770 se mandou ·, 
que da. C.untrib11içap dos quatro e 
meio por cento só fossem izentos_ os 
foros que se pagavaõ á Religiàõ de 
Malta·, freando porém pagando-se de 
todo o mais rendimento das fazendas 
fureiras. 1 

Contriçrió, parte essencial do Sa· 
crnmento da Penitencia., he huma 
flôr da alma, e ' detesta.l(aÕ dos pec-
cados, que eUa. tem commetticlo, 
a com ran hapa da resoluçaõ sincera 
de rrnõ commetter mais algum para 
o futuro. Divide~se a Contriçaõ em 
perfeita, e imperfeita, ou Attriçaõ. 

Controvers·1:a he synonymo de Jú-
vida, objecç.aõ, disputa. Controver-
sia em m;iteria ecclesiaslica he a 
disputa sob1·e pontos de Re1igiaõ 
contestados pelos hereges , ou so-
hre que a Igreja naõ pronunciou de-. 
finilivamente. O Senhoi• Rei D .. Af-
fonso V 1. imitando o Papa Urba--
no VIII., CJUe em Roma mandáta 
eri6!,·ir hllfna Cadeira de Controver.-
sja a estabeleceo na Universidade 
de Coimbra no anno de l 66tl,. Hu.: 
ma Cadeira de Cont.roversias para a 
Faculdade de Theologia foi crea.dà 
na Universidade de Coimbra por De-
creto de 14 de Janeiro de I7f>4.·· 

Contumacia quer dizer desohe-
diencia. Em fraze forense usa-se 
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dest~ palavra para designar a recu-
saçaõ que alguem faz de c<;>mpare-
cer em J uizo, seja em ma teria cri-
minal , ou seja em rnateria civil.. 

Contúmaz se diz o que recusa 
com parecer ein J uizo criminal, ou 
civil. 

Convença be b . mesmo que Con-
ven'çaõ. Ord. Liv. 3. 0

, tit. óO, pr., ' 
e Liv. 4.º, tit. 36. N'.outto te:mpó 
tambern significava Acçnõ. Ord. At:._, , 
fQ.n.s. Liv. 3. 0

, t1t. ~9 ,- §. 4. 
Convençaõ he o mutuo cons·enti-

rnento de duas, ou mais pessoas pa- · 
ra formarem entre ,SÍ huma ·conv·en-
çaõ nova , ou p'ara <lissoi ver, ou mu-
dar a antecedente, accrescentando-
]bie, ou diminuindo-Jhe alg·uma cou-
sa . Os Romanos distrnguiaõ' duas· 
sortes de Convenções , a saber ; pac-
tos, e contratos. Entre .nós confun- . 1 
dem-se huma' e outl'a cousa quanto 
ao seu eCfei to. 

Convencer quer dfaet· concluil'; a 
e·xistencia de algum facto de manei-
ra que naõ pussa allegar-se el'n con-
trario cousa attendivel. - / 

Convencfrl:o em materia ct1rninal .' I 
se di!. o accusad0 contra quein ha 
prova plena do delicto, posto que 
o negue. 

Convencional se diz tudo o qne 
. depende d1a con venç:-iõ. 

Conventfrulo ·he hum diminutjvo 
.formadu da p<-ilavra laüna Conventus 
As~embléa. Torna-se hlempte em má . , 
parle., e significá hum a Assembléa . ' 
sediciosa, e irregular, ou ao menos 
clantle1:Sl i na. · 

Convento. Dá-se no uso :wlual 
este nome ris Casas, ou Mosteitos 
etn que os Religiosos de hum, ou 
outl'o sexo vivem em cornmu1'n de-
baixo da mesma regra. N aõ se pôde 
estabelecer a lgum Convento sem Li-
cenÇa d'El-H.ei. Cartas Regias de 
I 6 de Outubro de 1609, e de '!e~ de 
Setémbro de I 6 lo. Foí prohibido es-
tabelecer-se Co~nventos de Freiras 
em Pernambuco, e na Bahia, e _só 
se _permittfraõ Recolhünentos. Car-
ta Regia de ~ d~ Setémbro de l 603. 
JVIanduu..:..se por Alvati de l~ de Ja-
neiro de 160~, que as condena~ões 
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düs dislrictos de Alem quer, e Tor-
res-Vedras se applicassern para às 
obra do Convento de 3.nto Anta~ 
uio da Lourinhã: J> ara a mudança 
<lo Convento do Pinheiro junto á 
Chamusca se deraõ Providencias no 
Alvará de b de Setembro de 16_39. 
O Convento do Lounçal foi tomado 
-debaixo da Protecçaõ Regia. Alvará 
de ~o de Abril de 1707. Foi edifica-
do o Convento da Missaõ no sitio 
de Rilhafoles. Decreto de ~3 de Se-
tembro <le I 7 4~. Mandou-se -que se 
naõ consultasse novas fundacões de 
Conventos. Resoluçaõ de 3 d~ Feve-
reiro de 1654, e Decreto de ~~ de 
Setembro de 1656. Foi prohjbido aos 
Conventos receber Noviços. A vizo 
de ~3 de Outubro de 176\2, Decreto 
de ~9 de Novembro de l79I, e Pro-
vizaõ de 5 de Setembro de 1797; e 
Frades estrangeiros. A"vizo de ~6 de 
Maio de 1769. Os Conventos naõ 
gozaõ da izençaõ de nelles se naõ 
prenderem Réos de furtos, ou con-
trabandos. Alvará de 14 , e A vizo 
de 15 de Novembro de 1757 • . Man-
dou-se por A vizo de 3 de Março d~ 
-;t 7~5 tirar Dev·assa dos que nos-
Conventos tinhaõ amizade illicita 
com Freiras. Expedio-se Avizo em 
~4 de Abril de 1790 aos Prelados 
Regulares para o exame , e estado 
das rendas dos Conventos. Pela Car-
ta Regia de \28 de Fevereiro de 1636 
se acceitou o Padl'oado do Convento 
de Santa lVIonica de Gôa. Por Car-
ta Regia de 30 de _Outubro de 1777 
se ordenou, que os Prelados Regu-· 
lares mandassem recolher aos Con-: 
ventos os Religiosos au'zentes, e naõ 
.darem semelhantes licenças sem cau-
sas muito justificadas. Os Conventos 
de Lisboa recebem livre de direitos 
meia pipa de vinho para cada Frade 
com C e rtidaõ do Prelado do Lugar, 
o que se estendeo no districto ·do 
;porto a respeito do vinho do Douro. 
Alvarás d8 ~6 de Outubro de l\6b, 
§. ~7, e de 16 de Novembro de 1771 ·, 
§. 14; e depois permittio-se toda a 
quantidade que jurassem. Alvará de 
9 de Agosto de 1777 , §. 6. Os Con-
ventos, e Congregações Regulares 

'ToMo l. 
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só pódem receber dinheiro a juro 
com as mesm ps solemnidad s cum 
que o dá a l\1izericordia. Alvará de 
6 de Julho de 1776. O Convento do 
Coraçaõ de Jesus foi mandado cons-
t,ruir nas terras do CasnJ da Estrel-
la, e se lhes fez Dcaçaõ de bens, e 
rendas por Carta de l 3 de Janeiro 
de 1781. Por Alvará de l de Junho 
de 1787, que ampliou o de 15 de 
Fevereiro de 17 80 se deo Foral, e 
Regimento ao Reguengo da Cidade 
de Tavira, e mais bens, de que be 
Donatario o dito Convento. Póde el-
le trazer seus Contendores á Côrte 
para serem demandados perante o 
seu Juizo privativo que primeiro foi 
o Corregedor do Cível da Côrie da. 
primeira Vara. Alvará de 1 de J u-
nho de 178~; mas depois se lhe subs-
tiiuio o J ujz da Col'Ôa da primeira 
Vara. Alvárá de ~6 de Fevereiro de 
1799. Do Convento do Desaggravo 
se mandou tomar posse para a Co-
rôa peJo Decreto de ~0 de Outubro 
de 178~. Pelo Avizo de 17 de Ou-
tubro ·de 1787 se mandaraõ fazer di-
ligencias para se saber o número 
dos Conventos , e dos individuos 
delles , e das Capellas, encargos, 
e dividas. Foi por Decreto de ~ l 
de Novembro de 1789 creada a Jun-
ta do Exame actual, e melhoramen-
to das Ordens Religiosas. Probibio-
se pelo Avizo de ~~ de Julho de 
1790 tomar-se denuncias de bens 
possui<los pelos Conventos. Mnndou-
se entregai- o Convento de Mafra 
aos Frades Capuchos de S. Pedro 
de Alcantara por Carta Regia de 17 
de Fevereiro de 179~ , e Decreto 
de ~6 de 'Junho do mesmo anno. Ao 
Convento de Santos da Ordem de 
S. Thiago da Espada se concedeo 
Escrivaõ privativo para as suas Cau~ 
sas por Decreto de 1 de Abril de 
1799 , · assim como já tirlha Juiz 
Commissario privativo. Por Cartas 
Regias de 16 de Outubro de 1609, 
e de ~~ de Setembro de 1610 se 
prohibio a fundaçaõ de Conventos 
no Brasil sem Licença Regia. A o 
Convento de Santa Cruz de Coim-
bra foi dado privilegio por Alvará 

MM 
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de 9 de J u}}w de 1184 paTa serem 
coniados os homens que morarem 
nas suas h.erdades, e serem julga-
dos entre si, excepto os crimes de 
furto, homicidio, e rapto. 

ConventosJuridticos eraõ Relações, 
ou ChanceJlarias a que se recorria 
por Ap~~laçaõ cLu~nd.D Portugal ·' 
entaõ Lusitania, estava sugeito aos 
R!>manos. EU.es tinhaõ <li vjdido ca-
da b-uma das Províncias da Lusita-
uia ~m Chancell~J:·ias, a qüa €h.arna-
vaô Conventos j..uridicos nas Cidades 
m;;1.is princj-paes. Taes foraõ Braga, 
Béj.a, .e Santarem~ Havia tambem 
CidBdés privilegiadas com o titulo 
dE,r M ·unicipias, e Colonias, q'!Je eraõ 
fundadas por Fanülias Romanas. Os 
Munici pios , governa va.9-se por suas 
proprias L.eis. Deste número era§ 
Lisboa, Evora, Mertola, e Alca-
e.er do Sal, antigamente Sa!acia. 

.Conventual se, diz do que perten-
ee ao Convento. Missa con\'entual 
h_e a Missa altá, ou grande, reza-
da, ou cantad,a para todos. Diz-se 
Conventual qe algum Con'v.énto o 
Frade, ou Freire que nelle resicle. 

Conventualidade he a morada fi-
:l\.ª em algum Convento. Tambem si-
gnifica a obrigaçaõ de vivei: em com-
murn , e de observar a regra em hum 
Convento. 

Conversaó he em geral a mudan-
ça de hurna cousa em outra. Es.pe-
cHicamente se diz da rrmdança pa-
ra a verdadeira Relig·iaõ. A con ~er..,. 
saõ de S. Paulo he huma festa insti-
tuida. pela Igreja para honrar a c0n-
versaõ deste grande Apostolo. He 
eelebrada no dia ~5 de Janeiro. 

Converso. Esta palavra verri da 
latina Conversus , que quer dizer 
pessoa convertida á vida religiosa. 
Dava-se na orig;em do Christianismo 
este nome aos Leigos, que j~ em 
idade de uso da razaõ abraçav aõ a 
vida Lllonastica para se distinguirem 
daquelles a quem seus pais offere-
eiaõ a Deos desde os seus __primeiros 
annos , e se chama vaõ Oblatas. As-
sim nos primeiros Seculos . dq estabe-
cimento dos Conventos todos os Re-· 
Iigios.os eraõ conversos, isto he, pes-
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soas convertidas. Quanào depois fo-
- raõ chamados para as Ordgns a rnáior 

parte dos Religiosos, elles se djvi-
dir·aÕ em duas classe~ differe.n tes. 
Chamaraõ-se Frades Clerigos aquel-
1es que eraõ adrni1..tidos :l' Ord.eBs, 
e Frades Lejgos os Religiosos ~que 
se naõ appUcavàõ ás letras. Estas-
duas classes de Frades f.crmavaõ hu-
ma só, e a mesma Ordt::m de Reli-
g]osos' e esta vaõ sug·eü.os aos mes-
mos deveres, e á mesma regra quan-
to a d1fférença tias funções para que 
eraõ destinados q permittía. Eraõ -to-
d.os conversos, isto he , conv.erüd.os ; 
mas' o uso restringio esta denomina-
t}élÕ de conversos só ··aos Frades n,aõ 

1 '
1 

Litteratos que· tambern vü~raõ acha-
mar-se Frades Leigos. -mais parti-
eularm~nte se d·1 boje este nome de 
Conversos-, . e· Leigos a biuna espe-
cie de Relig·iosos inferiores que ha 
em alguns Conventos deshnados pa-
1.-a o trabalho rn·anual~ N aõ .es taõ su-
geito$ aos ~Ofücios do Côro, e quan-
do a eHes assistem fic_aõ ~m lugar se- . 

· paFado. abaixo dos Religiosos Sace~
dotes. Ha tarnbem em algunias 01:.-
dens Dopa.tos qu·e se assemelhaõ 
muito aos prjmeiros irmãos conver-
sos. Elles naõ recebem salai1io dá 
seu trnbalbo ; mas saõ sustentados 
pelo Convento no estado assim de 
saude, como de doença. 

· Convertidos se chamaõ os que dei-
xando a sua falsa Religiaõ abraçaõ o 
Cbristianismo. Os Convertidos na 
India como herdaõ as fazendas dos 
pais , filhos , e parentes, veja-se o 
,Alvará de ~õ de l\IIarço de l559 . 

Convertidas se dizem aquelJas mu-
lheres que-, arrependidas . das vaida-
des dó mundo se reco1h eJ11 a Con-
ventos , ou Recolhimentos, e casas 
de €nc.erràme!lto para a r efórma de 
vida.. 

Conv-icçaó em , estilo forense se 
diz a prova evidente de hum facto, 
ou direi lo controverso. 
, Convir quer dizer ser prove.i toso, 
e decente. Tambem significa ajustar-
se como quando se diz.convieraõ no pa-
gamento. Outras vezes vale o mesmo 
que coJ1cordar no parecer com oµtro. 
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· Cotnvoeacaó . . se diz o chamam~en-., 

to para algum acto solerrine . . Assim 
se' diz Conv~ac~aõ de hum Concilio, 
Convocaçaõ de Côrtes , &e. 
~y\ .Coord'inar significa pôr em or-
dem, ou rnethodo as pa_rtes de hum 
todo hum as com as outras , como 
coordinar hum systerna. 

1
. sido tirada de ~u~ :cto foi Jjda, e 

reconhecida conforme a este. As Co-
pias sendo exirahidas por quem naõ 
he Official de Fé, e sem ciiaçaõ da 

Copeiro se diz o que cuida na 
copa, isto he, nos vazos do serviço 
.da rneza. Copeiro-Mór he hum Qffi-
cial da Casa Real. O officio de Co-
·p e úo-Mór, a que os Godós c,hama-
vaõ Cmnes Scanciariim , que quer 
dizer Conde das bebidas, ccnsestia 
e1n da'.r o pucaro d'agua a El-Rei 
pa~·a · beber , recebendo-ó do Copei-
ro menor. D'antes costumavaõ os 

, Senhores Reis deste Reino comer, 
e beber em público,, e corn mages-
tosó apparat9 desde o tempo do Se-
nho!l.· Rei D. Affonso V., que imi-
tou n~sso o Senhor Infante D. Pe-
dro seu Tio. A ultima vez que as-
Magestades Portuguezas / comeraõ 
em público foi quando veio de Ale-
1uanba a Senhora Rainha D. Maria ( / 
Anna de Austria. 

Cophtos. Chama-se · assim ·aos 
Christãos do Egypto , que seguem 
a herezia de Eutyches. Foi-lhes da-
do este nome em sinal de despre-
zo pelos Turcos quando conquista,.. 
r aõ o Egypto. Admiltem a circum-
cisaõ , e por allusaõ a esta ceremo-
r:ija Judaica he que se lhes deo o 
npme de J{ufti, ou Chris tãos até á 

1 cintura. "Negaõ que .haja duas natu-
reza~ em Jesus Christo, ainda que t 
reconh eçaõ qüe na sua pessoa se naõ 
confi1ndiraõ a Divindade, e a I-Iu-
manidade . Se . se exceptua esta es-
pecie de Monophysisrno elles. naõ 
·tem algum erro fJarticular. Concor-
daõ com 0s Catholicos , e com os 
Gregos , ·Ortodoxos, e Scismaticos 
em to4os os outros pontos que res- · 
pei taõ á Religiaõ. 

Copz'a he a transcri pçaõ de hum . 
acto, de hurn a escritura, ou de hum 
escrito. A palavra Copia se oppõe 
ás ve~es á palavra Original , e ás 
vezes á palavra l\ilinuta. Copia con-
ferida he aquel~a, que depois de ter 

Pnrte prejudicada, ou faltando o ori-
ginal com que possaõ ser conferidas 
nada provaõ. Alvará de ~ de Maio 
de 1768. Copias das Cartas de Sua 
Magestade foi prohibido darem-se ás 

. Partes. Carta Regia de ~4 de No-
11ernbro de 1604.1. As Copias aut.hen-
ticas extrahidas dos Livros dos Ar-
mazen,g da Fabrica das Sedas valerr1 
como originaes. Alvará de 6 de A -
gosto de 1 7 iJ7. N aõ se ·admi ttern. no 
Juizo das Justificações dos defun-
tos, e auzente~. Resoluçaõ de , ~9 de 
Setembro de 1760. Ficaõ na Inten-., 
dencia Geral da Pohcia as Copias 
dos Processos verbaes quando os .Réos 
saõ rernettidos ao Co_mmandante res-
pectivo. Alvará de \121 de Outubro 
de 1763. As Copi'as das . Fintas dos 
Christãos. novos snõ nullas, e te1n 
penas os que usaõ dellas. Alvará de 
~ de Maió de 1768. As Copias de 
Copias naõ merecem credito, dito 
Alvará de ~ de Maio de 1768. As 
Copias de Escrituras de Prazos an-
teriores ao Terremoto de 17 bb tem 
fé. Resolucaõ de l ~, e Provizaõ de 
30 de Ago~to de 1799 . ' 

Copula se diz o ajuntamento car-
nal, coito. Usa-se desta palavra em Di-
reito para expressar a cohabitaçaõ que 
ha entre pessoas de differente sexo. 
. Côr he a sensaçaõ 1que causa nos 
olhos a luz reflexa dos corpos. A côr 
encarnada he ~eservada para as li-
brés. da Casa Real. Lei de ~4 de 
Maio de 1749, cap. 10. A côr vio-
lete he a das fitas, e bandas da Or-
dem de S. Tbiago, assim como a 
vermelha he da de Christo, e a v_er-
de da . d.e A viz. Alvará de 10 de J u-
nho de 17~ 6. 

Coral. Producçaõ ·marinha do fei-
tio de arbusto de varias côres, sen-1 

do . o . melhor o vermelho. Foi conce-
dida exclusivarnen te a pescaria delle 
no Algarve pelo A vizo de \2 ~e No-
yempro de 1711 a ·Vicente Francis-
co, Negociante de Lisboa por tem-
po de cinco annos. 

MM~ 
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Corazil, ou gorazil era huina pen-

saõ que algum dia se pagava i'rnpos-
ta nos anLigos Foraes, e .Prazos. Era 
hurna porçaõ da pá dp porco até á 
cabeça, cujo pezo variava segundo 
as Terras ~ e era de quatorze, ou 
vinte arrates aLé vinte e sete. 

Corde'iro. O Padre Antonio Cor-
deiro natural de Aragaõ, Capilal 
da Ilha Terceira, nasceo em 1641 
de Manoel Cordeiro Montoso, e sua 
mulher Maria de Espinosa, e mor-
reo em Lisboa a ~ de Fevereiro de 
17Ç2!5Z com 81 annos de idade. Impre-
mia entre outras obras Historia In-
sularia das flhas a Portugal suge'Úas 
no ' Occeano Oriental. Lisboa 17 17. 
Resoluções Theo7furi.sticas. Tom. 1. 0 

Lisboa 1718. foi. 
Cordeiro. J oaõ Rodrigues Cordei:-

ro natural da Villa de Fonte-Arcada, 
Comarca de Pinhel na Província da 
Beira, foi filho de J oaõ Rodrigues 
Co1·deiro, e de Catherina Martins. 
Formou-se na Faculdade de Cano-
_nes pela Universidade de Coimbra, 
e foi Advogado em Lamego. Falle-
ceo na Villa de Moimenta da Beira 
a ~9 de Agosto de 1731 de idade 
de oitenta annos. Com pôz Dubita-
tiones juris , in Foro frequentes. Co-
nim bricre l 7 13. fol. 

Cordeiro. O Padre Manoel Cor-
deiro natural da Villa de Abrantes, 
no Bispado da Guarda. N asceo de 
Braz Cordeiro , e Calherina Dias. 
Foi Qualificador do Santo Officio. 
Faleceo a 9 de Maio de 1649 com 
53 annos de idade. Compôz De obli-
gationibus Clericorwm Secularium , et 
Regularium, et de perfecto Parocho 
· Clericoque /J,eneCne.ficiato. Ulyssi pone 
1646. 

Cardo o mesmo que Cordato , 
prudente. Ord. Affons. Liv. ~.º, 
fol. 16. 

Cordoaria. Lugar em que se fa-
bricaõ cordas. A admin_istraçaõ da 
Fabrica da C.ordoaria ficou perten~ 
eendo ao Conselho do Almirantado, 
e Junta da Fazenda da Marinha. 
Lei de ... 6 de Outubro de 1796, 
tit. 3. Pelo A vizo de \"27 de A gos-
to de 1803 foi prohibido senteneiar 
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mais Réos para os trabalhos da· Cor-
doaria. 

Cordoeiro he o Offi.cial que.' faz 
cordas. 

Coreh'?.Spo. Palavra que vem do 
Grego, e significa aquelle que está 
no lugar do Bispo. Esta dignidade 
foi supprünida no dec1mo Seculo. 
Assernelhavaõ-se aos Provizores a 
quem os Arcebispos, e Bispos con-
fiaõ as funções Episcopaes sobre hu-
ma porçaõ da sua Diocese. 

Caril, ou Cori. Assim chamaõ os 
Negros da Cosia da Mina a hu1n 
buzio alvo , que lhes serve de di-
nheiro. Ord, Liv. f).º, tit. 106. 

Corista he o Religioso novo que 
serve no Côro. 

Corno he a ponta dura, occa, 
ou solida que trazem na front~ ál-
guns animaes, como · o boi, o car-
neiro. Do homem , cuja mulher se 
prostilue diz-se vulgarmenle que el-
la lhe põe cornos. Por isso o pôr eor-
nos ás portas de pessoas cazadas he 
hum deJicto punido pelas nossas Leis 
que o fazem caso de Devassa .. Lei 
de l b de Março de 17b1. · 

Cdro he a parte da Igreja entre 
a nave, e o Sanctuari9 , e ás vezes 
atraz do Sanctuario aonde se põe o 
Clero, e os Cantores para entoarem 
os Officios Divinos. Ao princ1pio era 
formado em i·oda do Altar, e tal he 
ainda hoje o uso dos Gregos. Nos 
primeiros tres Seculos o Côro era se-
parado da nave. Depois foi fechado 
com grades em que havia cortinas 
que se naõ corriaõ senaõ depois da · 
Consagraçaõ. Do duodeci mo Secu-
lo em diante começou-se a fechar o 
Côro com paredes para o. Clero se 
pôr a abrigo dos rigores do inverno 
durante os Officios. Nas construc-
ç.ões modernas o Côro naõ se divide 
senaõ por balaustradas de pedra, de 
páo; ou de metal. Côro nps Conven-
tos de Freiras he huma sala que naõ 
está separa<.la do corpo da Igreja se-
naõ por hum a grade, aonde as Reli-
giosas se aj untaõ para cantar o Offi-
cio. Côro se diz tambem a Assem-
bléa daquelles que devem cantar no 
Côro. 
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Corda sinal de djgnidade, insígnia 

que os Rejs põem na sua cabeca co-
mo símbolo do poder d.a victo;ia, e 
da alegria. Entre os antjgos Roma:... 
nos n.s proezas rnili tares eraõ recom-
pensadas com differentes' Corôas. -'.A 
Corôa oval era feita de rnurLa, e se 
concedia sómente aos Genetaes que 
tinhaõ vencido fracos inimigos. De-
cretava-se-lhe °'pequeno triunfo cha-
mado Ovaçaó. A Corôa naval, ou 
hostral era hum circulo de oiro or-
nado de popas, e proas de- navios. 
Dava-se ao primeiro Official, ou Sol-
dado que entrava no navio inimigo. 
.o Ron1ano que primeiro arvorava o 
estandart~ da Républica sobre os mu-
ros de buma Cidade sitiada recebia 
a Corôa mural, ' que era hum circulo 
de oi.ró ornado de muros. A Corôa 
ci v1ca feita de hum ramo de carva-
lho era res~rvada ao Cidadaõ que em 
hum a ba Lalha, ou assalto havia sal-
vado a vida de outro Cidadaõ. A Co-
rôa triunfal feita de ramos de loiro 
se concedia ao General que tinha 
conquistado algumas Províncias, ou 
gan};iado alguma batalha importante. 
O General. que tinha livrado huma 
Cidade, ou hum Exercito Romano 
sitiado recebia a Corôa obsidial, ou 
graminea formada das ervas que se 
achaváõ na Cidade; ou no .Campo 
sitia,do. Dava-se tambem huma Co-
rôa de l_oiro aos que confirmavaõ, ou 
negocia vaõ a paz com o inimigo. Os 
G1adü1.dores, a quem se dava . a li-
berdade recebiaõ hurna Corôa , ou 
faxa .de lã. Nos sacrificios os Roma-
nos traziaõ Coroas de aipo, de oli-
veira , e de loiro ; nos festms de he-
ra, de murta, e de rozas em fórrna 
de chapéos; e nos funer;;tes de ci-

·prest.es. Os A thenienses recornpen-
savaõ com o de huma Corôa ó Cida-
daõ1 que tinha feito serviços uteis á 
Patria. Pericles foi o primeiro a quem 
os Athenienses decre taruõ huma Co-
rôa. Púrneiro este adorno consestia 
e~ dois ramos de oliveira entrela-
çadrn~; e entaõ se tinha por gioria 
recebe-'-la. Depois se deraõ Corôas 
de -oiro ; e desde entaõ se en vi-lece-
raõ. 
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Corôa Imperial. Os Imperadores 

Romanos primeiro trouxeTaÕ huma 
simples Corôa 'de loiro. Posterior-
mente lhe ajuntáraõ o diadema, de 
que fizeraõ huma especie de capa-
cete. No tempo dos Imperad res 
Christãos era ornada com hurna cruz. 
Pepino filho de Carlos Martelo foi o 
primeiro que se fez coroar com as ce-
remonias <la Igreja . 

Corôa Papal he formada de hu-
ma Tiara, ou especie de barrete, e 
de tres Corôas que a cercélÕ. Tem 
duas tiras corno a Mitra dos Bispbs. 

O Senhor Rei D. Sebastiaõ foi o 
primeiro Rei de Portugal, que usou 
da Corôa ce rrada. A de que os Se-
nhores Reis antes delle usaraõ era 
aberta. 

Corda. Moeda de oiro que fez 
lavrar o Senhor Rei D. Duarte. Ha-
via Corôas velhas, e Corôas de Fran-
ça. Estas até o tempo do Senhor 
Rei- D. Manoel valeraõ ~l 6 réis; 
porém no seu, Reinado foraõ redu-
zidàs ao valor de 1 \?ZO réis. Assim 
perseveraraõ até o Reinado do Se-
nhor Rei D. Sebastiaõ , em cujo 
tempo se acabaraõ. 

Corôa se toma tambem na signi-
ficaçaõ de Reino. Pertencem á Co..: 
rôa I. as insuas que se criaõ no 'ré-
jo, e nos braços delle. Regimento 
d~ Pi4 de Novembro de 1576, cap. 1; 
e as leziras! Regimento de 1 de Ou-
tubro de 1586. Pertencem á Corôa II. 
os bens vacantes. Decreto de 10 de 
Janeiro de 17 43. III. e os dos con- ' 
fiscados. Lei de ~o de Março de 
164~. Nenhum privilegio se enten .. 
de concedido contra ella. Alvará de 
18 de Setembro de l 7 84. 'rem a 
Corôa a sua intençaõ fundada nos 
bens de vinculo vagos por· commis-
so, ou ext.incçaõ da familia. Alva-
rá de 14 de Janeiro de 1807, §. B. 
Qu-alquer interesse da Corôa ainda 
remoto faz que a questaõ deva jul-
gar-se no J uizo da Corôa , e Fazen.:. 
da com assistencia dos Fiscaes, dito 
Alvará de 18 de Setembro de 1784. 

Corôa he tambern a parte da 'ca.:. 
beça rapada, distinativo do Sacerdo• 
éio. 

lVIM 3 
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, Coronel he hoje o titulo de hum 
Official Militar que commanda hum 
Regimento de Infantaria, ou de Ca-
valbna. Os Coroneis naõ pódem ser 
prezos sem Consulta, e Resoluçaõ 
I-legia. E quando vaõ aos Tribunaes 
tem assento abajxo dos Deputados. 
ResoJ uçaõ de ~~ de Junho de 17 5 3. 
Naõ pódem mudar a fórma do far-
damento dos seus Regimentos. Al-
vará de ~4 de Março de 1764, §. 3. 
Aos ·Coroneis do mar pertencem as 
mesmas honras , e graduaçaõ dos 
Brigadeiros de Infantaria. DeGreto 
de 11 de NoveJnbro de 1768. · Naõ 
~aõ promo:vi<los a Officiaes Generaes 
só pela sua antiguidade. Alvará de 
lf> de Dezembro de 1790, §.- 4. Os 
de huma' armada naõ pódem pedir 
o rosto de Brig·adeiros effec6 vos em 
outra. Alvará de ?J7 de Fevereiro de 
1801. Passando .a Brigadeiros ficaõ 
desligados dos Regimentos. Porta-
1·ia de 13 de Setembro de 1813. Os 
Coroneis , e Tenentes-Coroneis , .e 
quaesqu.ar outros O.fficiaes de Esta-
do-Maior · saõ proh1bidos de ter o 
commando , e administraçaõ de Com-
panhia. Decreto de l de Janeiro de 
1 soo. Regu]ou-se o accesso dos Coro-
neis pelo Alvará de ~7 de Fevereiro 
de 1801. 

Corpo he o ajuntamento de mui-
tos membros, ou partes que fórnJaõ 

·hum todo completo. Este nome se 
applica a diversós o~jectos. 

-corpo político. Comprehende es-
te termo em geral todas as pessoas 
a: qu·em he permittido ajuntar-se, e 
formar hum Corpo. Por quanto naõ 
se pódem fazer assembléas., e ªJ·un-r • tamen tos de pessoas para negoc10 
s~xio sem licença, e approvaçaõ Re-
gia. , 

Corpo de direi to se diz a Collec-
çaõ de differentes partes do direito, 
ou civil, ou canonico. Corpo de di-
reito civil he a Collecçaõ de diffe-
1·en tes livros de direito que foraõ 
com pos los por ordem do frn pera dor 
Justiniano , que saõ o Codigo , o Di-
gesto, as Instituições ·, e as Novel-
las, e treze Edictos do mesmo Im-
perador, a que se ajuniaõ as Novel-

. . 
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las de Jüstino, algumas Cons'tj tujções 
de Tiberio, ou iras de Justiniano, e 
de Justino, as N oveUas de Lea-0, e 
as de outros muitos Imperadores, os 
-Livros, dos Feudos, as Constituições 
do Imperador Frederico II., ·as Ex-
travagan tes de I-Ienrique VIL, e o 
Livro da Paz de Const.anca. Em al-
gumas Edições do CoTpo .. de direito 
se comprehende~n tambem os frag-
m_entos da Lei das doze taboas, que 
he com eff eito ' a fonte de t0do o di-
reito Romano, alguns fragmeh tos de 
Ulpiano 7 e as Instituições de Caio. 

Corpo de direito canonico he a 
Co1lecçaõ das diffei:entes partes que 
com põem o direi to canonico Roma-: 
no, a saber; o Decreto de Gracia-
no, as Decreü .. es de Gregorio IX., 
o Sexto, as Clementlnas , as Extra-
vagantes communs; e. as Extrava-
gantes de Joaõ XXII. 

O Corpo dos Canones he a CoI-
lecçaõ , _ou Oodjgo dos Canones, dos 
A postolos, e dos Concilios. 

Corpo de delicto he a existencia 
de bum delicto que se manifesta de 
modo, que se naõ pôde duvidar de 
qu.e fôra cómmettido , e naõ resta 
mais , que descobrir quem foi o seu 
aggressor, e convence-lo. O Corpo 
de deliclo he impreteriv-el, e a sua 
falta annulla o P1·ocesso. -Carta Re- . 
gia de ~8 de Agosto de 17b8, e Al-
vará de 4 de Setembro de 1765. He · 
necessario ainda nos furtos que naõ 

; chegaõ a cem réis.· Alvará de ~o de 
Outubro de 1763. Como se fórma 
em geral, vejaõ-se os Alvarás de ~o 
de Outubro de 1763, e de 6 de Se-
te_mbro de 176-b , §. 7 ; e em espe-
cial nas Devassas dos que attentaõ 
contra a vjda dos JVIinistros. Decre-
to de 17 de A gosto de 1-7 56 ; nas 
dos contrabandos. Alvará de 14 de 
Novembro de 1757; e nas deserções, 
ou seja em tempo de paz , ou de 
guerra, dito Alvará de G de Setem-
bro de 1765, §. 7. Naõ he necessario 
nos crimes da transgressaõ da Prag-
maiica. Lei de \24 de l\/Iaio de 17 49, 
cap. ~o, e Alvará de 19 de N ovem-
bro de 17 b7. Além delle he preci-

1 zo prova que demonstre o aggres-
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f;Or~ Alvará de -30 de Agosto de 
J.757, §. 8. / 

Corpo de maõ morta se diz toda 
a Cornmunjdade assim ecclesiastica, 1 
como secular , que he perp tua, e 
por huma sobrogaçaõ de pes oas se 
reputa ser sempre a mesma, naõ 
prodqzindo mudança alguma _ p ~la 
morte . He proh1bida aos Corpos de 
maõ morta toda' e qualquer :r-eten-
Ç&Õ, e a equidade d~ domínios, e 
bens fundos, em que se comprehen-
dem os juros Reaes como cont1·aria 
ás · Qrdenações do Reino, e incom-
pa(ivel com o interesse público, e 
nacional. Alvarás de 4 de Julho dei· 
17 6 g , e de l 2 de Maio de l 7 6 9. 
E~~eptuaõ-s~ quan.t~ á"' n~tençqõ, e 1 
uao quanto a acqUJs1çao, as Irman- . 
dades do Santíssimo. Alvará de ~o 
de .Julho de 1793 , e Provizaõ de 13 
de F~vereiro de 1770; e as Mizeri-
cordias. Decreto de 15 de Março de 
I 800. Foi prohibida aos Corpos de 
111aõ morta a consolidaçaõ do dorni-
11io util com o directo. Alvará de .;li , 
de Julho de 1768, §§. b, e 6. Os 
Corpos de maõ inorta em todofl os 
~as.os, em que pelas regras g.eraes 
~oosolidaõ os dois domínios pódem 
ta,mbem consolidar para aforar den-
tro de anno, e dia a SecuJarns, dito 
Alvará de l~ de Maio de 1769 , §. 4•. 
Todos os bens adqqiridos pelos Cor-
pos de m-aõ morta depois do anno 
<le- 1640 se mar;idaraõ sequestrar co- ! 
mo sugeitos ás Leis da amortjsa.çaõ i 
paõ se mostrando Hcença Regia pa- 1 

ra os adquirir . Provisões de. ~6 de 
Junho, e de ~~ de A gosto de 1799. 
O conhecimento da materia dos bens 
possuídos pelos Qorpos de maõ mor-
ta pertence ao Juizo da C0rôa. Al-
vará çle ~3 de JYlaio de 1775, §. ·18. 
])enuncias de bens possuídos por 
Communidades Religiosas naõ fü~ ad- . 
;mjttem no J uizo da. Corôa. A vizo de 
?23 de Julho de 1790, e Proviiaõ de u 
13 de Novembro de !79~ . 

Hum Corpo de Artilheiros, M~
rinheiros , Fuzileirns , Artífices , e 
Lastradores foi creado por A lvará 
de ~8 de Agos to de 1797. _ 

Corporaçaó. Corpo político a~sin1 
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cham<tdo , porque s membros de 
qu elle se compõe naõ fármaõ se-
naõ hum todo. T m hum sello com-
rnum, e saõ quali:ücadéls para adqui-
rir, conced r, demandar, ou ser de-
rnanàadas em· norn.e de t dos. Asse-
melha-se a e rnn1unidade ; mas o 
n me de e rp ;ra ·aõ he ll)ajs exten-
SD, As Corporaçô s saõ, ou eccle-
siasticas, ou leigas. As eccJesiasti-
cas saõ, ou regulares c mo a'S A b-
batjias , Priorados Con ventuaes, e 
Cabidos; ou secuJare.s os Bispados, 
Deados, Curatps, &c. e as Dniver-
jdades , Co11egios , l\'.l izericordias, e 

HospHaes. As leigas ~aõ as Cidq.-
des , V ilJas, e C m panhias de Com-
merc:jo.. Condiçaõ . de · 8 de Janeiro 
de 1773, concl. ~- Nenhuma Corpo-
raçaõ pôde mai1te,r-se sem Leis que 
sirvaõ de regra ao seu governo. De-
creto de 30 de Setembro de l 75ó. 
As Corporações que se ajustaraõ co1n 
o Erario a pagar qu,antia certa pela 

1 Deci~a, e mais contribujções fica-
raõ livres do exame dos Magistrados 
nos seus Cartorios. Decreto de 4 de 
Novembro de l 79S. -

Corporal he em termo de lithur-
gia o panno sagrado de que o Sa-
cerdote se serve durante , a Missa, e 
que estende debaixo do Calix para 
nelle fa.~er pôr decentemente o Cm·-
po de Jesus Christo, donde se deri-
va o nome de Corporal. Os Conegos 
prohi bem celebrar a Missa sem Cor-
poral de linho. Sf;rve para recolher 
as p"1rticu1as da host.ia que se dei-
xaõ cahir quando o Sacerdote as 
q:u.ehra , qµ qua11,clD a · consomme. 
En! Documentos , antigos se vé to-
rnar-se Corporal poir Cemiterio, allu-
dindo a sepul Lura dos corpos. 

Corréa. Aleixo Salgado Corrêa 
estl!.dou 'Direito Civil , e foi Juiz 
em algumas .Cida-?es. Compôz Reg'i-
·mento de Jui~es l5õ6 . . 4.º Do Livro, 
e do 4,utor se lembra Nicol. Ant. 
Bibliot. Hisp. .tom. 1. 0 , P?g· 6 , 
col. 1. . 

Corrta. Antonio Corrêa de Sá na.-
tural de- Coimbra, filho de -Duarte-de 
Sá que servio na India. Foi Lente 
Çl.e Vacq.ções no anno de 1 óó7 na 
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Universidade de Coimbra, e de hu-
ma Cathedrilha de que tomou posse 
em ~o de Outubro de 1548. Foi de-
pois Desembargador da Casa da Sup-
plicaçaõ, e Corregedor do Crime da 
CôrLe. Com pôz Ad tit. 1. Lib. 5. Le-
9um Re91P,rum de ordine jtf,diciaria 
in Causis crim'inalibus Commentaria. 
Esta obra imprimia-se até pag. ~oo, 
e naõ se acabou por falLar a vida ao 
seu Author. 

Corréa. Luiz Corrêa natural de 
Lisboa, Don torou-se na Uni versida-
de de Coimbra na Faculdade de Leis, 
cuja Caueira (~e Prima chegou a exer-
cer, e nella jubilou em 1591. Foi 
Desembargador de Aggravos, Pro-
curador da Corôa, e Coneg,o da Sé 
de Evora. Faleceo em Lisboa aos l~ 
de Maio de 1597. Cornpõz Allega-
çaó de Direito a favor da Senhora 
D. Catherina , .filha do Senhor In-
fante D. Duarte na Causa da Suc-
cessaô da Corôa de Portugal, e va-
rias Postillas a alguns Titulas, e Ca-
pitulos de ])ireüo Canonico. 

Correcçaó. Esta palavra tem mui-
tas accepções. Em materia de con-
tas significa o mesmo que revjsaõ, e 
verificaçaõ dellas. A accepçaõ rnais 
ordinaria desta palavra se entende . 
do direito que tem os Superiores de 
infligir castigos ás pessoas que estaõ 
sugei tas á sua authoridade. Os pais 
tem direito de correcçaõ sobre os fi~ 
lhos. Pelo antigo Dire1to Romano ti-
nhaõ sobre estes o poder da-- vida, e 
da morte; mas reduzio-se depois a 
huma correcçaõ moderada. Os Se-
nhores tem este direito de correcçaõ 
sobre os seus escravos. · O poder da 
vida, e da morte que os Romanos 
tinhaõ sobre os seus escravos foi a-
brogado pelo Direito do Codigo. Os 
Superiores dos Mosteiros tem tam-
bem o direito da correcÇaõ sobre os 
seus subditos. Os maridos tambem 
pódem usar do direi to da correcçaõ 
com suas mulheres. 

Correcçaõ frat rna he hum acto 
exterior de mizericordía, pelo qual 
se dá aos peccadores saudaveis avi-
zos para os obrigar a emendar-se. 

Corredor de folhas he o Official 
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que está encarregado de examina:r 
nos Escritorios dos. Escrivães se ha 
crime em aberto da pessoa que t.ra-
ta de livrar-se desse crime, ou de 
legitünar-se para alguma pertençaõ. 
Foi creado este Officio no an.no de 
1511 , e se lhe deo Regimento em 
Alvará de 30 de Junho do dito an-
no, ampliado pelo Alvará de ~l de 
Janeiro de 16 b 5. He Officio da Ca-
sa da Su ppli caçaõ. Delle falia a 0rd .. 
Liv. i.º, tiL I, §. 41. 

Corredofra, ou Corredoiro qúer 
dizer passagem, servidaõ. Desta~pa
Javra se usa na Ord. Liv. l. 0 , tiL 
68' §. 4·1. 

Corredoiros, que accrescem de 
novo nas Leziras do Téjo rnandou-
se por Decreto de 15 de Novem·bro 
de 1644, e Provizaõ do Conselho da 
Fazenda de PJ4 do mesmo mez, e 
anno, que se arrendassem em Pra-
ça~ pondo-se a pregaõ. 

Corregedor he o Magistrado que 
tem jurisdicçaõ em ioda huma Co-
marca sobre os J uizes della, os quaes 
lhe devem dar parte dos casos mais 
·graves que acontecem, e para elles 
se recorre por Aggravo dos ditos 
Juizes. He o primeiro Magistrado 
da Provinc.ia. Provizaõ de 10 de 
Março de 176"'.L. Ha em Lisboa hum 
Corregedor do Crime da Côrte, e 
Casa, que he Magistrado maior cri-
minal; Corregedor do Crime <la Côr-
te, Corregedores do Ci vel da Côr-

. te , Corregedores do Ci vel da Cida-
de , e CoITegedores criminaes dos 
Bairros. O Corregedor da Comarca 
serve de Provedor pela razaõ do seu 
cargo. AI vará de ~0 <le Dezembro 
de 1581. Serve pelo Su perintenden-
te do Tabaco quando este .está au-
zente. Regimento ' de 3 de Junho 
de 167 8; §. 13. O Corregedor da 
Comarca tira Devassa dos que en-
traõ em Mosteiros de Freiras, ou 
com ellas tem conversações desho-
nestas , e escandalosas. A }vará de 
13 de Janeiro de 1608, Carta Re-
gia de ~21 de Novembro . de 1615, 
Lei de 30 de Abril de 1653, e Al-
vará de 3 de Novembro de 167L 
Dos Jurados, e Rendeiros que fa-
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ze·m avenças. Lei de ~ de Outubro 
de 1607. Dos Donatarios 'da Corôa 
que ·casaraõ sem Jicença Regia. Lei 
de ~3 de Novembro de 161 6 . Dos 
que atiraõ ás perdizes com muniçaõ. 
Alvarás de 112 de Outubro de 161.2, 
e de ~3 de Fevereiro de 16~4- Dos 
A lravessadores do paõ. Alvarás de 
4 de Outubro de 1644, de .24 de 
Setembro de 1649 , e de '20 de Ou-
tubro de 16{)1. Dos Superintenden-
tes das Gaudelarias. Alvará de 4 de 
Junho de 1655. Dos Ciganos. Alva-
rá de 10 de Novembro de 1708. Dos 
ladrões formigueiros. Alvará de l~ 
de Setembro de 17 bO. Do procedi-
mento dos J uizes dos Orfàos perpe-
tuos , e seus Officiaes. Lei de ~ de 
Dezembro de 1750. Da travessia da 
palha. Alvará de 1 de Julho de 17 5~. 
Do procedimento dos Avaliadores. 
Alvará de . 2b de Agosto de 1774·, 
§. 31. Dos que i·ecébem pagamentos 
~mm ser na fórrna da Lei. Alvará .de 
~b de Fevereiro de 1801. Dos que 
usaõ de esping-uarda. Lei de 5 de 
Julho de 1613. D e ve o Corregedor 
fazer exame nas, obras (fas pontes. 
Provizaõ de 18 de Junho de 160b. 
Torna conta das heranças dos Reli-
giosos egressos. Carla Regia de 16 
de Abril de 1608. Indaga sobre os 
pedidores de esmolas, que tem mais 
<le duzentos mil réis de seu. Lei de 
92~ de Outubro de 1611; excepto os 
da Bulia. Alvará de ~4 de Abril de 
1613. Faz a eleiçaõ dos Vereadores. 
Alvará de l~ de Novembro de 161 l, 
§. b. Pr~side nas eleições dos Supe- -.: 
rintendentes das Caudelarias, e sup-
pre as vezes destes quando estaõ im-
pedidos. Resoluçaõ de ~7 de J uJho 
de 1771. <Jonhece das eleições dos 
Almotacés. Lei de 5 de Abril de 
1613, e Alvará de 6 de Maio de 
1649. Pergunta na Correiçaõ pelos 
que fazem desafio. Alvará dE( 30 de 
Agosto de 161~. E pela cobrança 
da Decima fazendo arrecadar o que 
della se deve. Alvará de 9 de Maio 
de 1654, tit. 4, §. 5. Deve fazer 
plantar arvores. Lei de 30 de Mar-
ço de 16~3. E faz para isso Co:rrei-
_çaõ. Alvará de ~9 de Maio de 1633. 

To1110 I. 
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Pune as vexaçõ,es feitas pelos O.ffi-
ciaes das sizas. Alvarà de ~6 de A bri1 
de lô47. Obriga os Officiaes de Jus-
tiça .a tirarem o seu Regimento. Al-
vará de .8 de Novembro de 16;)1. 
Conhec€ da questaõ da i'mrnunidade 
da Igreja que está no seu districto. 
Assento de 1 de Julho de 16i>3. De-
ve tomar posse dos bens da Corôa 
quando vagaõ_ Decreto de 5 de Ju-
lho de 16t>l. Faz os lançamentos das 
sizas nas terras ela sua Correjcaõ 
quando os J uizes de Fóra saõ r{is-
so omissos. Regimento de I 6 de J a-
neiro de 167 4, cap. bb , Instrucç.aõ 
de 18 de Outubro de 176~, §. 3b, 
e ProvizaÕ de 28 de Junho de 1769. 
E antes de sahir delhts faz cobrar 
as <li vidas das sizas, dito Regimen-
to de 16 de Janeiro de 1674, §. 13, 
e Lei · de Pl de Dezembro de 1761, 
tit. ~, §. 15. Naõ póde passar Car .. 
tas de seguro em ·casos de morte. 
Decreto de \24 de Selem bro de l G7 8. 
Deve dar conta a El- Rei dos crimes 
acontecidos no seu territorio, prin-
cipalmente dos commettidos pelos 
regul 's. Decreto de ~6 de Junho de 
1679. Conhece das transgressões da 
Pragmatica. Lei de \24 de Maio de 
174~) , cap. <!l.7. Faz as A udiencias 
da Chancellaóa . Alvarás de 7 de J a-
neiro de 17 bO, §! 1 ~ , e de 19 de 
Janeiro de 17b6. Infórma ao Desem-

. bargo do Pnço das· pessoas idonens 
para andar na Vereança. Provizaõ de 
l~ de Agosto de 17f>O. Visita os Na-
vios vindo das Ilhas para saber se 
traz alg-uern sem passaporte. Alvará 
de 4 de Julho de 1758. Pertence-lhe 
a publicaçaõ das Leis. Provizaõ de 
l~ de Outubro de 1769. Conhece 
estando em Correiçaõ do~ Processos 
das adjudicações das casas, e terre-
nos cornmulativamente com o Pro-
vedor, e Juiz de Fóra. Lei d_e 9 de 
Julho de 177 3 , Alvará de 14 de Ou-
tubro do mesmo anno , e Decreto de 
17 de Julho de 1778. Visita os Ca1·-
ceres dos Conventos. Resoluçaõ . de 
~ de Maio de 1775. O Corregedor 
da Comarca de Santarem entra nas 
VilJas do Mestrado sem Provizaõ es-
pecial. Carta Regia de ~7 de No..-
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vembro de 1<113. Naõ pôde tomar 
casas de A pozentadori~ na Golegã 
ern occasiaõ de Feira. Alvará de :·H 
de Março de 164·9. Quando deve as- . 
sistir em Gamara o Corregedor da 
Comarca, naõ deve fazer esperar os 
Vereadores. Provizaõ de 10 de De-
zembro de 16~fr. O Corregedor da 
Comarca de Coimbra que assento te-
JJlia nas funções da Universidade, 
v<::jaõ-se os Esta tu tos antigos Li v. 
3 . 0 , tit . . ~b , §. 6. Como Presiden-
te da Comarc-a 'Precede ao Conser-
vador, ainda tendo este Beca. Pro-
vizaõ de 19 de Dezembro de 1696. 
Tira Devássa annual dos que infrin-
gem os privilegies· do Caneiro Real 
das lam prêas no lVlondego. Provizaõ 
de l b <le Fevereiro de 17b1. Dá pro-
vimentos aos Meirinhos. Regnnento 
de ~3 de Junho de 1678, §. 6. O 
Corregedor da Comarca he o Su pe-
rin Lendente dos novo~ Direitos na 
sua repartiçaõ. Provizaõ de ~3 de 
Agosto de 1690. Pergunta na De-
vassa da Correicaõ se os traslades 
dos Autos que ti~aõ nos J ujzos infe-
riores , e vaõ por A ppellaçaõ para 
os superiores saõ informes , ou de 
má le ti·a. Alvará de 18 de Agosto 
de 1747. Presentemente sobem os 
proprios À u1 os , e fica o traslado. 
L e i ele 18 de Agosto de 1747, e 
Assento de ~~ de lWaio de 1783. 
Naõ admitte nas Audiencias das Pos-
turas Accões contra os Mestres dos 
Oílicios por naõ _serem examinados, 

. ou excederem as taxas. Lei de 19 
de Janeiro de 17f>6. Naõ conhece 
das Acções do Rendeiro da Chan-
cellaria naõ estando em Correiçaõ 
d ntro do Concelho aonde os Cita-
dos saõ moradores. Alvará de 7 de 
Janeiro de 17bÓ, §. 17, e Lei de 
19 de Janeiro de 1756. He o Cor-
regedor da Comarca o Superinten-
dente Geral da Decima, dita Ins-
trucçaõ de 18 de Outubro de 176~, 
§. 35. O Corregedor da Comarca, 
assim como os do O.i vel da Côrte , 
ou da Cidade concede AJ vará de li-
cen~a aos filhos fami lias para casa-
rem quando os Pais , Mães, Tuto-
res , ou Curapores injustamente a 
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negaõ. Lei <le ~9 de Novembro de 
l 79b , §. 4. O lugar de Corregedor 
d Tavü·a foi graduado em primttiro 
banco. Alvará de 9 de Março de 
1 78~. Corno deve o Corregedor da 
Comarca defender os djreitos da Co-
rôa, e sustenta-los illesos a respeito 
dos B ispos, veja-se o A vizo de ~o 
de Março de 17 8~. ê>s Corregedores 
da lJba de S. lVEguel, e Ilha Ter-
ceira mandaõ fazer a cobrança do 
Subsidio Litterario na sua jurisdic-
çaõ. Regimento de 7 de Julho de 
1787, tit.. 4, §. 6. O Corregedur de 
Leiria he o Juiz Conservador dos 
pinh_aes delJa, e dos Ofüciaes que 
nelle ·se occupaõ. Alvará de 17 rle 
Mar~o de l 7~o. C .mo foi creado o 
Corregedor de Riba-Téjo, quem o 
nomeia, e qual seja o seu districto, 
veja-se o Alvará de 7 de Janeiro de 
179~ , §. ~o. O Corregedor de Br~
ga he iatnbem Provedor dus Orfãos, 
Capellas, e Resíduos, e Chanceiler. 
Alvarás de 7 de Janeiro de 1177\2 , 
§. \21, e de .11 de M.arço de 1793. 
O Corregedor da Comarca conhece 
por turno com o Provedor, e Juiz 
de Fóra das queixas contra os Capi-
tães-Móres á ordem do General da 
Provincia. Resolucaõ de l de Outu-
bro · de 1764, §. 6'. Foraõ creados o 
Corregedor, e Provedor de Penafiel 
por Alvará de 5 ,de Abril de 1775. 
O Corregedor da Comarca todas as 
vezes que nconLece crime grave, e 
circunstanóado deve clat parte ao 
Intendente Geral da PolicÜL Ordem 
de 3 de Janeiro de 17 89. O Corre-
gedor da Comarca (bem 1 como o do 
Crime da Côrte dentro d;:is cinco le-
goas) conhece das culpas que Te-
mettem os J uizes Ordinaüos a quem 
se depi· cou a prisaõ de alguns Réos. 
Alvará de 5 de Março _de 1790 ' · §. 4. 
O Corregedor da Comarca naõ pód.e. 
mandar passar os provimentos do~ 
Escrivães das sizas, porque isso per-
tence ao Provedor. Prov1zaõ de ~ de 
Dezembro de 179 I. O Corregedor 
da Comarca , e naõ o do Donatario 
he que faz a arrecadaçaõ da i;;iza. 
Decreto de 6 de Julho de 1796, e 
Provizaõ de ~~ de Maio de ISO~. 

/ 
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O Corregedor da Comarca. he o Con-
servador dos Privilegiados das Mi-
nas. Regimento de 30 de Janeiro 
de 1800, tit. 1, §. 3. O Corregedor 
das Ilhas sub ütuem o ,lugar do an-
tigo Provedor da Fazenda. Resolu-
caõ de '28 de Maio de 1800. O Cor-
1:egeclor naõ deve consen lir -que Do-
na ta.rio algum da Corôa se conserve 
em posse, e uso das suas Doações 
sem ter Carta de confirmaçaõ dellas. 
Decreto de 17 de Novembro de 1801, 
§. ~- Como arrecada o Corregedor o 
anno de morto dos beneficios eccle-
siast]cos, veja-se o Alvará de 3 de 
Julho de 1806, §. 5. O Corregedor 
procede a sequestro nos bens dos 
Milicianos desertores. Portaria de 1 ~ 

. de Junho de 1 809. Dá posse ao De-
legado do Fysico-Mór do Reino. Al-
vará de ~~ de Janeiro de 181 o' §. 3 r 

Pergunta annualmente pelo seu com-
portamento, e achando culpa a re-
rnette ao Fysico-Mór, dito Alvará 
de ~uz de Janeiro de 1810, §. 30. 
Pergunta em Correiçaõ pelos desca-
minhos dos sellos dos papei§. Porta-
ria de l cle Março de 1811, art. 3. 
Tomaõ conta dos bens dos Fallidos, 
-e tiraõ Deva~sa os Corregedores das 
Comarcas, e na sua falta os Juizes 
de Fóra, e aonde naõ· os houver os 
da terra mais visinha. Alvará de 8 
de Agosto de 1811. Manda fazer pe-
los seus O.fficiaes á custa dos J uizes 
Ordinarios as diligencias que elles 
naõ fazem. · Se saõ Juízes de Fóra 
dá conta. Portaria de 16 d~ Setem-
bro de 1811. Os Correg·edores- das 
Comarcas de acordo com os Viga-
.rios Geraes, ou da Vara entregaõ 
os menores desamparados aos Paro-
~os para os distribuire1n pelos La-
vradores. Portaria de 8 de Maio de 
181 \'2. A os Corregedores de vem re-
querer os Carreiros, ou Bagageiros 
por ordem immediata dos Generaes 
em ·Chefe. Portaria de 9 de Maio 
de 181~. Como procedem contra os 
Juízes Ordinarios que naõ cumprem 
as ordens dos Inspectores dos Trans-
_portes, tendo por Adjuntos os Prove-
dores das Comarcas. Recebem tam-
bem as queixas contra as Authori-
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dades locaes que naõ cumprem as 
ordens, ou naõ satisfaz.em ás requi-
sições dos transportes . . Portaria de 
14 de Maio de 181~. Vigiaõ sobre a 
conducta dos J uizes de Fóra, e Or-
dinari s do seu districto que naõ ob-
servaõ as Leis , e ordens para evitar 
o monopolio, e travessia de gados. 
Portaria de 11 de Fevereiro de 1813. 
-Conh cem os Corregedores das Co-
marcas por A p pellaçaõ das Sen ten-
ça s dos Juízes Ordinar]os até á quan-
tia da sua alçada. Alvará de ~6 de 
Setembro de 1814, §. 3. Os Corre-
gedores _do Crime de Li:!3boa se in-

• forrnaõ, e tiraõ sumrnarios dos Va-
dios, dos homens de má fama, e es-
trangeiros , e 8.os pobres que tiraõ 
esmolas sem licenç·a, e dos que as 
pedem com caixa pa.ra Santos. Re-
gifoento de l ~- de Março de 1603, 
§§. 4, e· b, e Alvará de ~õ de De-
zembro de 1608, §. 3. Visitaõ no 
seu Bairro as Estalagens , vigiaõ se 
os _ Quadrilheiros cumprem o seu de-
ver , acodem ás brigas , e tiraõ De-
vassa dos. públicos amancebados, e 
dos é\lcovlteiros. Regimento de -12 
de Março de 1603 , §. 5. Naõ de-
vem despaçhar as Devassas sem o 
traslado dellas. Regimento de 7 d~ 
Junho de 1605, §. 6. Foraõ accres-
centados em Lisboa mais quatro Cor-
regedores dos Crimes dos Bairros 
pelo Alvará de 30 de Dezembro de 
1605. E como_ se faz por elles a dis-
tribuiçaõ dos Bairros, veja-se o Al-
vará de ~f> de Dezembro de 1608,, 
aonde vem tambem declaradas as 
suas obrigações. Devem os Corre-
gedores do Crime viver nos seus 
Bairros. Decreto de ç;z4 de Dezem-
bro de 1665, Alvará de ~õ de Mar-
ço de 17 4~ , §. 13 , e Providencias 
de ~8 de Maio de 1810. Foi creado 
segundo Corregedor do Crime da 
Relaçaõ do Porlo pela Carta Regia 
de ~8 de Março de 1705, e Alvará. 
de 16 de Fevereiro de 171 O. O Cor-
regedor do Crime da Cidade, e os 
das Comarcas em Correiçaõ pergun-
taõ, e punem os que infringem a 

1 
Lei dos tratamentos. Lei de ~9 de 
_Janeiro de 1739, §. 18. Foraõ crea-

~ N~ ~ 
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dos doze Corregedores dos Bairros 
de Lisboa em lugar dos cinco que 
havia, e cinco J uizes do Cdme por 
Alvará de ~f> de Març.o de 174~. 
Depois reduziraõ_:se a cinco, crean-
do-se sete J uizes do Crime que saõ 
apresenlados pelo Senado. Alvará 
de ~f> de A gosto de l 7 5 3. O Corre-
gedor do Crime do Bairro de Belem 
recebe o mesmo ordenado , e apo-
sentadoria que o da Rua Nova, e 
dos Remolá1~es. Decreto de ~{> de 
Junho de 1764. He Corregedor, e 
Provedor da Villa de ÜE(iras. Carta 
Regia de ~o de Novembro de 1765. 
O Corregedor do Crime · do Bairro 
de Alfama he Juiz privativo dos Es-
tudos novamente estabelecidos em 
S. Vicente de Fóra. A viso de ~ 8 
de Fevereiro de 1793. O Correg·e-
dor à.o Crime da Côrte naõ conhece 
dos Feitos dos Cavalleii:os; mas de-
ve remette-los ao Juiz delles. As-
sento de ~l de Julho de 1611. He o 
Corregedor do Crirne da Côrte o Juiz 
superior para conhecer das offensas 
feitas ao Regedor, ou a elle. ·As-
sento de ~9 de Maio de 1618. Co- ' 
·1:1.hece dos Aggravos do Juiz do Ci-
•vel nos casos em que este conhece 
de algµ'!lna falsidade, ou outro crime 
-incidentemente. Assento de 1 de 
·Abril de 16~1. O Corregedor mais 
antigo precede ao mais moderno , 
ainda que este tenha sido Desem-
bargador de Aggravos , excepto nos 
actos de Relaçaõ. Assento de 16 de 
Maio de lo4?Z. Ao Qorregedor do 
Crime da Côrte , e naõ ao da Co-
marca pertence passar as Cartas de 
seguro achando-se ambos na mesma 
terra. Assento de <J!.7 de Mé!rço de 
1654. Sentenceia as culpas dos pre-
sos que vem nas levas sem Senten-
ça da primeira Instancia. Assento 
de 19 de Junho de 16b5. No caso 
de impedimento provê o Regedor a 
serventia, porém n_aõ no caso de va-
cancia; porque entaõ he só do seu 
dever dar conta a S. Magestade. As- , 
isento de 6 de Julho de l Gõb. O Cor-
reg·edor do Crime da Côrte naõ pre-
fere ao Serventuario mais an6go se-
naõ em"-actos de prerogativa pessoal. 
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Assento de 6 tle Julho de 1655-. '"Cá-
nhece com juris<licçaõ ordinaria dos 
crimes de arma curta comniettidos 
na Côrte por Sold~dos. Assento de 
~9 de Janeiro de 1660. Pôde por si 
só mandar D u Prcmotor no que toca 
á ordem do Processo. Assento de l ~ 
-d.e Fevereiro de 1664. Passa as Car-· 
tas de seguro nos c1irnes de Fazen-
da Real. ~Decreto de 8 de Junho de 
1665. Quando expede Precatorios 
para os Corregedores da Cidade põe 
o seu nome e'm primeiro lugar. A s--
sento de 13 de Novembro de 1670. 

1 Mandou-se que assistisse hum no 
j Bairro de S. Vicente, ficando outro 

1 
no Bairro AH.o para mais co~modi-

1 
dade das Partes. Decreto de l b de 

1 Abril de 1673. Naõ se assenta na 
j igreja aonde El-Rei está. Decreto 
1 de 16 de Janeiro de 1678. Naõ pas-

sa Cartas de seguro por si só; mas 
em Relaçaõ .. Decreto de ~5 de J a-
neiro de 1679. Pôde avocar a r...eque-
rirnento de Parte, todos os Autos 
·de rnaleficios coBJmettidos dentro das 
cinco legoas, e ex-o:fficio os .que avo-
caõ os Corregedores das Cómarcas. 
Assento de 18 de Agosto de 1703 .. 
Naõ póde porP,1n avocar senaõ os cri-
mes em que esteja imposta pena de 
morte natural , ou civil, ou corta-
inento -de membro. Alvará de 31 de 
Março de 17 4,~ , ~- ô. N aõ passa Or-
dens aos J uizes de Fóra por Manda-
do; mas por Alvará, dfaendo: Faça 
saber, gc. Assento de l~ de Feve-
reiro de 17'.:26. O Corregedor do Cri-
me da Côrte, e Casa he o Juiz pri-
vativo do cdme de falsidade. Decre-
tos de 7 de Maio, de 30 de- J ulbo., 
e de 13 de Agosto de .1733, e de 
1,4 de Junho de 1741. Nas visitas os 
Corregedores do Crime da Côrte de-
vem regular-se ·pelas informações dos-
Ministros dos Bafrros, e naõ pelas 
dos Escrivães, diio A lvará de . 31 
de Março de I 74.2, §. 11. Naõ pó-
dern mandar, mas derrecar fón~ das 
cj nco le goas do terri torio da Côrte. 
Assento de \2~ de Novembro de 17 49. 
Despachaõ sem Adjuntos a ?on:firmçi-
çaõ, ou . a revogaçaõ das Pronunc ias 
feitas pelos J uizes inferiores. Assen-
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to de 9 de Março de 1758 . . O Cor-
regedor do Critne da Côrte, e Casa 
quando sa;ie acompanhando a Côrte 
11omeia-lhe o Regedor .....,e rventuario, 
posto que elle sem p.i;e fica e:x.erci-
tando a sua jurisdicçaõ. Decreto de 
30 de Setembro de 1779. Foi alivia-
do de ser Assessor o Relator das 
Causas da Junta do ·Protomedjcato, 
nomeando-se outro Assessor em seu 
lugRr por Decrei0 de 1 de Janeiro 
de 1806. O Corregedor do Civel da 
Côr{e, a quem El-Rei cornrnette al-
gum Inventario fioa sendo Juiz del-
}e, ainda que lhe naõ caiba na dis-
tribuiçaõ. Assento de ~8 de Março 
de 1643. Tem os Corregedores do 
Civel da Côrte o tilulo de Desem-
bargadores de A ggravos, e gozaõ 
da ·preerninencia <lelles. Decreto de 
7 de Maio de 166~. Pódem conhe-· 
cer ordinariamente das Acções que 
intentar a ·camara de Lisboa sobre 
os · aforamentos, e sobre os bens del-
la que tiverem sido mal alheados. 
Dec1re·tos de 1 ~ ae A hril , e de ~:e 
d.e Julho .de 1673. Preparaõ as Ex-
capctõj3s por si sós, e a final as levaõ 
á iRelaçaõ para as julgarem prova-

. das., ou naõ provadas. Assento de 
~~ de Fevereiro de 17~7. O Corre-
gedor do Ci vel da Côr-te da primei-
1·a Vara he Conservador privativo 
dos Profe_ssores , Collegiaes, e mais 
pessoas do Collegio de Nobres. Fo-
raõ creados ·mais dois· e 1n Lisboa pe~ 
lo Decr~to de 3 de Fevereiro de 
l 776, revogado depois pelo Alvará 
de 13 de Maio de 1813, §. ~- O 
Co1:regedor do Ci vel da Côrte da 
primeira Vara foi nomeado Juiz pri-
vativo das Religiosas do Convento 
do Coraçaõ de Jesus por Alvará de 
.J. de Julho de ·17 8~ ; mas foi depois 
subrogado em seu lugar o Juiz da 
Corôa da primeira Vara por AI vará 
de 6 de Fevereiro de 1799. O Cor- · 
1·egedor do Cível da Relaçaõ do Por-
.to he Conservador dos Offiaiaes da 
Ribeira do Ouro. Alvará de b de 
Fevereiro de 1673; e do Contrato 
.do Páo do Brasil. Carta Regia de 
.'fl7 de Janeiro de 1674. Os Corre-
g·edores do Civel _, e Crime da Côr.te 
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devem com meUer a lhquirjdores, 
e naõ a Advogados o inquirir as 
Testemunhas qu.e naõ pód m elles 
proprios tirar por jm pedidos. A ssen-
to de 7 de J ulbo de 1714. Foi crea-
<lo segundo C orreged r do Ch el na 
Relaçaõ do Perto por Decreto de 7 
de Ag9sto de 17 '1.7. Fon1õ creados 
em Lisboa d :is Corregedores do Ci-
vel da Cidade no lugar dos dois Juí-
zes do Ci el providos até ahi pelo 
Senado. Decrete de 19 de Dezem-
bro de 174·3. O Corregedor mais an-
tigo do Ci vel da Cjdade he Conser-
vador della, reguila.ndo-se nesle ca,.. 
so a antiguidade pela posse. Assen-
to de 13 de Fevereiro de 175i>. Os 
Correg\edores do Civel da Cidade 

1 

saõ por distrjbuiçaõ Conservado1·es 
dos Mercad()res AI mães, e dos -ou-
tros Privilegiados em quanto se lhes 
naõ nomeia Conservador especial. 
Assento de ~3 de Março de 178G. 
9 Coneged0r do Crime da Côrte 
naõ se deve .sentar ·na Igreja, nem 
em outro a1gnm .acto·, em que El-
-Rei esteja presente. 1 Decreto de 16 
de Janeiro de 1678. Os Corregedo-
res na'Õ pódem conhecer por Acçaõ 
nova de Acções d'alma aonde ha 
J uizes de Fóra. Provisaõ de 7 de 
Janeiro de ~ 807. Dos Corregedores 
do Crime que eraõ doze na Cidade 
de Lisboa se fica:raõ consenrando ·os 

1 cinco que sempre houve, e se ex-
tinguiraõ os .outros sete, .subro .. gan ... 
do-se no se u lugar igual número de 
J uizes d© Crime para serem consul-
tados pelo Senado dia Camara. Al-
vará Je ~fJ de A.gost© de 17 53. 

Corregimento queria dizer con~ 
certo. He palavra anúquada. Corre-
girnen to 1era t-nmhem o subsidio que 
os Senho1·es Reis davaõ aos seus 
vassallos para seu enxoval quando 
-casavaõ. Naõ inenos significava pa-
ga, satisfaçaõ do darnno. Ord. Af-
fons. Liv. 5. 0

, tit. b-9, §. ~ . 
Corregir, antigamente corre,ger; 

significava concertai·, J:eparar • .Eni 
sentido figurado se toma _por ·eme11r-
dar ·o damno, castigar. '' 

Correisx1.6 :vem da palav:r:a a·ntjga 
corr.eger , emendar~ i€or.reiçaõ em si,. 

NN ~ 
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gni:ficaçaõ lata he o poder de jul-
gar, e de castjgar inherente ao sum-
mo Imperio. Ord. Liv. ~-º, tit. 45, 
§. 8. Porém em significaçaõ restric-· 
tá. he a j urisdicçaõ, e poder dado 
aos Corregedores das Comarcas. Ord. 
Liv. Lº, tit. 58, §. 9. Tarnbem se 

_toma pelo mesmo exercicio dessa ju-
risdicçaõ, dita Ord. Lüv. 1. 0 , tjt. b8, 
§. 10; e pela extensaõ do territorio 
concedido ao Corregedor para á exer-
cer. Ord. Liv. 1. 0

, tit. 58, §. 4·. -Al-
gumas vezes nas nossas Leis vale o 
mesmo .que Devassa. Ord. Manoel. · 
Liv. ~.º, tit. ~6, e Lei de ·6 de De-

1 zembro de 1603. O chreito da ,Cor-
reiçaõ foi primeiro exercitado pe los 
S enhores Reis deste Reino que dis-
corriaõ pelas terras delle , fazendo 
justiça a seus vassallos , e tolhendo 
os a-ggravos que- commettiaõ os po-
derosos, e pelos seus delegados que 
successivamente se chamaraõ · Mei-
rinhos, Corregedores, Adiantados ~ 
Mandavaõ tarnbem os mesmos 'Se-
nhores Reis para esse fim Alçadas. 
Pfesent~mente o direito da Correi-
çaõ se exerce: 1. 0 por imrnediatas 
Ordens Regias expedidas pelas Se:.. 
cretarias de Estado: ~- 0 pelas Pro-
vis~es emanadas dos 'J)ibunaes su-
perlores ~os casos da sua com peten-
cia: 3. 0 pelas Relações nos seus -·res-
pecti vos districtos: 4. 0 p'elos Corre-
gedores da Côrte , e pelos das Co-
marcas. Os J uizes -' dos Orfãos tam-
bem fazem Correições ; e q u.e Offi-
ciaes pódem hir a ellas, vejaõ-se os 
Alvarás de ~9 de Agosto, e de f1 de 
Dezembro de 16 86. Quaes sej-ªõ os 
artigos principaes da Correiçaõ que 
se deve fazer aos Orfãos, veja-se a ' 
Provisaõ de 11 , e Edital de 26 de 
Fevereiro de 17 57. Declarou-se pe-
lo Decreto de 4 de Setembro de 1760 
o districto da Correiçaõ, e da Pro-
vedoria de A Yeiro, extincta a Ou-
vidoria de Monte-Mór o Velho, fi-
cando em seu lugar a Provedoria de 
Esgueira com a nova denomi.11açaõ. 
A Correiçaõ de Villa Real como foi 
creada, e que districto se lhe deo, . 
.veja-se a Lei .de 19 .de .Julho .dé 1790, 
<leclarada pelo AI vará de 7 de J anei-

' 
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ro de 179~. , §. 19. Pela mesma Lei 
de 19 de Julho de 1790 foraõ crea-
das outras Correições no lugar- das 
Ouvidorias. A creaçaõ da Correiçaõ 
de Riba-Téjo foi fejta pelo dito Al-
vará de 7 de J anefro de l 7 92 ;- no 
§. ~o; e a de .A:t·ganil , no §. 2·~k As 

·Correições dos Védores dos .pannos, 
e Superintendente das Fabricas de 
lanificios da Guarda, Cast~llo-Bran- .
co, e Pinhel como se fazem, veja- _ 
se o R egiment0 de 7 de Janeiro de 
1790, cap. 98, o Alvará · de 11 de 
A gosto de l 7b9, e o Alvará de 7 
dé Novembro de 1766, §. 6. A. isen-
çaõ das Correições fieou abolida pela, 
Lei de 19 de-Julho de 1790, §§. 3, 
e 4. As Correjções novamente crea-
das em lugar das Ou-\1idorias extinc-
tas saõ graduadas , e consideradas 

·como, as Correições da Corôa., dita 
Lei de 19 de Julho de 17~)0, §. \24. 
O direito da Correiçaõ extraordína-
ria pertence ao alto pottler do Sobe-
rqno, .dita Lei de 19 de Julho de 
1790, §. ~3. As Correições annuaes 
na-õ bast.aõ para -.cohibir os abusos 
que ha na administraçaõ da Jus,ti-
ça. Alvarás de ~~ · de Novembro de 
1775, §. - ~, e de ~6 de Agosto de , 
1776. Deraõ-se providencias sobre o 
ai-ranjo , e -refórrna das Correições 
pelo Aviso de 15 de Agosto de 1801. 
Mandou-se pela Carta Regia de ~~ 
de lV[arço de 180~ fazer Correiçaõ ' 
nas Decimas pelo Supei·intendente 
Geral nas Provincias da Beira , e . 
Traz-os-Montes. Ampliou-se isso ás 
sizas, e seus lançamentos pelo A vi-
so de 13 de Abril de 180~. IIe a 
Coneiçaõ hu'm dos princÍpaes deve-
res do Superintendente Geral· da De-
cima. Portaria de ~6 dé Fevereiro 
de 1803. Na Correicaõ dos Almota-
cés naõ devem os o'ffi.ciaes devassar 

1 

as càsas j n teriores aonde existir a 
familia dos Denunciados, nem de-
vem entrar do balcaõ -para dentro 
mais que 0 Almotacé-, e o seu Es-
crivaõ. Assento do Senado de 18 de 
Maio de 179~, §. 6. 

· Correio. Dá-se este nom1e ao pos-
tilhaõ, cujo officio consiste em cor-
·rer á p.osta, e levar o~ despachos em 

' ' 
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diljg·encia. Os Gregos, e os Roma-
nos tiv eraõ Correios a pé, m car-
ro, e a cavallo. Xenofonte conta que 

. Cyro tendo examinado o que hum 
cavallo podia correr naturalmente em 
cada dia, estabeleceo . Cavalharices 
em certas distancias , aonde ünha 
cavallos, e homens que de11es tra-
ta~aõ. Em cada huma destas postas 
á ehegacla do Corr_eio' , hum 'homem 

·pegava na sua bolça, montava ern 
- hum ca v allo descançado , e hia levar 

os despachos a outra posta, aonde 
achava outro homem pronto da mes-
ma sorte , e assim no reslo até á 
Côrle. Julga-se que no Imperio Ro-
ma.no naõ havia postas reguladas an-

-tes do Reinado de Augusto. Na de--
cadencia. do Impetio foraõ despreza~ 
das no Occidente até que por fim 
foi renovado o seu uso. 1 

Correio-lWór era reputado -Offi-
cial-Mór da Casa Real ,, e gozava 
das mesmas preeminencias dos mais 
Officiaes-Móres. Alv.ará de 8 de A-
gosto ' de 175b. Tinha á sua conta as 
postas do Reino, e a condu.cçaõ das 
Cartas. Este oflicio foi extincto por 

. Decreto de 13 âe Janeiro de 1797. 
A jnspecçaõ do Correio foi commet-
iida relo Alvará de 16 dé lVJarço do 
dito anno á Secretaria de Estado dos 
N eg;ocios estrangeiros, e da Guet'ra. 
Deo-se Regulamento provisional pa-
ra a Administraçaõ do Correio em 
1-de Abril ~e 1799; e foi amplla-
do nos 17 Artigos confirmadq_§ por 
Decreto de 14 de Nlarço de 180 l. 

· Foi approvado hum Reg·ü-nento· geral 
para o Correio por Decreto de 8 de 
Abril de 1805; e annuncia:da a sua 
execuçaõ pelo Edjtal de ~ de Agos-
to seguinte. N aõ obstan'Le o dito be-
creto ficou em seu vi g'?r o A viso de 
7 de Outubro de 1801 para a remes..,. 
sa dos 1 Processos se fazer na fórma 
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o A vjso de ~3 de Março de 1784, o 
Alvará de_ 30 de M·arço de l 7b3, as 
I ns trucções de 7 de Julho ' de 17 87 , 
tit. 3 , §. 6 ; o Decreto de 14 de J a-
·neiro de 177 8; a Lei de ~~ de De-
zembro de 1761, iiL ~, §§ . 1\-2, 17, 
e ~4· ; e o Alvará de ~4· de Outubro 
de 17 64, §. 4. Deraõ-se providencias 
sobre o regulam e nto dos Correi0s as 
si~te,ntes por Provisaõ de 15 de Se.,. 
tembro de l'i 8ô. Correio do Almi-
rantado , qual fosse a sua creaçaõ 1 
e obrigações, ' 'eja-se o Alvará de 
~b de Outubro de 1796, t.it. 11. 
Correios maritimos, ou Paquetes do 
Ultramar seu estabelecimento; e re--
gulamento, veja-se o Alvará de ~O 
de Janeiro de 1798. O Correio da 
Porto mandou-se fazer por mar em 
quanto durasse impedida a commu ... 
nica~aõ por terra. A viso de ~ de Ja ... 
neü;o de U31 l. 

Corrente he a veia d'agua do rio 
que corre. Tambem se chama assim 
a cadeia de ferro de prender pela 
perna , ou pelo pesco~o. 

Corrente diz-se da moeda que · 
. corre; e he receb1da no paiz. Tam• 

bem se diz do que está pronto, e 
expedito. Assitn depois de julgada 
boa a residencia, se pássa certidaõ 
de conente. 

-Conentes . Dizem--se sizas do~ 
Correntes para <liff<:: rença das sizas 
do Cabeçaô as que saà devidas naõ 
pela entrada; ou sabida; mas pelo 
mesmo con trato dé!- com pra, e ven.-. 
da que os Correntes de fóra vem 
fazer áquelle ;Termo a que elles naõ 
pertencem. Cbamaõ-se Correntes por 
jsso que correm áquelle Lugar para 
se proverem do que lhes be necessa.,. 
rjo. Arrern a taõ""se ns sizas dos Cor-
rentes em Novembro; porgue 1 eco-
m.o; veja-se o Regimento confirma-
do por Alvará de l ô de Janeiro de . 
167 4, cap. 1 , ~ :> 4 ; 6 , 9 , 11 ; e 1 ~ . da Ord. Liv. 3. 0

, tit. 70; §. 5; co-
rno se declarou pelo ou. tro A viso de 
920 de Junho de 1805. Na mesma da- ij 
ta de ~o de Junho de 1805 se deo 3 
huma l n_strucçaõ prática para a exe- ~ 
cuçaõ do _artigo ~5 do dito Regula-
mento; Vejaõ-se. sobre este objecto 
o Decreto de 14 de Janeiro de .l 778, 

até 15. 
Co-Réo se diz aquelle de n1uítos 

que estaõ obrigados in sol,idum , , ou 
pelo total a 'outro , ou aquelle de 
muítos que tem obrigado outro a 
cada hum delles i'n sohdum. Aquel .. 
le se diz Co-Réo debendi , e e te 

NN 4 
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Co-Réo credendi, ou stipulandi. O 
direüo solidario de muitos Credores 
he hoje de uso muito raro ·; naõ as-
sim a obrigaçaõ solidaria de muitos 
Devedores , a qual se ,verifica na1' 
Sociedades de Commercio, nas Fian-
ças. Ord. Liv. 4. 0

, tit. 59, §. 4, 
e nos delictos. Fóra destes casos a 
obrigaça.õ solidaria de muitos Deve-
dores deve ser .expressa no contrato. 
Liv. 11 , §. PZ. D. de duob. reís. , No-
velt 99. Os Co-Réos naõ pódem ser 
testemunhas; nas d,enuncias huns dos 
outros. Alvará de \'ll de Setembro 
de 180~ , §. 4. 

Corretor. se c;Iiz a pessoa en?arre-
ga.da de negociar as compras , e ven-
das das mercadorias. Elles fazem as 
vezes de Agentes de Cambios nas 
,Cidades aonde naõ ha estes A gen-
te~ estabelecidos em titulo de Offi.-
cio. Quando devem os Corretores es-· 
crever nas sizas, veja-se o Regimen-
to confirmado por Alvará de ·~7 de 
Setembro de 1674, ca'p. 7. Devem 
intervir Corretores no ajuste dos.iSe-
guros. Alvarás de ~UZ de Novembr.o 
de. 1684, e de ~9 de Outubro de 
1688. Por uso antigo do Reino de-
vem intervir nas compras, e ven-
dél;S de fazendas que se ajustarem 
na Côrte, ou sahirem para fóra do 
Reino, sendo celebradas por Mer-
cadores naturaes , ou estrangeiros. 
Alvarás de '.28 de Outubro de 1718, 
e de 19 de Abril de 17~8. Vejaõ-se 
os Alvarás de ~\2 de Novembto de 

· 1684, e de '?Z9 de Outubro de Hi88, 
e Aviso de PZO de Maio de 1719. 
N aõ pódem porém intrometter-se nas 
compras , e vendas da Companhia da 
Agricultura dos vinhos do Alto-Dou-
ro, salvo , querendo ella. Estatutos 
da dila CompanhüJ. confirmados por 
Alvará de 10 de Setembro de 1756, 
§. 41. Bestas , e escravos naõ pódem 
comprar-se sem a assistencia de Cor-
retores. Edital de 1 de. Marçp de 
1770. Saõ desnecessarios na venda 
das fazendas da Asia, que vem á 
Casa da India. Decreto de 1 o de 
Julho de 1771. Pelo Edital de ló 
de Março de 1756 foi prohibido com-
prar ma.~timentos, e comes ti veis sem 
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assistencia delles ; mas revogou-se 
pelo Edital de 10 de JVJaio de 1781. 
Na Praça de Lisboa ha Con•etores 
do número, os quaes em razaõ do 

· seu rninisterio costurnaõ forrnalisar 
~odas as semanas hum rnappa· enun-
ciativ,o aos preços correntes d0s ge-
neros comrnerciaes .para governo dos 
Negociantes. A dois Corretores do 
número da mesma Praça IV1anoel de 
Ambrozi, e Jozé Fenzi se concede-
raõ pri vilegios exclusivos para só el-
les poderem com pôr, e impremir as 
suas. listas, dependendo ámbos elles 
da preferencia que os N egocin ntes 
quizerem ·dar ás suas com posições, 
segundo a maior exacçaõ que nel-
las encontrarem. Provisões da Junta 
do Commercio de 1 ~ de Dezembro 

' de' 1 805, e de 5 ' de Fevereiro de 
1807. 

Corretor, e Provedor dos Seguros. 
Este ofücio foi declarado vitalicio, 
e incorporado na j urisdicçaõ, e ins-
pécçaõ da Real 'Junta do Conimercio 
por Alvará de 11 de Agosto de 1791. 

Corricaó. Çaçar perdiz~s a corri-
caõ he acossa-las com cães perdiguei-
ros; o que be prohibido pel~ Ord. 
Liv. 5. 0

, tit. 88, §§~ I, e g. 
Ç.orrupçaõ (o mesmo que concus-

saõ) qu,e he o crüne de que se fazem 
culpados todos aquelles que estaõ 
revestidos de alguma authoridade 

. quando succurnbém á se<luçaõ. He 
tambem o crime daquelles que pro-
curaõ correm pe-los. 

Corruptella be o abuso introduzi-
do contra a Lei, ou contra os bons 
costumes. 

Corrupto se diz o que está alte-
rado do estado natural. Em sentido 
moral he o mesnio que pervertido 
de costumes. Assiro ·se diz mulher 
corrupta a que naõ he virgem. Ord. 
Affons. Liv. ~.º, fol. Jo~i. 

Corsario, ou Cossario quer d1zer 
o que aüda a corso, e preza de náos 
inimigas. Neste sentido he synony-
mo de Armador. Tambem se chama 
Corsario toda a em barcaçaõ armada 
em corso. Tomado este termo em 
má parte tem a mesma signi·ficaçaõ 
que o noµie pirata, e designa o lp.-· 
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draõ que anda roubando pelo tnar 
indistinctamente todos os navios se-
jaõ de amjgos, ou de inimigos. Naõ 
pódern os Corsarios sahir da Barra 
sem entrarem os navios que se avis-
taõ de fóra. Caria Regia de 7 de 
Janeiro de 1694.. Deo-se Regula-
1nento para Corsarios nacionaes, e 
sobre as prezas em . 18 de J unhó de 
1704 .. ])epois da Carta Regia de 

1

16 
<le Abril de 1643 , ninguem póde ser 
Armador, ou Corsario sem licença; 
e como se deve fazer o corso, e as 
prezas, vejaõ-se os Alvarás de ,7 de 
J)ezembro de 17'96, e de 9 de Maio 
de 17~7. Foi permittido o corso con-
tra os Francezes pelo Decreto de 1 O 
Junho de 1808. Os Corsarjos estran-
geiros naõ saõ. adrnittidos nos portos 
do Reino sena.õ em caso de neces-
saria hospitalidade. Decretos de 30 
de Agosto de 1780, e de 17 de Se-
tembro de -1796 , Alvará de 7 de 
Dezembro de 1796, §. 14, Decreto 
de 3 de· Junho de 1803 , e Portaria 
de 18 d~ Agosto de 181~. Foi-lhes 
prohibido sã.hirem dos portos sobre 
outras embarcações. Aviso de ~ de 
Agosto de ·1789. 
· . Corsega, Ilha do Mediter.raneo 
situada entre as Costas de Proven-
ça, · .e as da. I tal ia. A Ré publica de· 

, Genova a cedeo á França pelo Tra-
tado de 1768. . 

. Ço_!SO . s: ~iz o acto de perse-
guir os 1mm1gos por mar. Assim 
dizemos sahfr a corso , bir a cor-
so. 

Cortador se diz o Offiçial -meca-
nico que corta carne no talho do 
Aç-0ugue. Os Cortadores dos Açou-
gues tem aposentadoria passiva .. Al-

- varás de P25 de Maio de 1708 , e de 
5 de Julho de 1753 .. Nem elles., nem 
-seus filhos estaõ sugei tos a Recru-
tas. Provisé;\Õ de ~o de Novembro de 
-17 48. Pódem usar de espada sem 
-ser necessario para jsso tirar licen-
ç.a. Provisaõ de 17 de Abril de 1753. 
O sev officio naõ induz infamia. Pro-
-visaõ de 8 de Junho de 175 o. Con-
firmar aõ-se ·os seus pri,vilegios por 
Alvará de 6 de Setembro de 1753. 
Pódem os Marchantes ajusta-los, e 
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despedi-los quando quizerem. Decre-
to de-10 de Abril de 1778. 

Corfa'mento be a acçaõ, pela qual 
em execuçaõ de huma Sentença o 
algoz corta algum membro ao Réo 
condemnado. Esta pena he compa-
rada á da morte, e traz annexa a 
confiscaçaõ dos bens. Entre nós re-
gularmente he . hurna pena accesso-
ria que acompanha a pena ultima. 

Córte he o nome que se dá ao 
lugar que habitaõ o Soberano, e as 
pessoas que <:rTodeiaõ. A Corte n'ou-
tro sentido .se entende pelo Rei, 
Príncipes , e mais pessoas- Reaes, 
Ministros de Estado ·, Grandes, e 
princi paes Officiaes do Reino. En-
tre nós a Côrte com prehende naõ 
só o lugar que habita o Sobera-
no; mas tambem cinc;o legoas em 
r·odor. Côrte chamavaõ tambem os 
Senhores Reis antigos á Casa da 
Su pplicaçaõ , differen te da do Ci vel. 
Ord. Affons. Liv. Lº, til. 4, e tit. 

' 13, §. 1, pag. 84, tit. 16, pag. 
101, e 105, Ord. Felipp. Liv. J.º, 
tit. 36, §. 6, Liv. 3. 0

, tit. 36, §. 6, 
e Alvará de 4! de Fevereiro de 14·90. 

Córtes saõ as assembléas, ou a ... 
juntarnentos das tres Ordens do Rei-
no , que consti tue:m a Monarquia, a 
saber; o Clero, a Nobreza, e o Po-
vo; representadas as duas primeiras 
classes pelas proprias pessoas, e a 
ter-ceira pelos Procuradores das Ci-
dades, e Villas que tem assento nes-
tes ..actos, convocadas por motivos 
de urgencia pública, em qve com 
tudo tem só o voto consulli vo. Ellas 
eí·aõ sempre convocadas -por Cartas 
dos Senhores Reis, ou de quem e1n 
seu nome tinha o governo do Reino. 
No tempo do , Senhor Rei D. Affon-
so l. se celebraraõ no anno de 1143 
as Côrtes de Lamego, em que se 
estabelecêraõ as Leis fundamentaes 

) 

da Successnõ do ReiJ.Jo. Outras Côr-
tes se ce]ebraraõ no Reinado do Se-
nhor Rei D. Affon_?o II. , que foraõ 
as de Coiml:;ra em 1 ~ 11. Outras no 
do Senhor Rei_ D. Affonsó III., que 
foraõ as de L .eiria em 1~54, e de 
Santarem em 1~73. Outras no do 
Sen.hor Rei D. Diniz, que foraõ as 

Oo 
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tla Guarda, as de Lisboa em 1 QS5, 
e 1~89, de Guimarães em 1308, de 
Lisboa em 13~3. Outras na do Se-
nhor Rei D. Affonso IV., que fo- , 
raõ as de Evora em 13~5, as de San-
tarem em 1331, e 1334, as de Coim-
bra em 1335, as de Santarem em 
134..0, as ele Lisboa em 13M~. No do 
Senhor Rei D. Pedro I. as de Elvas 
em 1361. No do Senhor Rei D. Fer-
nando as de Coimbra em 1370, as 
de Lisboa em 137~, as do Porto em 
1373, as de Leiria em 1375, as de 
Atouguia em 1376. No do --Senhor. 
Il ei D. Joaõ I. as de Coimbra em 
1:18f>, as do Porto em 1387 7 as de 
Coimbra em 1387, as de Brriga em 
1387, as de Lisboa em 1389, as de 
Coimbra em 1390, as de Evora em · 
1391, as de Viseu em 1391, as de 
Coimbra em 1394, e 1395 , e em 
1398, as do Porto em 14.00, as de , 
Guimarães ·em 1401, a~ de Lisboa 
em 1404, as de Santarem em i406, 

_as de Evora em 1408, ~s de Lisboa 
em 1410, 141\2, e 1414, as de Es-
tremoz em 1416, as de Lisboa em 
1417, as de Santarem em 1418, as 
de Lisboa em 14QO, e 14~7, as de 
Santarem em 1430. No do Senhor 
Rei D. Duarle as de Leiria em 1434, 
as de Ev.ora em 1435, e 1436, as de 
Leiria em 1438. No· do Senhor Rei 
D. Affonso V. as de Torres-Novas 
em 1438, as de Lisboa em 1439, 
as de Torres-Vedras em 1441 , as 
de Evora em 144g'l , e 1444, as de 
Lisboa em 1446 , as de ,Santarem 
em 14-5 \'ó , as da Guarda em 1454 , 
as de Lisboa em .1455, as de Santa-
rem em 1456, as de Lisboa em 1459, 
as de .Evora em 1460, as da Guarda 
em 14fi5, as de San tarem em 1468 , 
as de Lisboa em 1471 , as de Coim-
bra em 147~, as de Evora em 1475, 
as de Monte-Mór o novo em 1477, 
as de Sant:nem em 1478. No· dó Se-
nhor Rei D. Joaõ II. as de Evora, : 
e Vianna em 1481, e 148~, as de . 
Santarem em 1483 , as de Evora em 1 

1490. No do Senhor Rei D. Manoel 
as d.e Monte-Mór o novo em 1495 , . 
a~ de Lisboa em 1498, as de Lis-
boa em 149 9. No do Senhor Rei D. 
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Joaõ III. as de Torres-Novas em 
15~f>, as de Evo.ra em 1535, as de 
Almeirim em 1544. No do _Senhor 
Rei D. Sebastjaõ as de Lisboa em 
lb6o/l. No do Senhor Cardeal Rei D. 
Henrique as de Lisboa em 1579, as 
de Almeirim em lf>80. No de Fe-
Hppe II. de Cast.ella as de Thomar 
em 1381. No de Felippe III. as de 
Lisboà em 1619. No do Senhor Rei 
D. Joaõ IV. as de Lisboa em 1641, 
e em 164~, 1645, e 1653. - No do 
Senhor Rei D. Pedro II. as de Lis-
boa em 1668, em 1674 , - em 1677; 
em 1679, e em 1698; nas 1 quaes ul-
timas se derogou o Capitulo 3. 0 das 
Côrtes de Lamego. 

Gortezaó se diz o que acompanha 
, a Côrte em raz<Íõ do seu officio, ou 

ministerio. Differe do Cida<laõ que 
he o natural de alguma Cidade. 

Corti.nha, belga , ou porçaõ de 
terra repartida ém courelas , ou }ei-
ras mais compridas do que largas; 
mas divididas eT,ltre si com paredes, 
sebes, ou tapumes. Ainda hoje na, 
Província do Minho se conserva es-
te nome. 

Cortinhal, terra lavtadia apro-
veitada, e frutífera; mas pouco ex-
tensa ' e c~rcada de paredes em fór-
ma de horta, ou pomar, a que tam-
bern algum dia se -chamava Côrte, 
e Almuinha. , 

Cortume he a acçaõ de c·ortir , 

1 
isto he, macerar em agua, ou outro 
liquido algum corpo para o abra'.n-
dar , e pôr em estado de servir para 
o minislerio que se quer. Fazem-se 
cort.umes de coiros para obrá de cal-
çado, e correaria. Por Provisaõ de 
5 de Abril de 181 o se appro vou , e 
se houve por com prehendida na Real 
Resoluçaõ de ~f> de Maio de 1789 
huma Fabrica de cortumes estabele-
cida na Rua da Càscalheira em Al-
can:tara; e se lhe concederaõ privi-
legios. Pelo Edital da Junta do Com-
mercio de 7 de Janeiro de 1817 se 
publicou a Reso1uçaõ de 5 de Julho 
de 1816 tomada em Consulta da mes-
ma Junta, que ordenou que a casca 
ele sovero, e ca1~valb0, que destes 
Reinos se exportar para os Paizes 
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e strar.igeiros pague por sabida no Con-
sulado o direito de 30 por cento. 

' Cosmografia. Esta palavra ·he de-
rivada da palavra greg_a Cosmos mun-
<lo, e grafe descripçaõ. A Cosmogra-
fia he pois a sciencia que ensina a 
construcçaõ, fig·ura, disposiçaõ, e 
relaçaõ que tem entre si todas as 
partes de que se compõe o Uni-
verso. 

Cosmografo he aquelle que pro-
fessa a · scienci~ da Cosmografia. 
I-Iou ve neste Reino· o ofücio de Cos-
mografo-Mór. Foi Cosrnografo-JVIór 
do Rei no no Reinado do Senhor Rei 
D. J oaÕ• V. Luiz Francisco Pirnen-
.tel , que succed.eo 11.ésse officio a seu 
pai Manoel Pimentel. Pelo Alvará 
de 9 de Junho de 1801 foraõ crea-
dos lugitres de Cosmografos das Co-
rna~cas para os Bachareis formados 
na. Faculdade de Mathematica com 
a g:raduaçaõ de Provedõres. 

Costa he o teDreno que se vai er-
guendo, e formando ladeira. Signifi-
ca tarnbem a terra que fica junta 
·com o mar, ·que , ordinariamente he 
1nais baixa á beira. Costa da Mina. 
Pele Alvará de 6, de Maio de J 680 
se largou á Junta do Commercio do · 
Brasil -o Commercio, e Adrnin]3tra-
çaõ da Costa da l\iina para o admi-
nistrar com o mesmo poder, juris-
"dicçaõ, e direcçaõ, com que fazia 
o do J3rasi.l. , · 
· · . Casta, (.Bap.tista da _ ·Costa) foi 
Prb..fessor de-J urfapi;udencia, e com..:. 
pôz' De- f acti, et sei entice ignorantia , 
et de remedi.o siibsidian:o. M. s . 
· ··. .Costa. ( Esteva.ô da Costa ) J u-
r1s,cohsulto de quem . falaõ com · lou-
v.ou" BarbDs. Remiss. ad Ord. L ·i v. 
õ.º, tit. 8~. C unha .in Decr. ad. C. 
n1frarrúir~ · dist. 61 ~ n.~ 5. Escreveo 
iln-~Rubric. de · Se;n:te-11.tia. excommuni-
cation.is. L. 6, et in ·varias leges. Ve-
n etiis 1587 . De .Ludo. De Co'lisan-" · 
guinitate, et aj[1ffl:.itate. Estes dois .Tra-
t ados yem no Trac tat. mag·n. Doe.;: 
tor. 'i- tom. 7 , pag~ 1:6-1 , e tom, .. 9 , \ 
p ag. 13'.2... ,. , . J ·> ... 

Costa. ( J oaõ A ]vares da Costa·1) 
:6lho de ·:Antonio ~Alvares Lima, e 
d..~:- V. i.,ç to.ria _ :da. ·;Gi:>sia:., nasceo ~IP 

COR 
Lisboa a 11 de Maio de 167~. Foi 
Desembargador de Aggravos, Pro-
curador da Corôa, Juiz do Fjsco, e 
])esembargador do Paço. Faleceo de 
jdade de 77 annGs .em Lisbo:t a 3 
de Abril de 17 ~19. Cornpôz Aquila 
Augusta- seu Carolus tertius Austria-
cus Rex H 'ispan iaru/rn assertus , et 
tribus libris propugnatus. Arnste1o-
dami 1705, foi. De· 'Togce origine. 

i Ulyssipone 17 l ~· dDúcurso Sf!br.~ a 
! pergunta se os JU . eos nos pr'l·me·iros 
1 tres Seculos da Igreja t'inhaó pcrler 
1 para, castigar corn pena de rnorte os 

servos Chri.stãos. Lisboa l 7q;zl, e 17 :1!. 7. 
Historia do Conclave em que foi elei-
to Benedfrto XIII. l\tI. 5 Discurso e1n 
que se mostra que naó só a El-Rei 
Christ1:anús·z:mo ; mas a todos os Rás 
compete a unçaó quando :::;aÕ corda-
dos. Discurso a f avor da Jurisdicçaó 
do Patriarca de Lisboa sobre a I,t.;re-
Ja de N. Senhora do Loreto dos Ita-
lianos.. Ro1na 17~6. 

Costa. ( Manoel -da Cosia ) cha-
mado por an tonorriasia o Sutil, nas-. 
ceo em Lisboa. Estudou na Univer-
sidàde de Salamanca cem lVIartim 
Azpilcoeta Navarro, e depois subin-
do ao Mag·isterio foi ·Mestre de Pe-
dro Barbosa ., Fnincisco de C a ldàs 
Pereira, Joaõ G~teia , ,e Duarte Cê.l-
defra. Na Res tauraçaõ da Uni versi-
dade de Coimbra q i.1 e fez o Senhor 
Rei D. Joaõ JII. · foi provido por es-
te Mb.narca na Câêieira do Co<ljgo 
em Oulubro de 1537, e subio em 
~9 cte:- Odtubro de 155b) á de Prima, 
em que jubilou ·no · anno de 1581. 
V agaodo a: Cade'ira de Prima ·dê 
Léis . em Salamanca '-r.~ulio para a 

· dita l.Jniversidade, <}Onde teve por 
Oppositor a Ay~es ~índio, a qu_em· 
foi preferido; rnàs assina1·aõ-se a es-
te· trezentos inil réis de r enda en1 
quanto vi veo Nlan0el da Costa, de 
quem brevemente foi Su·ccessor'. F-a-
lece0 .em Salamanca no anno de 15'63 . 

-Co11Ypôz· Cornm,entari·a ' in §. Et qu1~ 
si tantu,Tf'nt Legis Gallus D. de liber. et· 
posthum. 1 Conimbriore ' 548 , foL -Ad 
Leg ., Si e..x · caution& Cod. , de non nu-· 
merat.~·p~cwn. ·Comn1bricre 1549, fol. 

~ SelectQ,PUín Interpretationum -cir<ta 
ÜÇ> ~ 



cos r 
€orrd1.tiones , et demonstrationes , et 
dies. libri duo. Conimbrjcre lb51, fol. 
Ad Leg. cum tale § si arbitratu D. 
de condition, et demonstrat. Commen-
taria. J r- b 1 , 4. De suo , et alieno 
posthumo. 1bb1 , De qua5stione patri-
ci ,. et nepot'is in causa successionis. 
}[)58, 4 .. Ad cap. si pater de Testa- li 
mentis. Salrnanticre 1569. Todas es-
tas obras se irnprimiraõ juntas nas 1 
~di~ões. Lugduni 1576, e Salman-1 
t1cro l b 84. . 

Costa. (Nuno da Costa Caldeira) 
natural de Lisboa, filho de Daniel 
Alvares, foi Lente de Instituta, e 
do Codigo na Universidade de Coim-
bra. Erp 1608 pçirtio para Salaman-
ca, tendo sido Advogado em Sevi~ 
lha. Compôz De privile_qús credito-
rur,n. Gadibus 1661 , fol. Genevre 
1670' fol. 

Costancira, T~n;no de Milicia an ... 
tiga que quer dizer ala do Exercito. 
])ividia-se o Exercito em Vanguar-
da, Retag·uarda , e AJas; mas os 
an tigQs nomes eraõ Dianteira ·, Sa-
ga, e Costaneiras. 

Costeira he o mesmo que Casta 
de ~ar. Errtbarc~ções costeiras saõ 
as que navegaõ Costa a Costa. Al-
vará de 1 de Julho de 1764. Assim 
Costefras se dizem as armações na 
Çosta. Ord. Alfons. Liv. 5. 0

, tit. 61, 
§. 6. lVfanoel. Liv. 5. 0

, tit. 8~; e 
E~n barcações costeiras de chegar á 
Costa. Ord. Felipp. Liv. b.º, tit. 
123 ' §. 4. 

Costurnageni, especie de tributo 
derivado do costume. Tambem si ... 
gnifiqa Postura· ácerca de tributo. 
Ord. Affons. Liv. 9J. 0

, foi. 19~. He 
naõ menos hum direi to da âlfan-. 
deg·a. 

Costume em Latim Gonsuetudo he 
em geral hum direito naõ escrito na 
sua orjgem , e introduzido sómente 
pelo uso com o consentirnenJ;o _taci-
to daquelles ql:le lhe saõ flugei tos , 
cujo uso depois de ter sido ohserYa-. 
clo por longo espaço de tempo ad-
qujre força de Lei. Ha m..uita · re-
laçaõ entre uso,, e ,cos·tume. Ptopria-
mente porém os usos se tomaõ pelas 
m~xi,_mas gerae -de hum paiz.; e os 

COT 
costumes sjgnificaõ os direitos dos ' 
Particulares. A oTigem dos costu~ 
mes em geral he muito antiga_ To-
dos os povos antes de terem Leis 
escritas se governavaõ pelos costu-
mes, ou dfreito naõ escrito. Os cos-
trnues entre nós para ter a força de 
Lei he preciso que tenha a antigui-
dade de mais de cem annos, que se-
ja 1·acionavel, e que naõ se opponba 
a alguma J_.ei escrita. Lei de 18 de 
Agosto de 1769, §§. H2, e 14. O 
cosi ume de suc€ederem os filhos nos 
officios dos pais foi reprovado Decre..-
to de 3 de A gosto de 17 5 3 , e Leis 
de ' ~4 de Julho de 1713 , .e de ~3 de 
Novembro de 1770. Em que casos 
se mandou preferir o costume á Lei, 
veja-se o Decreto de 19 de Abril de 
1757,, e o Alvará. de 30 de. Outubro 
de 1793. As mercês feitas aos pre-
sos por occasjões plausíve is saã hun1 
costume fundado em direito. Decre--
to d e. 1 2 d e Abri 1 d e 1 7 a b. 

Costureira, muJher que faz ves-
, tidos de mulheres. Differe ·da Mo-

dista, ou Mercaaora de modas, por-
que esta principal mente se occupa 
do que respeita ao ornato da cabe-
ça , e do p escoço. 

Cota. Esta palavra tem em di-
reito varias significacões. Ora des] ... 
gna a parte qàe cad~ hum rleve 'pa-
gar de cert.à despeza , divida , ou 
imposiçaõ commua. Ora sig·nifica a 
nó ta, citaçaõ, ou atpontamelil to fei-
to á margem, o,u no c-01~po dos Au-
tos a bem da justi~a cla.s Parte~. Ora 
indica a ci taçaõ rna:rginaJ feita em 
algum hvro, o.u escritura qae Wus-
ira a ma teria do. 1.e:x:tc. Cota de ar~ 
mas era a vestidura que levavaõ os 
Rejs de armas. nas· fu~ões públicas, 
na ep:t,al esta."\(a bordado o ·Escudo 
Real. Tambmn se chamava assim a 
armadura de malhas de feITo ~iue 
eobria o corpo do g·uerreiro ~ 

Cotúaçaõ he a irnJ!>os1ç.aõ q ,e se 
faz .a a1gu,eJ:ll da quota-j>a1·te que de-
ve. sup.p>.or1ar de. hum a di.vida, ' ii;n.µo-
siçaõ, ou encargo commum .. a. mui-

1 
tos~. · 

Catrim, m0eàa de oiro., 
que fez laYrar 0: Senaoc Rei 

e piratà 
D, Af.-
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fonso V. , e da qual e faz mençaõ 
nas Côrtes de Evora de 148 l. Igno-
ra-se o seu cunho~ e valor. 

Cova , celleir~ subterraneo que 
d'antes se ·chamava ~ilo. Os Moiros 
ainda actualmente usaõ destas covas 
4 qye chamaõ A fan1.orras, e M;;lt-
n10rras, e nellas conservaõ o tngo 
sem. corrupçaõ por cmco, e mais an-
110.s . 

Coudel se denominava anti~a
mente o Capitaõ de Companhia ~d~ 
Cavallos. Coudel-Mór he o que tem 
a seu· cargo cuidar na propagaçaõ 
dos cavallos castiços, e de ma1·ca. 
Bouve n'outro tempo tambe.m Cou~ 
de] <las peoadas, ou Capitaõ da gen-
te de pé peões. Ord. Affons. Liv. l.º, 
tit. 66, pr., que depojs se chama-
ra{) Almoçadens, dita Ord. Cabo de 
trinta homens . Ord. Affons. Liv .. l. 0

, 

ti t . 5 1 , e fJ g . 
Goudelaria be a inspecçaõ snbi.ie 

a propag-aç.aõ dos ca.vaJlos de m.ar.ca, 
que pódem servj1· para a Tropa. Es-
ta jps.pecçaõ que era_ do Coudel-Mó1· 
p~ssou depois para a Junta dos Tres- , 
Estados. A sua jurjsdicçaõ foi des-
unida da Junta dos ·Tres-Estados, e 
il'.~s;ervada ás Ordens R gias espe-
ciaes. Decreto de ~o de Julho de 
J 736. Foraõ revogadas as novas lns-
trueções dellas de J 3 de Outubro de 
1736', e.xLipctas as Juntas das Co-
mareas:, e mandado obsexvar o Re-
günento de ~~ de Dez.~mbro de 169~ 
pela Resoluçaõ de ~7 de Julho de 
J.777, ~ Despacho de ~o de -eve-
rei_r.o .de 177~ . Pxesentemente a ju..,. 
:risdieç~ J..a§ Coudela·rias está incor-
porada_ no T:ribu nal do Conselho d.e 
Guen:.a. Alvará de 8 de AbJ·il de 
1·81.3,. ,E.lll mate-rias de Coudelal"ias 
IUlÕ ha privil~gio. Decreto de 1-8 -de 
J°..JJ.nno de 16:81. Pela Resoluçaõ de 
J 8 d~ Julho de 1804, e De p>acho . 
do,'ú·ibunãl de l:a de Agosto do mes ... 
«iUO .anno se deelarou., que o .pnviJe, 
g io su perv1e'1Jie11 te do 'I'abaoo naõ 
exen;i,pta os Lav.;ra-dores do em·~arg;@ 
.antece.d-ente _de egoa de lista. O prir 
:vtLe.g~o-~:c1e e.xempçaõ !de Coudelarias 
..q;1;1ie ç ' t:op.ete.i:es1.1rict.amente aos The .. 
.SÔ\.Uteir..o..s me.nOJ".es da:Buli.a sem ~emr 
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hargo do Decreto de 14 de Novem:.. 
bro de 167 3 que o derogou foi rnan-
-dado observa1· por Decr~tos de i27 de 
Novembro de 1750, e de 10 de De-
zembro de 1803., e A visos de 112 de 
Julho, <e 30 de Agosto de 1804. Naõ 
.se deve lançar o enc!:argo de egoa de 
lista sem preceder istori a , e -olli-
cio ~ e gt·atuit3. Ordem circular d~ 
9 <le Julho de l78b. Ordem de ~)2 
de Dezembro de 1796. Aos Superin .. 
tendentes ficou prohíbido pela Ü'l· ... . 
<lem da Junta dos Tres-Estados de 
l {) de Maio de 17~8 o admit lir re ... 
querimentos para a absolviçaõ de 
encargo de egoa de lista pelo rnefo> 
extraordinario permHtidQ na Üll"dem 
de 1 \!!' de Janeiro de 1789' e ooÓ pe-
lo ordinario na fórma determinada 
nas Notas aos §§. do Regimenio da 
-creaç.aõ dos cavallos~ O reconheci-
mento, e avaliaçaõ dos cavalfos dos 
Particulares que houvere,m em Lis,.. 
boa, e seu Termo para a remem ta 
dos Regimentos , e augmehto da~ 
forças se fosse necessari.o se ncar .... 
regou ao Conde d.e Obi.dos po1· Carta. 
Regia de ~7 de Maio de 1801. A 
Junta da creaçaõ dos ca vailos foi 
unida ú Junta dos Tres-Estados por 
Decreto de 6 de Maio de 167 6 . Pe ... 
la PTovisaõ de ~l de Outubro de 
1811 ;se declarou, qi.1e os Carvallei..-

, ros n.aõ deviaõ exigir o pagamen lo 
das pensões dos Lavradores obriga-
dos ao encargo de ego a de Hs t.a , 
provand.o e stes que as_ egoas lhes fo• 
raõ tiradas para a remonta do E.xer-
-ci to . 

.Couraça era huma arrnadurà de 
peito, e espaJda-r, talvez de éouro, 
forrad~ de la mi tias., ou .malha d~ 
ferro. Hoje s.igl"lifica :vest~ de couro 
sem abas que levaõ os Officiaes de 
Cavallaria. Couraça na antjga foctl-
ficaçaõ era ladeira 1 ou corredor com 
para-peito para daor en (,.radu, .e pás-
sagem ahrigàda .de ti :ms. 

Cour:ama que~ cl..i·zer co11ros' em 
ca b.elJo por corür , crus , ou cort.idos. 

\ 

Ord~ Liv. á.º, tit. ll!e,_. §. fl, Pela. 
Resolu~õr de 11 de DezembtJo . d0 
17f>6, .e DEIBpa0hé cio CE>:mselhí'!> da 
Fazenda ~.e ~4 .de. .M.aio-Oe 17 ~7 pu--

Oo a 
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blicado por Eclilal de ~o ele Abril do 
mesmo anno se declarou probjbida a 
ex Lracçaõ da courama verde para fó-
ra do Reino. · 

Courella era n'outro tempo sy-
nonymo de Casàl. Hoje courella cha-
ma-se huma terra fraca, e de pouca 
semenle , estreita, e comprida. Cou-
rella de vinha he a porçaõ desta, di-
vidida por vallado, 'ou maio. · 

Coúro he a pelle dos ani maes , c°i-
.mo cavallo, boi, bufara, vaca. &e. 
Como se despachaõ os couros ata-
naclos, veja-se o Decreto de 11 de 
Janeiro de 1751. Sendo achados sem 
marca arrecadaõ-se pela Junta do 
Commercio. Estatutos da mesma 
Junta confirmados por Alvará de 16 
de Dezembro de 1756, cap. 17, §. 6. 
Foi prohibida a extracçaõ de couros 
verdes pela Resoluçaõ de 11 de De-
zembro de 1756 , _ Despacho <le ~4 
.de Niarço, e ;Edital de o/20 de Abnl 
de 17 b7; mas foi depois perrnit.tida 
pelo Alvará de 7 de Novembro . de 
17 6f>, e Lei de 4 . de Fevereiro de 
1773, §. 3. O cortimento_ de;couros 
sendo fabricados no Reino, á excep-
çaõ dos ata.nadas, e sola foi isen r o 
de direitos. Decreto de .l b de Ou-
tubro de 17fi0. Os couros embarca-
dos para fóra_ do Reino naõ pagaõ 
.dil!ei Los de entrada, ou de ~s:ahiida, 
e pódem-se baldear como o assucar. 
Dec.i:e l.o de ~ l de A gosto de ·l 7 61. 
Os couros do Brasil foraõ Ji vres .de 
direi tos por entrada. Resoluçaõ de 6 
ele Maio de 1795. Deraõ-se provi-
dencias sobre a sua venda por Edi-
tal de 19 de Abril de 1801 . . Saõ os 
couros bypotbeca legal dos direi tos 
das carnes. Decreto de· 11 de Feve-
l'eiro de 1804. O Alvará de 1 I de 
F vcreiro de .I 773 defende a sahida 
dos r lalhos de couros. 

Cousa be tudo o que póde,serv.ir 
de uso, ou qtjlidade ao homem pelo 
direito divino, ou humano, natural, 
ou ci vi] ; público, ou particular. Com-
prehende igualmente o qu constitue 
.a· propriedade effectiva, os direitos 
~ue os Jurisconsultos chai;paõ, ín ·re, 
e in rem, e que. saõ sep>al'..ados do 
dominio_ proptiaiíie_nte iat~ ais obri-

cou 
gações, e as acções '{He dellas nas-
cem. As cousas, ou estaõ no nosso 
patrimonio, ou fóra delle. Nesta se.:... 
gunda: classe entraõ as cousas di vi-
nas , as cousas cornmuas, e as cou-
sas públicas , e que pertencem a 
.Corporações. A segunda classe com-
põe-se d.:i.s cousas que estaõ no nos-
so domínio. As cousas divinas divi-
dem-se em, corporaes , e incorporaes. 
Corporaes saõ élS que cahem debaixo 
dos sentidos, e que iem corpo ani-

l mado , ou inanimado. lncorporaes 
saõ as que naõ pódenl cahir debaixo 
dos sentidos, e que naõ concebemos 
senaõ pelo ente·ndi mento, corno os 
direit.Gs da herançn , ou da servidaõ, 
e as obrigações. As cousas corporaes 
se subdi idem em moveis , e immo-
veis. Moveis saõ as que se movem 
por si mesmas, ou que se . pódem 
Lransportnr de hum lugar pa.n~ ou-
tro. lmmoveis saõ as que se na.e> pó-
pem transportar, nem mover .. Ajún-
taõ-se. mtülas qualificações á p lavra 
©ou'sa. Saõ cousas commuas ,- seghn-

. do· o Direito RGmano, aqu,ellas -, "cu-
ja propriedade a ning·uem pertence, 
e de .(}Ue todos os homens pódem 
se1·vir-se llvremente, segundo o uso 
para que a natureza as destinou, 
corno o ar, a agua corrente, o mar, 
e as suas praias. Porém pelo .direito 
das g ntes que se segue acl.ualrnen-
te na Europa, ainda que Qinguem 
possa pertender a propríe"dade do 
mar' e das s,uas praias' com tudo 
as Potencias fJGli tiCas pódem impe-
dir ·o uso dellas ao ]ongo· das -suas 
Costas", ou quanto á Pesca, Óu-qiiari:-
tó á Navegaçaõ. Seldeno no ,seu 'Th~=
tãdo ·Mare clausum pertendeo p:ro-
Yar, que huma Poteneia pod1a at'td-
buir-se o domi::nio .do mar.,. e in{pe-
dir as outras Potencias de nelle na-
v ga.rem~ Porém fo1 refutado: por 
G·roc i o no seu bi vro de 'ft!Ittre iL'ihe-
ro ... Cqm effeito he innegav-éi s;e.i; o 
mar oommrum - por direi to .n:a'tliral{, e 
naõ poder ser possui<l.o, e ooé:ti•pado 
corpt>- a terra. Com tudo a ~segU-ran
ça ·pública:, o~bem gerál dal 1so~ietla.1.. 
de, · os r egulamentos necessados pã>-
-rai --a policia ila Pesca, e do t .CoJW. 
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mercjo mari Limo , exigiraõ que os 
Soberanos da Europa limitassem a 
liberdade indefinida que todos os 
hurnens tem de navégar pelo mar. 
Por isso ninguern póde equipar na-

• vius , e faze-los navegar pelo mar 
sem perrnissa~ do SobeTano. ' Naõ se 
devem confundir cousas comrnuas . 
com cousas de uni vers1dades. Estas 
ultimas saõ as que pertencem a cer-
i.as Corporações,_ ou Communidades, 
e cujo uso he _cornmum :.í.quelles que 
::is compõem, como os bosques , os 
prados, &c. Cousas duvidosas se di-
_zem em direito aquellçls, cujo even-
to he incerto, ou aquellas que de-
pendem da verificaçaõ de alguma 

, clausula. Cousas facultativas, ou de 
mera faculdade saõ aquellas que he 
livre faze1· quando se quer, e que 
pódem tam bem deixar de fazer-se 
sem que d,ahi resulte detrimento, 
como o direito de transito , ou pas-
sagem que pertence a alguem no 
predio de outrem. Cousas fungiveis 
saõ aquellas que se consommem pe-
lo uso , e gue pódem substituir-se 
por outras da mesma especie, corno 
o dinheiro cunhado , os differentes 
grãos, os licôrns. Cousas impossiveis 
saõ1 aquellas que se naõ pódem fa-
zei.· realmente, ou que as L~is pro-
bibem. Cousa julg·~da se diz a que 
e_stá decidida por Sentença proferi-
da em ultima lnstancia, ou de que 
se naõ póde appellar, ou aggravar, 
ou por caber na Alçada, ou por se 
haver consentido na sua decisaõ. 
Cousas litigiosas,- veja-se Direitos li- 1 

úgiosos. Cousas chamadas mancipi, 
res mancipi Bntre os Romonos se di-
ziaõ as qu~ eraõ possuídas em plena 
propriedad€ . . Cousa~ profanas em di-
rei to se contrapõem a cousas sagra-
das , santas , e religiosas. Cousas pú-
blicas eraõ chamadas pelos J uriscon-· -
sul tos· Romanos aquellas, cuja pro-
priedade pertence a hum povo, , e. 
cujo uso be permittido a todq_s os 
membros da N açaõ. Deste genero 
saõ os rios, e suas praias, portos, 
en eadas, barras, e o leito dos rios 
por todo o tempo que está coberto 
de agua. N aõ se devem conf~ndir 
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com estes objectos as minas salinas, 
ou marinhas de sal, bosques, e ter-
n1s reser adas ao domínio público. 
Seg undo o nosso direito, a proprie-
dade dos rios navegaveis, e dos por-
tos, ou respectivamente á Pesca, e 
Navegaçaõ delles, as pontes, moi-
nhos , e outros edificios que nelles 
se pódem construir pertencem a El-
Rei, e saõ da classe dos direitos 
Reaes. Ord. Liv. ~.º, 1.it. ~6, §§. 8, 
9, e 19J. Cousas religiosns .saõ os lu-
gares que servem para sPpultura dos 
fieis. Cousas sagradas saô as que fo-
1·aõ consag1:adas a Deos pelos Bispos 
com as so1emnidades req ue1·idas co-
mo os Vasos sagrados, as Igrejf.l.s. 
Cousa.s santas em direito saõ aquel-
las que' as Leis rnandaõ respeitar, 
como as µartas, e muros das Cida-
des. as pessoas dos Soberanos, e dos 
Empaixadores. ~hamaõ-se santas da 
palavra latina sanctio, porque está 
prohibido debaixo da s.ancçaõ da pe-
na sub sanct'ione pamre o fazer-se-
lhes qualquer offensa. 

Coutada be o parque, ou defeza 
em que se naõ póde ·caçar sem au-
thoridade do Rei , ou do Senhorio 
da terra. Tarnbem saõ coutados úS 
rios em que- se naõ póde pescar em 
toda a sua ex tensaõ , . ou em certa 
paragem delles debaixo de c~tas pe-. 
nas. Foráõ revogadas pelo Alvar~ 
de 4 de A bdl de 1605 as licenças 
até ali concedidas para caçar nelJ~s. 
He, prohibido caça1· nas Coutadas, 
e quaes sejaõ as penas disso, veja .... 
se o Regimento de sao de Março de 
1605. Deraõ-se varias providencias 
sobre as Coutadas pela Carta Regia 
de lb de Dezembro de 1610. Extin-
guio...:se o Tribunal em que se casti-
gavaõ os que entravaõ em Coutadas 
pela Carta Regia de 10 de Outubro 
de 1616. Deraõ-se varias providen-
cias sobre as Coutadas de matta.s de 
madeira pelo Decreto de t l de De-
zembro de 1640 .. Ha hum Juiz. geral 
das Coutadas que conhece sem A p-
pellaçaõ, nem Aggravo. Regimento 
de 18 de Outubro de 1650, §. l. 
Os privilegios dos Officiaes das Cou-

, ta.das foraõ cqnfirmados por Peoreto 
Oo 4 
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de ~l Junho de 1751. A Coutada 
de Albafeira foi mandada fiscalisar 
pelo J ujz de Fóra· de Almada, as-
sim na pesca, como na caça. A viso 
de 03 1 de Julho de 17f>7. A de Cin-
tra foi mandada ampliar por Agua 
Alva, e BeJbs por A viso de ~3 de 
Abril de 17fJ8-. A da Arrabida foi 
coê.lrctada pelo Alvará de 1 O de De-
zembro de 1767. Deo-se novo .regu-
lamento ns Coutadas Reaes mettida 
dentro dellas a da Casa de Pancas.-
por Alvari <le ?21 de Março de 1800. 
Os que apanharem, ou conduzirem 
cinzas das Reaes Coutadas saõ pu-
nidus. Alvará de ~9 de Agost9 ·de 
17.8 3. Pela Carta Regia de 31 de J u-
lho de Hi06 se decidiraõ as dúvidas 
sobre as A ppeliações em q_uestões 
de Coutadas. Coutada para o gado 
da )a voura póde-se tirar nas herda-
des do Além-Téjo , ou da Beira 
guardadas as Postura~ a esse -res:.. 
peito. Alvará de ~7 de· Novembro 
d7 1804, §. 6. Pela Carta Regia de 
31 de Março de 1606 se permittio 
aos Moradores da Serra de Cintra 
trazer ali as suas egoas soltas, pos-
to que sejaõ Coutadas. Deraõ-se pro-
videncias sobre os fogos das Coutadas 
por Alvará de <29 de Agosto de 1783. 

Coutamento he o mesmo que p,ro-
·hibiçaõ , defeza , e isençaõ feita , e 
posta em utilidade de alguem. 

Coutar quer dizer fazer aprehen-
saõ, tomadia de cousas defezas. Ord. 
Manoel Liv. 1. 0

, tit. 55, §. 10. Tam-
bem significa dar o privilegio de cou-
to. J gualmente significa propibir o 
uso de alguma cousa, ou direito. 
Ord. Affons. Liv. ~- 0

, fol. 349, e 
Liv. 5. 0

, tit. 119, §. ~4. O mesmo 
que acou tar-se. Ord. Affons. Li v. 

o . § ó.' üt. 118, . -1. 
Couteiro he o guarda da Couta-

da. Tambem se chamava assim o Of-
ficial que cobrava os encoutos, e pe-
nas dos coutos quebrados, e outras 
Leis penaes. A·ssim Couteiro dos fo-
gos , e maçadas era aquelle que re-
queria os encoutos contra quem pu-
I;lha fogos nas mattas coutadas, e 
lançava maçadas nos rios para pes-
car lampreas. Este lugar de Coutei-

cou 
ro dos fogos, e maçadas foi creado 
pelo Senhor Rei D. l\1anoel no an-
no de 1491 , nomeando a Pero Bran-
daõ, Cidadaõ de .Coünbra, Couteiro 
dos fog·os, e maçadas do R1o Mon-
dego, e . mandando-lhe dar Regimen- • . 
to. _ No anno de 1504 se renovóu a ' 
prohibiçaõ das maçadas com a pena 
de cinco mj} réis aos transgressores, ' 
veja:-se o Alvará de ~9 de l\!larço de 
1791, que deo providencias p~ra .re-
mediar as innuodações daquelle Rio. 
Couteiro geral foi creado para ter 
inspecçaõ sobre as patrulhas volan-
tes que guardaõ as Coutad<1s Reaes 
subordinado ao lVIontefro-Mór pelo 
Alvará de ~l de Março de 1800. 

Couto toma-se pelo districto de ' 
hurna jurisdicçaõ particular, de que 
El-Rei fez mercê a certo Senhorio. 

. Estas jurisdicções foiaõ abolidas pe-
la Lei de 19 de Julho de 1790, §. 40. 
Antiga.mente . se chamava couto a 
hum lugar, herdade, ou porçaõ de 
terreno rlemarcado por au thoridade 
do Soberano, aonde os que se ahi 
a couta vaõ, e recolhiaõ ficavaõ ise-n-
tos da persecuçaõ da Justiça por 
certos crimes. Ord. Affons. Liv. 5. 0

, 

tit. J 18, e Felippjn. Liv. 5. 0
, tit. 

lil3 ·. Também se chamavaõ cou-
t.os os marcos , e padrões que lhe 
serviaõ de baliza. .Foraõ n'outro 
te.i;n po mui to frequentes estes cou-
tos; porém achando-se serem -muito 
prejudiciaes á boa administraçaõ da 
Justiça, e só proprio a favorecer, e 
deixar impunes os malfeitores c~me
çaraõ desde logo em grande parte a 
ser de"."assados. Além dos coutos dos 
Fidalgos, e MosteiroB havia coutos 
do · Reino. Ord. 'Affons·. Liv. 5.º, 

. tit. 61, . e Felipnin. Liv. 5.º, tit. 
1 \9à·3. Nestes se refugia v-aõ os mal-
feitores nos casos em que elles lhes 
podi_fl.Õ valer. Eraõ esses coutos re-
gularmente na raia com Castella. Es-
tes coutos , e seus pri vilegios foraõ 
abolidoll. Decreto de ' 13 .de Setem-
bro de 1691, e Lei de 10 de Janei-
ro de 169 92 . Veja-:;;e o Regimento 
de ~3 de Junho de 1678, §. PJO, e 
o Alvará de ~o de A gosto de 1703. 
Foi prohibido aos l\r'.Iinistros da Corôa 
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entrar nos coutos de Alcobaça sem 
Ordem Regia. Carta Regia de 7 de 
Julho de 16923. O couto de Roriz foi 
unido no civel, e crime ao lugar de 
Juiz de Fóra do Porto. Decreto de 
-1':2 de Setembro de 1778. Pela Pro-
visaõ de ~5 de Setembro de 1696 se 
concedeo aos Morad ores do Lugar 
de Alcays, Termo da Vllla de Cas-
tello-Branco , vender as hervagens 
do limite do dito Lugar, e couta-
rem , e disporein como lhes pareces-1 
se mais convenjente ao Povo. 

Couto. Fr. Dionisio do Couto, 
natural da ·Villa de Alfejzeraõ, Cou-
tos de Alcobaça, Monge de Cister, 
e füho do Real Mosteiro de Alcoba-
ca., foi muito inslruidÓ em Direito 
Canonico. Com pôz Casus abbreviati· 
super Decretal<;s. M. s 

Crasto. Diog·o Lopes de Crasto, 
natural de Lisboa, aonde exerceo a 
Advocacia, e morreo aos ~7 de Fe-
vereiro de 1698. Cornpôz Allegaçaó 
de Direito a favor do Prior , e mais 
Religiºosos do Convento de J.V. Senho-
ra do Jl'lonte do Carrno de Lisboa na 
Causa .com os Irmãos da Veneravel 
Ordem Terceira sobre a sagrada Ima-
gem. de N. Senhor Jesus Cliristo. Lis-
boa 1697. Nova Rqãrma judic1:az. 
M. s Allegaçaô de Direi.to sobre a Ca-
sa de Bobadella a favor de Bernar-
dim Fráre. M. s , 

· Crato, Villa, e Cabeça de Co-
iparca na Provincia do Alérn-Téjo. 
Foi creada Villa por Alvará de ~o 
de Dezembro de I 688. He Caheça 
_do Graõ Priorado da Sagrada rReli-
giaõ de S. J oaõ de Malta neste Réi-
po. Tc:;m e~tEt Priorado adjacentes ás 
.Vrnas de Gaf~te.., Tolosa, . Gavjaõ, 
e Amieira, que Jh~ .1 ficaõ d'aquern 
dp ~Téjo ,, ~ ) dJL. par.te d 'alé1ú para a 
Beira, Bel.ver, Eavendos, Carvoei-
ros, Proença, C..ardig-os, Certã, O bi-
dos, e Pedrogaõ pequeno. e"' j , 

Cravo , especiaria da feiçaõ ·· de 
hum pequeno prego. Deraõ-se pro-
vi dendas sobre a colheita dQ.. · c:ta:vo 
do Éc~sjJ ~ · e pezo dos canudos . del--
le no Alvará de _ ~92 -de Março de 
lo 8.8, que confirmou o )3ando, que 
o Governador, ~ C&pitaõ geral dY> 

TOMO I. 

CR E 
E s tàdo do M ar nhaõ m andára dei-
tar. 

Credencial he a Procuracaõ do 
Sobe rano., e m que authorisa ,o que 
disse r o seu .Enviado, e 1 be dá po-
deres para tratar de negocios polí-
ticos. 

Credere, termo de direi to com-
mercial , he o tilulo que o Nego-
ciante abre no seu Livro p ara fa-

1 
zer assento das fianças p orque se 
ohrjga. 

Credito, fé, crença, assenso q ue 
se dá ao que se nos diz, ao que os 
sentidos nos aprese ntaõ; a op1niaõ 
recebida. Em Direito significa toda 

. a divida activa, islo he, o dire ito 
que o Credor tem de cobrar certa 
somma de dinhefro, renda, ou fôro 
em moeda corrente , em frutos, ou 
em outra especie . E ste direito n as-
ce de differentes Causas, como Em-
prestimo, Depozlto , Doaçaõ, L e-
gado, Partilh<:t, Venda, &c. Cre-
dito · fallido he ague!Ie de que nada 
ha que -esperar. Credito chirografa-
rio he aquelle que he fundado e m 
titulo de escrito particular que naõ 
produz hypotheca. Credito duvidoso 
he aquelle, cuj a cobrança he incer-
ta. Credüo hypothecario _he aqucl le 
que resulta de hum titulo authenti-
co em que ha expressa, ou tacita 
obrigaçaõ de bens. Credito pessoal 
he aquelle a que a pessoa he pr]nci-· 
palmente obrigada com differenç a do 
Hypotheeario que dá direito· contra 
ter'ceiro detentor da cousa obrjgada. 
Credito privilegiado he aquelle a que 
as Leis concedem favor partícular. 
Credito solidado, ou in sohdum he 
aquelle que pertence em cornmum 
a muitas pessoas, cada buma d as 
quaes .. tem direito de e.~ôg ir a totali-
dade 1 da divida. Em termo de Corn-
mercio ·Letra de credito he a q ue 
dá hunll Bam,queiro, ou outro C om-
merciante a hum· Viajante para o 
dar a conhecer a seus Corresponden-
tes ; 1 e . lhes encarrega ele fornecer-
Jhe o dinheiro de ql e e11e precjsar. 
Tambem em materia de Commercio 
credito . se oppõe a debito. Credito 
he o quei se deve ao NegociaQte, e 
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deb1to o que elle d ve da sua parte . i 
O N egocjan te lr1 nça separôdamente 
o credito, e o debito no seu Livro 
de razaõ, que contém ou tras tantas · 
c;.ontas . partlcu]ares, quantos saõ os 
se ut:) Devedores. O credito he lança-
do no verso de huma folha do Li-
vro' e o debito em frente na folha 
seguinte para facilrn e nte se poder 
balancear , e tirar o seu saldo. Pôr 
credito em cabeça alheia, isto he, 
sim,ular ser C redor aquelle que o naõ 
he em fraude dos verdadeiros Cre-
dores he punido pelo Alvará de 13 
de Novembro de 1756, §. Hi . Cre-
ditos a vencer, o que s~ja.õ, veja-se 
a Lei de~ ·~ de DezembTo de 1761, 
til. 9a, §. 10. 

Credo. Este termo serve com-
m unmenLe para des ignar o Symbolo 
dos A postolos , ou Compendio das 
Verdades ChrisU'í.s, que começa. pe-

, la palavra Credo Creio. A I g reja 
Romana corneç.<m a chntar -0 Credo 
na 1"1issa em tempo do Papa Be~e
d.icto VIII. no anno de 1014. 

Credor he aquelle a quem he de-
vida alguma cousa por outrern , : co-
mo hurna som ma de dinheiro, tefl-
da, e frutos por qualquer ti:tulo , e 
causa que seja. Para poder di~er-~-e. 
alguem Credor de outre m he nec-es-
sario que aquelle que se pertende 1 
que seja seu Devedor o seja ao ipe- 1 
nos naturalrnen te. Faz~se huma pe~
soél. cr~dora d€ outra por oontrato,, 
011 <]U&si contratG , por sentença, e 
por delicto, ou quasi delicto~ Veja-se 
Fallú1os , e Preferencü.:i. Pelo Edital 
do Senado de I de Julho de 17 63 se, 
nublicott o D€c1·e.to -de 12 1 de Junho 
do d iiio anrJG para que -to"<itos os Cre-
dot-es ao Senado exhibissern es seus 
ú lulos .e in t e rmo cerl;o debaixo ·de 
penas.. Por Edital da J u;n ta .:dl:a Fa-
zenda do Senad0 de 6 .de Ou.t:hlib.vo 
de 177 4 se mandou, <:J•U.e t0das as 
pessoas que fossem credores á fa-
zenda do mesmo Senado de div-idas 
a-nq,g·as vencidas até 0 fim. do anno 
d.e 17 5.5 a.pres~ntass rn na Meza 1clra 
dita J ma ta as escritu1·a.s , e qtiaes-
~_uer títulos, p01:•que mostrem 1 gi-
ilmam nte as acções que_ tem para 
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a s a cobrança para depois do seu 
exame poderem ser adrnittidcs ao 
pagam nto. 

Crença he a acçaõ de crer. A -
si.r;n dizemos os ArHgos da nossa 
crença. Carta de crença he 0- mes-
mo que credenci ~ I. 

Criaçaó he o acto de criar, ou 
dar o ser a algu ma cousa. Tarnbem 
se toma pela educaçaõ, e sustento. 
Ord. A ffons . Liv. ~ . 0 1 tit. 3. Ord. 
Felippin. Ljv. Lº, tit. 60, §. 4~, e 
Liv. ~ .º, tit. 60, · §~ ~. C~iaçaõ de 
hum 'Tribunal he a sua nova ins ti .. 
tujçaõ ·, e primeira norneaçaõ. Nos 
antigos Documentos da·va-se o nome 
de criaçaõ naõ só aos rebanhos, e 
aos frutos de quaesquer animaes; 
mas ainda aos mesmos escravos. 

Criado he a pessoa que serve por 
soldada. Antigamente és.ta palavra 
d.enotava aquelle que fÔTa oriado na 
casa, ou companhia ·de alguem se1n 
saJario , ou obrig;açaõ de servir. Ord. 
Manoel. Liv. 5. 0

, tit. 45. Os Senho-
res Rejs deste Reino crjavaõ nos 
s€us Paços muitos moços nobres, os -
quaes se chamava& seus criados. Os 
criados rlos Desemhai»gadores poàiaõ 
entrai· na. ReJaçaõ a levCãr-lhes o sa-
co. ·Regimento de 7 ·de J'unh.o de 
l 605 , .§. 7 ; mas foi isso revGgado 
pe la Carta Regia .de 14 de Setem-
bro de 16~~- Os criados dos Caval-
leiros de Malta g0-zaõ do privilegio 
do fôro nú.s crún~s. Lei de 6 de De-
izembro d:e 161 ~'-, · §. 61, e Alvará de 
9 · the .J uHrn de 16 4~· ; naõ assim os ' 
dos ·c a:vaitlei>ros .das Ordens Milita 
res, itbta Lei de ·o de Dezcem~ro de 
1(,)1~ .; § .. ,~ 7-. Os_ cri~d-Os - ac.tuaes dos 
Colleitore.s govaõ d0 mesmo privile-
gio , dita ·L~i de t6 :ele. D-ezem-bro 4e 
161'~, §;. ~~ Os•1Q:riados dos . que ser-
'V!Blm ll EL-Rfê.i rl'â.íS A rm-a:das <il' A1ft i-
ea, Olil ·Imdia saõ ,ne>meados nas Cer-
tidões dos ..Ser'Vjços. ·.Alv.ará Ele ~~ de 
A>g©sto de l 6~~. Os cr · <los -O-os Mi-
nistros -quando saõ .cnnsu:Jtados dev-e 
d ec i'-ts1t ~we 0 saõ-. AJ ·-ará de ~~ :·de 
Julho die lJ. ·61.t~. Criatl s a ·cavn1ll0 foi ' 
p oh.'·};)átâ'O. ti<aize-]5s -a1_;guem na Côrte, 
á · ~~oepçaôí -tl(DS €ab0s, e-•Officiaes de 
g:uem·a. I..rei <de -6 ele Maio ·él:e 'l 'Y-08 ! 
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Os criados da Casa Real preferem a 
quaesquer pessoas nos provimentos 
dos Officios. Regimentos de l ~ de 
Setembro de 1 65~ , §• 13, e de 13 
de Outubro de 175 1, §. IV. Naõ pó-
dem os criados da Casa Real ser ci-
tados sem Lice nça Re~ia ex pedida 
pela 1\!Iordomia-Mór. Kesoluçaõ de 
~3 de Julho de 178L Os criados dos 
Vereadores do Senado de Lisboa naõ 
pódem ser propostos n os Ollicios del""' 
le, nem de seus Pais, ou parentes 
no segundo gráo. R egímen lo de 5 
de Setembro de· 1671 1 §. Cfl.'/. Os cria-
dos dos Fidalgos naõ pódem ser Al-
motacés em Lisboa. Regimento de 
6 de Setembro de 1671, §. 31. Os 
criado~ dos Desembargadores naõ pó~ 
dem ser. providos e m Offlcios sem Li ... 

-' cença Regia. Alvará de 9 de Selem .... 
bro de 164 _7, e Decretos de 3 de 
Agosto de 1679, e de ~8 de Feve ... 
reiro · de 17 30; nem as criadas ca-
sando corri pessoas que pertendem 
lugares se eiles os houverem de con-
sultar. Decretos de 3 de Agosto de 
1679, e de ~ de Seterpbro de 1683. 
Os criados., ou familiares dos Em~ 
b aixadores, sendo presos em fra gan· 
te delic to r em ettem-se ao Reg~clor 
que se inform a da vàlidade do pri vi-
legio , conservados elles in terin.arnen-
te em custodia. Lei de 11 de De~ 
zembro de 1748 . Quantos criados 
pódem andar nos coches , e seges ; 
e g ue li brés pódern trazer , veja-se a 
Lei de ~4 de Maio de 17 49, cap. 
11 , e seguintes, e o Alvará de ~ l 
de Abril de l 7bl , §: 78. Os criados 
domesticos dos Fidalgos, e 1\tJi.rús~ 
tros que servem quotidianamente 
com raçaõ, e salario saõ isentos do 
Reêrutamento. Alvará de ~4 de Fe-
vereiro de 17 64·, §. \20. Os criados 
dos O fficiaes de Marinha vencem 
praça de Marinheirós. Regim ento 
d e ~6 de Abril de 1800, cap. 1 , 
§§. 78, e 79. Dos criados que n aõ 
saõ de Agricultura, quanto se p aga 
de novo jmposto, vejaõ-se os Alva-
rás de ·7 de Março de 1801, §. 11, 
e de ·30 de Julho de 1801, §. 10. 
Os criados, e criadas de servir co-
mo se tomaõ, e despe~em em Lis-

' f 

CR 
boa~ veja-se o Edital de ~ 8 de Agos--
to de 1 8 07. 

On.atura diz-se de qualquer cou-
sa criada racional, ou irracional. Dá-
se Lambe m e ·Le nome ao feto no ven -
tre. Naõ m nos se chama assim a 
pessoa que deve o seu ser m-oral., 
fortuna, e ele vaçnõ a outrem. 

Criar quer dizer tirar do nada 
dar o ser. Tambem significa educar; 
alimentar. Ás vezes vale o m smo 
que erigir. Assim se diz criar hu m 
Tribunal, h u ma J un ta, hum Ma-
gistradõ, hum a Cidade, ou h umâ 
Villa. 

Crime he huma accaõ commetti-• da por dolo , e que offende dir e a-
'mente o interesse público, ou os di-
reitos do C idadaõ. A palavra crime 
comprehe.nde toda a sorte de tleljc-
tos, e maleficios. Ha acções que saõ 
reputadas cdminosas pela Religiaõ, 
e pela Moral; mas que as Leis ci-
vís naõ punem . Quaes sejaõ os cri-
mes leves, veja-se o Alvará de ~~ 
.ele Dezembro de t643, §. ~l2. Quaes 
os crimes graves; e escandalosos, e 
em qu _• os Soldados naõ gosaõ da 
privj egi o militar , -veja-se o eg-_i .... 
mento de l de Junho de 167 8 , §. 
31. Quaes sejaõ os crim es atruci ssi ... 
mos, veja-se o Al vará de b de M aio 
de 17 8 "2 , e Dec re to de 3 de Ou tu--
bro de 177-6. Qúé crimes se reputaõ 
de Lesa-Mag·estaJe de primefra ca_. 
beça, v~ja-se a Carta R e gia de ~(-) 
de Outubro de l7b7. O s culpad os 
neste crime tem sempre a pena do 
confisco, e a reversaõ dos bens para 
a Corôa. Carta Reg]a de ~ 1 de Ou-

- tubro de 1763, §. '2 . D elle naõ se 
conhece· no Conselho de Guerra. Al-
var~ de \2 de Outubro de 1 7 63 , §. ~ .. 
Crime de Lesa-Magesta<le de segun-
d a cabeça be a resistenda a Justiça. 
Alv ará de ~4 de Sete mbro de 1764 ,. 
§. l. Naõ se extingue o cnme de 
Lesa ... Magestade , nem ainda p e la 
morte do d elinquente ·; e torna an .... 
da, e seca a ~ua linha para a sue ... 
cessaõ dos Morgadosd L e i de 3 de 
Agosto de 1770, ~§. 11, e HZ. Fi-. 
c a:õ as pessoas q-qe o com.m e Ltern 
inhabeis , e infames, e seus filhos t 
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€netos. Ord. Liv. 5. 0

, ''tit. 1, e 6, 
e Le1 de ~f> de Maio de 1773, §. 3. 
He exceptuaq_o do fôro ecclesiastico. 
C. rla Regia d~ 17 de Julho de 1790. 
Comrn ttern este crime os Soldados 
que resistem aos Officiaes da Fazen-
da, ou impedem por v10lencia as di-
ligencias dirigidas á arrecadaçaõ del-
las. Alvará de 14 de Fevereiro de 
177~, §. ~- Dos crimes mm tares 
pertence privativamente o conheci-
mento aos Auditores , e Conselho 
de Guerra. Alvará de !21 de Outu-
bro de rl 7 63 , §. 3. Corno se julgaõ 
os crimes .dos Milita1'Bs cornmettidos 
antes delles assentarem Praça.· Avi-
so de 31 de lVIaio de 1777. He es-
candaloso o crime de Travessia; e 
que pena Jhe corresponde, veja-se o 
Edital de ~6 de Março de 1765. Os 
crimes dos Vassallos, e Moradores 
das Terras da Rainha quem conhe-
ça delles. Provisaõ de 31 de Janeiro 
de 1770. Crime de rapto, e sedic-
çaõ por alliciaçaõ .como se puna, ve-
ja-se a Lei de 19 de Julho de 1775, 
§§. 1 , e ~; . e qual deva ser a . sua 
prova, dita Lci de 19 de Julho de 
1775, §. ~- No livramento dos cri-
mes, ou seja ordinario, ou summa-
rio deve-se qbservar a Ordenaçaõ do 
Rei no , se'm embargo das Leis da 
Policia. Decreto de ló de Setembro 
de J 778. O crime de furto ele arma-
mento, petrecbos, ou munições fei-
to fóra dos quarteis he julgado no 
fôro civil. Alvará de 18 de Outubro 
de 1784. Saõ remettidos ás Relaçõ.es 
com os Réos, ainda que se naõ fa-
çaõ summ·arios. Lei de 19 de Julho 
de 1790, §. lb. Os crimes dos Ca-
valleiros das Ordens Militares .no 
Ultramar saõ julgados pelos Ouvido-
1·es Geraes do Crime~ e pelos Desem-
bargadores das Relações da Bahia, e 
do Rio de Janeiro nos seus districtos. 
Alvará de l~ de Agosto de 1801. 

Criminal. Este nome tomado co-
m.o adjectivo se ajunta a tudo o que 
respeita a crimes, ou se considerem 
por si mesmos , ou se fale do set1 
p~rseguimento, e puniçaõ. Assim se 
ªJunta o epitheto criminal ás pala-
vra J uii, Processo, &e • • 

CRU 
Cr,iminoso se diz a queJle que he 

accusado , e convencido de alg·um 
' crjme. Confunde-se ás vezes a pa-
lavra criminoso com a palavra accu-
sado. O 1nstincto natural que pren-
de o homem á vida, e o sentjmeflto 
que o conduz a fugir do opprobrio 
naõ soffre que e1le se entregue · vo ... 
luntariamente á Ju-stiça, e se accu-
se a si proprio. Alvará de li3 de No-
vembro de 1773. O Soldado que oc-

. culta os criminosos, ou os deixa fu .. 
gir he posto em seu lugar. R egu-
!arnen to confirmado por Alvará de 
18 de Fevereiro de 1 '163? cap. ~6, 

' art. ~3. · _ 
Crucifixo he a cruz em que J e-

sus Christo se representa pregado. 
Põe-se o Crucifixo na entrada do 
Côro , e tam bem sobre o A 1 t ar , 
principalmente quando nelle se ce .. 
lebra ' Missa. Os Catholicos Roma-
nos honraõ ó Crucifixo em memoria 
da morte,_ e paixaõ de Jesus Chris-
to. 

Cruz, instrumep.to composto de_ 
duas peças de páo que se cruzaõ, e 
atravessaõ ordinariamente com an-
g· u los rec tos. A . cruz era en ü·e os 
Romanos, e álguns outros povos o· 
supplicio dos n1a}feitores, e dos es-
cravos. Foi con-1 tudo o genero de 
morte que escolheo d filho ' de Deos 
para a-..redempçaõ do gen-ero huma.:--· 
no. Constantino convertido ao Chrjs-
tianismo foi o primeiro qne abolio o 
supplicio d~ cruz que até entaõ ha-
via · continuado a usar-se entre os 
Romanos. Os nossos primeiros Sobe-
ranos ét.Ssinavaõ em cruz os D.plo-
mas, e Documentos qu_e emanavaõ 
do Throno. A bencaõ da cruz he ce-
rernonia muito ant~iga da Igreja que 
,pertenee aos Bispos , ou aos Sacer-
dotes seus delegados. Invençaõ da 
Santa Cruz. he humà festa muito an-
tiga na Igreja que se celebra a 3 de 
Maio em memoria de que Santa Ele-
na, Mai de Constantino; <tchou a 
Cruz de Jesus Christo, que estava 
encravada na terra no Monte Cal-
vario. Exaltaçaõ da Santa Cruz he a 
festa que a Igreja Romana celehra 
a 14 ·de Setemb-rõ em memoria da 
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recobraçaõ que o Imperador He ~ -
clio fez sobre os Persas daq u lla 
parte da verdadej ra Cruz do Salva-
dor, que se conse rvava em Jerusa-
lem de8Je que Santa Elena a div1-
dio para mandar a outra parte para 
Constantinopla. Cruz peitoral ·he hu-
ma cruz <le ouro, de prata, ou d e 
alguma. outra male_ria prec iosa_, que \ 
o apa, os ArcebJSpos, os Bispos, 
e outros Prelados trazem sobre o pei- 1 

to. Ctuz de San lo A odré he huma 
cruz com posta de duas peças de páo 
iguaes, e postas em a8pa. Chama-
se Cruz de San to André , porque se 
diz que sobre hurna semelhante cruz 
soffrco este Santo. o martirjo em Pa-
drás na Achaja, posto que esta cir-
c;unslancia naõ t em. algum fund\1--
mento na antiguidade. O. Papa; os 
Patriarcas, os Primazes·, os Arce-
bispos, e os Bispos t e m o dfreito de 

· fazer conduzir a cruz diante de si 
,' nos lugares da sua jurisdicçaõ. A 

cruz dos Bispos he- simples , a dos 
A1·cebispos tem dous braços, e a do 
Papa trez. Si g nal de cruz faz em 
qualquer Escritura, ou Acto aquel-
le que naõ sabe escrever. 

Cr uzada, expe diçaõ rn1Iitar con-
tra os infieis, assim chamada, p r-
que todos os que para eHa hiaõ ] -
vavaõ hurna cruz sobre o vestido pa-
ra sig-nal do seu alistamento. · Con-
taõ-se 8 Cruzadas. Sobre a arreca-
daçaõ do direito da Cruzada se pro-
mulgou o Alvará de ~4 de J anej-
ro de 1603 : e pelo Alvará de \26 de 
Março do mesmo anno se mandou , 
que se .cobrassem as dividas da Cru-
zada corno Fazenda Real. Vejaõ-se 
tambem os Alvarás de 4 de Agosto 
de 1G95, e de 9 de Setembro de 
Hi ~ 1. Acerca da a<lministraçaõ da 
Cruzada pódem vêr-se as Provisões 
de 127 de Janeiro de 1610, qu~ rnan·-
da observar neste Reino o Regimen-
to da. de ·Castella , e a de ~ de u-
tubro de 1613. Sobre o procedimen-
to do Commissario da Bulla nos Re-
cursos para o Collei tor, o Assento 
da Junta da Cruzada de 16 de De-
zembro de l 6\27. A respeito dos Ar-
recadores das esmolas para ella de-

CUL 
vem-se v"r os Alvaras d ~~ J· ne·-
r e ti O, d . 9!4 d Janeiro de 
1630. ela . es0luç:1õ <le 7 de lVl a io 
de l ti4 se 1 1a ndou, que a sua im-
pr~ssa~ ésti v<:> ~s n ca::;a <lo C0rn-
m rs.s· ·10. eo-se-lhe giment.o em 
1 O le Maio de l · 34. O Alvará ele 
~~ de Junho de 167~ trata da sua 
pubr caçaõ. Pelo Decreto <le ó de 
Julho de 1 >9fi se rnhibio ás Rela-
cões tornar conb cii Jento de cousa 
~lg~una tocante á CruL;ada. Por Car-
ta Regia de \?35 de Julho de 16.2b . se 
prohibio, que Religioso algum fosse 
Ccmrnissario rla Bulia da Cruza<la. 
Aos Officiaes della he perm1Uido o 
uso de armas a exemplo dos du Ta-
baco. Resoluçaõ de ~9 ele Agosto de 
17 50: e pelo Decreto de ~7 de o ... 
vembro d e 17b9 tambem se estende 
aos Thesoure iros da Bulla a jsençaõ 
de goa de h sta, que tinhaõ os Mam-
posteiros dos Cativos. Foraõ-lhe man-.. 
dados c um prir exactarr. nte os seus 
pri vilegios; especialmente o de isen ... 
çaõ de Ca ude Jari.a ; d rogando para 
isso o ecr to de 14 ele Nuvcmbro 
de 1 763 pelo Decreto d 10 de De· 
zembro de 1803. Sobre as propinas 
dos l'VIinjstros, e Officiaes da Cru-
zada, veja-se a Resoluçaõ de 19 ele 
Nov rnbro de 17 37. 

Cruzado se dizia o que trazia no 
hornbro a insignia da cruz verm e-
lha, branca, ou verde que t ollla\'aÕ 

. os que h.iaõ á g·uerra. da Terra San-
ta. Chama-se cruzado huma rn ue<la 
anüga lavra da quan do o ~enhor Rei 
D. Affonso V. tornou a cruz, ou a 
empteza da Cruzad a. Tinhu. de hu-
ma parte huma cruz co mo a de S. 
Jorge, e da outra o escudo RPal ·co-
roado mettido na cruz de A viz . Ho-
je o c ruzado velho de ouro vale ' qua-
trocentos r éis, e o novo de pra! a, 
ou ouro vale quatrocentos e outcnta 

r • reis. 
Culpa he a falta voluntaria con-

tra . o dever comrnetl id a por acçaõ, 
ou por omissaõ, e· pr cedida de igno-
rancia, ou de negli gencia. A culpa 
differe do dolo, em que este he hu-
m acçaõ comrnettida de má fé, e a 
culpa consüite as mais das vezt!s na 
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omissaõ, e t óde ser co mmettida sem 
rnalicia. A ornissaõ do que se po.dia 
fazer naõ he sem,pre· reputada cul-
pa; mas só a ,omissaõ daquillo que 
a Lei . manda que se faça, e se des-
preza voluntad amente. Divide-se a 
culpa em lata, leve, e levissima. A 
cu) pa lata, ou grosseira consiste em 
n aõ obrar a respei to de outro o que 
o homem menos aitent.o costuma ob-
servar nos seus _n egocios. A culpa 
leve, ou ligeira, ou culpa -sim.ples-
rnente he a omissaõ das cousas que 
hum pai de farni li.as di}jgen te costu-
ma ob.servar nos seus negocios. Cul-
pa levissima , ou mui.to leve he. a 
orn issaõ do c.uída do mais exacto, tal" 
qual t eria o pai de fami lias mais di-
hgente. A culpa lata he proxima. ao 
dolo, e ás vezes com elle se confun-
de n a accer>c;.aõ :vulgar. Em que ca-
sos se póde prender q Réo antes da 
culpa formada. devendo entaõ formar-: . 
se dentro de ou to .djas. depois da pri-
saõ, veja-.:se a -L e i de !!25 de Setem-
bro de 1b93 , o A1vará de 11 de No-
vembro de 1603 , a Lei de 6 de De-
zembro âe 16 l ~, §. 14·, e a Lei de 
19 de Outubro ge 17 54 .. , Como se 
prov.aõ , as culpas . fo.rmadas contra 
os gue con travem aos Acordos dos 
Concelhos , veja-se a L ei de 19 de 
Janeiro de 17 56. O s Corregedores 
em Correiçaõ pódem formar culpa 
aos Lavradores ~ e Ceareiros que 
vendem por m ecJ.idas, e pesos fal-
sos, dita Lei de 19 de Janeiro de 
I7f>6. Que prova he nece~saria para 
formar culpa aos Acej feiros do Além_. 
Téjo ·que excedem os preços taxa-
dos , veja-se o Decreto de l b de J u-
nho de 17f»6. A culpa dos Juízes.,- e 
Officiaes da Real Fazenda que saõ 
11egli.gen tes nas Execuções Fiscaes; 
corno ~e fórma., .e remette ao J uizo . 
dos Fe'itos da Fazenda , veja-se o 
Alvará de 18 de Outubro de 1760. 
Comó se extrahe a culpa das Devas-.. 
sas , e se remette, vejaõ-se os Alva-
rás de 7 de Maio. de 1761, e de 16 
de Novembro de 1771 , §. 6. Fór~a
se a culpa' pelo Corpo de delicto, ou_ 
Auto de achadâ, ou por vestígios, 
ou pelas pergu ntas feitas aos Réo.s, 

1· CU L 
~I ou por -Teste~1,unbas. Alvará de ~O 
· de Outubro de 1763 ;- §§. l, e 3. 

A cu] pa dos Mi li tares presos pela 
, Poljcj.a he com ell es rernet.t ida aos 
Cornmandantes Militares. A lv.ará de 
~.n de Outubro de 1763, §. s~ Com_"'.' 
rneUe m maior ·culpa os que --d.ehn.: 
quem com r elaxaçaõ das disposições 
do seu instituto. Lei - de ~b <le J u-
n ho de 1!:766. A culpa deve ser pu-
nida. Alvará de 3 de Agosto del 
1767. Porém naõ deve prejudicar. a 
terceiro . Alvará de ·~·0 de Junho d~ 
1768, §. 6. Como se -procede con tra 
es Soldados presos em fragante --de-
lfc to,- veja-se o A viso de 7 de IV!ar- . -~' 
co de· 1 77 1. Deve form ar-se culpa 

~ ~os .Réos dentro de outo' dias. Alv~
rá de 5 de lVIarcto '·de 17 90 ,. §. 1. 
E formada devê: remetter-se fecha-
.<fa 0 e lavrada ao Juiz competente, 
dito Alvará de 5 de Março de. 1790, 

1 §§. 4, e 11, e Lei de 19 . de Julho. 
de 1790, §. 15. Quando se remet-
tem ás Relações . vai sempre com os 
Réos , dita L:ei de 19 de Julho de 
1790 1, §.- 15. • ' 

Culto he a uniaõ dos sentimen-· 
tos interióres da alma que as perfei-
ções de Deos produzem no nosso es-
piri to , e de todos os actos exterio-
res que di.sso saõ consequência, e 

1 pelos quaes te~ternunhamos esses sen-
timentos. O Culto he interno, ou ex.,. 
terno. Aquelle consiste principalmen-
te na adoraçaõ, no amor, e no· t.ernor' 

-de Deos. Este consiste nas acções, 
pelas qua~s damos a Deos publica-
m ente as adorações que lhe saõ de-
vidas, e fa-zemos conhecer aos ou-
tros homens os sentimentos de re's-
peito que lhe ternos. Pisünguern-se 
tres Cultos, a saber; Latrja, Du-
Jia, e Hyperdulia. Veja-se Adora-

~ -çao. . 
Cultura - he a -arte de cultivar a 

terra. A cultura diminue á propor-
ç aõ que se a ug-mentaõ as Fabricas. 
Alvará de 5 de Janeiro de 17 8f> . 
Deraõ-se providencias sobre á cul-
tura de paõ no Reino pela Provisaõ 
de ~6 de Novembro de 1 6PZb. Foi 

· prohibida ao Governador, e Bispo do 
lVfararrhaõ. Alvará_ de 31 de Maio 



CUM 
de :l ~~ó. ·Da cultm:a das tei:ras i·e .... 
sul l~t q. ci viJisaçaõ dos costu rnes_ pela 
c0m ç:'1 u ni-caçaõ com dj-versas gentes 
para. a ~enda _dqs frutos. Lei de 6. .de 
Jupl10 . G.e 1755. A. çµltura das ter-
l"aSi: he- o prip,ci pio solido dQ ,, Çoi;:n-
mercío. Directc:>J:io confirrr:têido por: 
Alvará de 17 de . Agosto dt? ,l.7,oa, 
§. 36. Para as des:p..ei:as d.a. cultura 
se. manda sepanu: sempre _a , te.rça 
p~trt~ . qi.le nella, ~ ~e .·c_QS.ttfr:pa , gastai; ~ 
h.fr·· 1:á de _14 d~. Outubro de 1.77 3~ 
S.obr~ a cu1tuta:-- a.as terrq~ d~. Rib-a .... 
'J2~jo se- <lera.ô . t.' ovidencias .f.li.O De-:. 
.orefo ·® . b de f\ gosto de . 1779., 

,. Oumpra-sft be p ; d.~..s.p11cbor. Cij_ .!1le ·de; 
ve _pÔJ'°-se nas Ordens que. s~ re.ce-
bem. Regularmente .receb1da: q uai.,, 
quer Ordew .de Auth01:idade .legiti~ 
to~ . se deve mandai!: cumprir., e re-
gistar. Alvnrá de 18 de Outub.l!o de 
17Ó9, e A,viso de l b de- J uJho de 
~ 7 5~. O cumpra-se, e regüsto de-v~ 
pôi·-se naõ na .mesma folha da Puo- . 
visaõ, Carta, ou Alvará . aoud~ es- 1 tiv.e.r o signal Real·; .ma.s ·na lauda 
seguinte. Provisaõ de 3 de Nov.em ... 
b r o de l 6 9 7 • / .. 

Cumprimento q.uer dizer. execu ... 
ç:1õ completa de alguma cousa . . Ord, 
Liv. :J .º, tH. 4·<>,, §;; 3,. (Sjgnifica tam-
bern o número compieto tlàs pessoas, 
01i1 é,--QUSê\.Si que . deve bave.r paira al-
gliu~ jp inii$terj~. · Q~1'd, - Af.fons. LiY. 
. o . § 
l. ' 1.! t. 6 8 ' . l 8. " .. -~ 

Oum:µ lar ~ g nifi c_q, lJ ~ir , e · aj u n- . 
t<ir muitos o~jectos. Naô p6de, al~ · 
g\1eim . eumuJar·'1rnr ~u.a p.@ssoa, duas 
cau~a~ . l~(:;~'tltivçi.~. -. l~~o n41.Õ .qu~r .dj,.. 
ZEtl', .. q~fB · tsej~ pr6>h.~bído un1r dous· ü-

- tlllos · . p-@..l·~-ter a mesm~'l cousa. ·Pelo 
con ·_q.rjo C<Jstun aQ; ·;uoir .... se dü;eit..o 
~ob!:~ .cl;J.raito d-a. n.1~s.mçi e.ousa, ~e ha~ 
ver differentes JitµJ9s de poss-ui.-la. 
Quei· só dizer q-ué naõ póde pedir-se 
a. mesma cousa dtia vezes em ~irtu.,.. 
de Jde dou,~ diff!iti.: n,t. s~ ütuJos. . 

Cumv,lati110 ·se dj~ o- qLl'.e µe ten ... 
ne ~ Jíl1a~ .. de. hum. A.ssün se diz jq ... 
ri$di_qça.õ cutriu-fat)v_ª· _Ar6go$ cumu-
lati vo;S eraõ os que se formavaõ- der 
p 0>js d~ treplica, , p~dindo-se yista 
~o Jl;liiz .par·a vir c9111 ~lle$ antes da 
Dilaçaõ _p~ob.a~oria. Foidec:larad.a cu. 

CUM 
1 

n~_ ulativa a juri. dioç'.aõ dos Ministros 
dos Bairros de lLisboa para as µri.-
sões, e querell~ s. Regiruento de, '20 
de Dezembro de 160.8, §. ~3. ·E a 
dos Ministro do Algarve, lám-
Téjo , SetubaJ , e :Santaretn 1 para 
pr.~nder, devassar, e tornar qt erel-
1 s dos salteadore . AI 'ará de -14, e 
Pi:ovisaõ de 19 de Agosto de. l 7 t> l , 
e Alvará de ~o de Outubro de 1763., 

' §·. 7. Tâmhem foi ·decJarada cumuJa-
Üv-a.1 a authoridade dos Alcaide.s, e 
E{!lçr-í_vães dos Bairr.os para f.azer as 
dihge.o~ias para que forem :requeri'.'" 
dos, · .á excepçaõ das dos Me-i.I'inhos 

- do~ Tribuna~s, e seus Esc.rivâos. 
Alvará de 30 . de Janeiro dP- · 17 64·· 
Tam bem· he cumulativa a jurisdio-
çaõ ·(!e todos os J ui zes , e J usti ~a~ 
pa:ra prendermn ios que falaõ em se. 
attentar contra a vid·a dos· Ministros 
de E s tado. Decreto de 17 de A,gos-
to. de· 17 58. E para prender os Héos 
de: a1•rorobamerrto de cadêas, . !10mi...i. 
cidios. voluntarias, e roubos nos er-
mos, e estradas, 1.0 os vagabund9s 
desconhecidos. De.ereto de 8 de F~_, 
vereiro ü~ 1758. NólÕ menos ·foi de-. 

. . ·clarada curnulati va · a j urisdicçaõ de 
, todos. DS J uizes para p:render os Reos 

. : de conjuraç.aõ e .o.nitra a vida. elo ·Se,,. 
· nhor Rei D. J'ozé. ])ecreto 'de 9 de 

:l_ Dezembro ·de 17·58·. Pma apprehen ... 
d r, ,g , d ávassar dos que ínütodu'z0m 
Biillas , .B1·0ves, e Ret1cri ptos .de Ro=-
ma sem 0 . B~;rieplacjto Regio. Loi de 
6 .ae Mafio de 1~6..-5. :E· para arreca .... 
dar á · RBaI·~ illazerida1; e devassar düs 
eontúi.barrdos. Al'·ará d€ ~p de Mruo 
de l 7?-4 ~ §. 1. Tam bem se ' faz CU-1 
mu1ativa. a jurisdicçitõ dos ·Ju-iJzes do 
U-ltra.i.Jla-r.r.µara· pr&lí.Ldle:rq os Ré.os ide 
con tr&Ician<las. Ail1vqi.:vá de 5 de J ánei..l 
r-a de 1:-9'.s~ ... -:E a ··dos Miruistros cri -+ 
minaas tdo Rio de .. J.an~i.ro para. o ~o
Bhf<rim~io po.r D~v.assa .denüQ da 

· Cidadft>, é quin~a. }eghas ao 11od-or. 
f\lv.aJJ.·á;;de.,lô . .de ·M:a.i<!> de 18.0.8 ., §. 9. 
He ~lllmulativa · a a.uthoridade dcts·'rl'.t .. 
bunaes para m~cl:a!l"e,ri.1 os Magistra.,.. 
dDs ,d~ Corôa exeeutar Nos territori0s, 
dbs DonaitariDs deila quaesqu.er ín .... 
formações ; e ordens em diligencias, 
e u0mmissões. na.ê)' contenc1osas. Lei 
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de 19 de Julho de 1790, §. ~7 : Tam-
bern he cumulativa a jurisdjcçaõ do 
Erario Regio, e ·Tribunaes da Fa-
zenda pára mandar fazer sequestro 
aos devedores della . Alvará de 112 
de Junho de 1800, §. -9. 

Cumrnunas .eraõ o mesmo gue 
Sinagogas dos Judeos. Ord. Affons . 
L . º . § L. o IV ; 1. , tJt. 47, . 18,. e IV . ·!2. ,. 
til. 70, 73, e 81. 

Cunha. · Antonio da Cunha natu-
ral_ de Lamego, filho de FernaBdo 
Som·es , .e· d~ Leono~ Rodrigues -·, 
Doutorou-se em Leis, e regeo va-
rias Cadeiras na Universidade .de 
Coimbra. Foi D esembargadmr ·do Pa-
ço. Dicto.u Varias ·Postillas a alguns 
Tritulos f!,o D~q,esto ,' e Codigo. · 

Cunha. J erony mo da Ct:in·ha , 
P.rafessor . <le J urisprudencia, oo~m ..: 
pôz Arté d e Bachare-is , ou Perfei-
to Juiz . Lisboa 17 43. · 

' Ctllnha. O Padre· Nuno da ·Cu..:. 
nha n at.ural de Lisbe>a, filho de Si-
maõ da Cunha, Capellaõ-Mór do ·se-
Ylhor Rei D . ffoaõ IV. faleceo em 14 ' 
de Outubro de 1674 de idade de ·ou-
t en ta e hum annos. Com pôz · entre 
outras obras Parecer sobre a Succes-
saô da Casa de Aveiºro. 16'3'6. 1 f ol. 
Cons1,J.,ltas varias. M. s · . · , . • 

Own:ha D. Rodrigo da Cunha 
nasceo em Lisboa. no anno de 1-57'7 
de D . 'Pedro da -Cun.ha, Senhor .de 
Taboa·, Commcndador de .' S. -Mar-
t illho de Dormes·, e General d.as Ga-
lés elo Reino;· e de D . Maáa: da · Sil-
v a., Alcaide-Mór . de Silves.· . Rece-· 
beá o Capell@· d-e Doutor 1na ·Facul-
<lade de Canones , · e foi ~_,enie de 
V espera na U,fii ~ersidade ~ d,e Coim-· 
bra . F0i Deputado ;do .Sa:nto, 0ffiojo 
de Lisboa , é· de.poâS Inquisifilor• Jila 
1nesmq. Cidad·e . F oi Bispo .de P.orta--
legre, de CUJa Cathedral S.oi · trans .... 
ferido . para ~ do .Ji>orto, e de.1J"O.is -pa-.. 
r a a J?rirnacial de Braga, de que .. 1to-
mou poss~ em 10 de Junho ôe 1'6~7~ ' 
e _· fii1a lm ente para a. de Lisboa, n ã 
q ua l celebrou Synodo Diocesano em 
ao de Maio de 1640. Neste Synodo 
se estabelecêraõ ,. as Constituições do 
Arcebispâdo d.e Lisboa por on.de. pr:e..,. 
::;entemente se governa este Patriar-

CUR 
cado. Faleceo 'é m 3 de Janeiro de 
J 643. ·compôz além de ou fras obras 
De Confessariis solicitantibus. Bena-
venti 1611. 4. Vallísoteti 16~0. 4. 
Pinciro ·163Ç2. 4 . Sy.per pnºmam par-
tem Decreti Gratianí Com.rnentarius. 
Bracharre l 6§29. De Primatu. Bra-
chàrensis- Ecclesú;e. jbid. 163~. His-
toria Ecclesiastica 'de Braga . part. l. 
Braga 163.4. part. \2 . braga 163€> . ,, 
Historia ,E,cclesiqsúca da I_qreja de 

1 
Lúboa. part . · l • --1.Xsboa l 64<g ~ Cata~ 
logo dos Bispos dg 'Portp. Portó l 6~õ. ' 

I· E tarn·bam varias · obrás · l\ff. 8 como: 
1 Super. sec;undam, partem Decreti· Gra-

t:iani · C0mmentarius. tom. ·~. Historia · 
Ecclesiasúca da 1gr:eJa de Lisboa. 
part. ~- Nobilíario das fa1nilias .deste 
R'einó. Livro de Arrnaria. ' 
- . Cunho, peça de aço aonde está 
aberta ·a figura ·que se ·ha de imp~i,... 
mir . nas peças de metal , ou. sejaõ 
n10edas, ou medalhas ,, ·Cunho . novo 
da moeda .se ·mandou fazer nas ter-
ras pri'mci.paes das Províncias . . A:viso 
de 1, de Fevereil'o de J.64~. Cunhos 
da meieda do Rio de Janeiro se rnan-
daraõ entregar no Conselho Ulfra-
rnarrno . ·, A viso de ~s de ·setembro 
de 17-fiO. 

Cunhada he a irmã da mulher, 
ou do marido. ' · 

· -~~ .Cunhadia, ou ·Cunhad_io, Pé1ren-
tesc0 e.nüre .Cun·hados. O ·rd .' Affons .• 
Li V • b • o ' ti t. !52 3 • :, 
-, ·:'CunM:idõ 'd ü::maõ .. da ·mu'lhe:r, ou 
do ma·rido. · - ' 

··Cura se cl.iz ' o Sac.erdot e , cuja 
Igreja tem fFe guezes, que i elle he 
ohr]gado a cB1r<fr ,. ou a doutt~mir ; 

, e · sac.ra.men tac. Ouras· Coa?,iutores 
, foraõ · cdados . na · Hha da lViadeira; 
Prov,isaõ de ~l de Dezembro 'de 180.0. 
Pelo A 'viso de 14 1cle Julho de 180 l 
se deClarou, que,á bmandade cle"San-
-ta .Catherinà.do Monte.Sin-ai co.rnpe-
tia a nomeaçaõ de Oura, -e mais Mi-
nisfrõs, da mesm·a Igreja par·a os- ro-
<ler :li vrerrí1:mie prover,. na,õ obs-tan-
te o ·A viso de . 16 de ·Setembro de 
1793 .. 

Curadiºa, ou C.Juradoria quer di-
zer 0fficio de 'Curado:r , isto he , o 
poder . dado a. alg-um para adnúnis-
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irar que pela fraqueza da sua ida-
de, ou por outro impedimento naõ o 
JJÓde fazer por si mesmo. 

Curador he aquelle a quem he 
dada a comrnissaõ, e poder de vi-
giar pelos interesses de outro que 
naõ pôde delles cuidar por si mes-
1no. Dá-se Curador ao menor de vin-
te e cinco annos, quando naõ tem 
Tutor, aos loucos, e dementes, á 
]Jerança jacente, ao ausente em par-
te incerta, ao prodigo, ao ventre. 
Ha Curador testamentario , legiti-
mo, e dativo. O testamentario he o 
nomeado no Testamento do pai a 
seus filhos. - O legitimo he o paren-
·te rn ais proximo do menor , ou do 
inaior, que he furioso, demente, ou 
predigo. O dativo he o nomeado pe-
lo Juiz. Mandaraõ-se nomear Cura-
dores aos Réos que tem Partes po-
derosas. Carta Regia de 3 de Março 
de 1698. Ao Curador do ausente se 
concede Provisaõ pelo Tribunal do 
Desernbarg;o do Paço para se lhe en-
tregarem os bens do ausente. Ord. 
Liv. Lº, tit. 69Z, §. 38,'e Regimen-
to do Paço, §. 50. 

Curato se diz a \Igreja que tem 
Cura, e Lambem o Beneficio com o 
officio de Cura, cujo titular tem a 
seu cargo , quanto ao espiritual , cer-
to número de pessoas dentro da ex-
1.ensaõ de huma Parochia. 

Cun:a he a di visaõ das tribus. 
Segundo a divisaõ que Romulo fez 
do povo Romano, era a trigessima 
parte de iodo o povo. Tambem si-
gnifica Côrte, e em sentido restric-
to a de Roma.· Para tratar dos ne-
gocios da Curia Apostolica foi cria-
da huma Junta com o titulo de Di-
recçaõ da Commissaõ qos negocios 
de Roma pelo Alvará de 4 de Se-
tembro de 1804; mas foi suspen-
sa pelo Alvará de 7 de Janeiro de 
1809. 

Curial, cousa de Curia. Assim 
se diziaõ Comícios curiaes , ou cu-
1·iatos o ajuntamento do povo Roma-
no dividido por Carias. Romulo ha-
via dividido os Cidadãos Romanos 
em trinta Curias. Curial se diz tam-
bem o versado nos negocios da Curia. 

'ToMo I. 
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Curral he hmn cercado de páo~ 
para recolher gado. Deve haver hum 
Curral em cada Lesira para metter 
o gado que paga coimas. Regimen-
to de S24 de Novembro de 1 57ü, 
cap. ~4. Foi mandado fazer bum 
Curral para rnetter gados darnninhos 
no Reguengo de Tavira. Alvará de 
1 de Junho de 1787, cap. 92~. 

Cursor he o Official do Papa que 
leva aviso aos Cardeaes, para que 
se achem nos C~::rnsistorios, nas Ca-
valgadas, e nas Capellas em que se 
acha o Papa. Saõ em número de no-
ve, e ha entre elles hum que exer-
ce o officio de Mestre dos Cursores 
por tres mezes. Na Patriarcal ha 
quatro Cursores. 

Custas saõ as despezas que se fa-
zem no segui·mento da demanda, e 
devem ser pagas pela Parte vencida 
condenrnada nellas á Parte veI.!ce-
dora. Isocrates era de voto que as 
custas do Processo fossem muito 
grandes para desviar o povo dos Jiti-
gios; porém as custas tem avultado 
de maneira, que ás vezes excedem 
o principal, e nem por isso as de-
mandas cessaõ. Ainda que as custas 
vem a ser huma pena para o que 
succum be na Causa, ellas foraõ es-
tabelecidas para diverso fim, qual o 
de indernnisar aquelle que ganha a 
Causa. Ha outras penas contra os 
temerarios litigantes; como as mul-
tas, e a dizima. As custas naõ saõ 
todas as despezas que se fazem por 
causa da demanda; mas só aque1Ias 
que entraõ em taxa, e saõ contadas 
pelo Contador do J uizo. As assigna-
turas dos J uizes , e os salarios dos 
Escrivães, que se chama vaõ indis-
tinctamente Sportulle, faziaõ entre 
os Romanos como fazem entre nós 
parte das custas. Ha custas do Pro-
cesso , e pessoaes. Aque1Jas saõ as 
que respeitaõ á Causa, e estas as-
que respei taõ á pessoa com relaçaõ 
ao damno por ella soffri<lo. Ord. Liv. 
I. 0

, tit. -91, e Liv. ~.º, tit. 67, pr. 
As custas, ou saõ singelas, ou em 

-dobro, tresdobro, &c. segundo a ma-
licia do venci<lo. Ord. Liv: 3.0

, tit. 67, 
§. 1, e Liv. f>.º, tit. 118 pr., e §.1. 

QQ 
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Custas naõ paga o Promotõr Fiscal. 
Assento de ~3 de Março de 1673, e 
Decreto de 13 de Julho de 1751; 
nem o Promotor dos Residuos. Carta 
Regia de 7 de Novembro de 1600, 
])ecreto <le :n de Agosto · de 169b, 
e Carta Regia de 16 de Jan_eiro de 
1799; nem o Promotor, e Procura-
dor Fiscal dos defuntos, e ausentes, 
e os Thesourejros que na falta delles 
requerem. Carta Regia de 16 de Ja-
neiro· de 17!:>9. As custas ordinarias 
naõ fazem exceder a Alçada ; naõ 
assim as duplicadas, e treplicadas. 
Assento de ~4 d.e Janeiro de 161 ó. 
A quem pertence emendar o erro 
das custas, e como, vej.:i-se o Regi-
mento de 13 de Outubro de 175 l , 
(\. 44. Com este motivo naõ se sus-
pende a execuçaõ da Sentença que 
tem ,IX?ais que executar sem serem 
as custas. Alvará-de 18 de Outubro 
de 17 512. A condemnaçaõ das _ cus-
tas he hum dos meios de evitar de-
Jictos. Alvará de ~5 de Junho de 
1760. Que custas pagaõ os De.veda-
res Fiscaes, e ' os Terceiros Embar-
gantes nas execuções da Fazenda 
Real, veja-se a Lei de ~~ de De-
zembro de 1761, tit. 3, §§. 10 Q. e 
l~. Com o pretexto das custas naõ 
se dilataõ na prisaõ os presos pobrés 
que se livraõ pela Miserícordia. Al-
varás de ~8 de Abril de lM~O, e de 
õ de Fevereiro de I 771. As custas 
dos li vrarnen tos dos presos pobr.es 
recebem os Escrivães pelo Real Era-
1·i0, sem que por isso se retarde a 
soltura dos Réos presos. Alvará de 
b de Março de I 790, §. 5. As cus-
tas do sello do papel como se con-
taõ, veja-se a Ordem de ~6 de Ju-
lho de 1797. 

Custodia he o lugar em que al-
guma cousa está guardada. Tarnbem 
se. chama assim o Santo Ciborio, 
Piscide, ou Vaso em que se guar~ 
da-O as partículas consagradas. Tem 
naõ menos este nome o districto de 
muitos Conventos sugeitos a hum 
que be superior, e se chama Custo-
dia. As Custodias que naõ · depen-
dem de algum Provincial saõ i:rpme-
diatamente sugeita~ ao Geral da Or-:-

CUT 
dem. Saõ guardadas em Custodia as 
pessoas' para cuja prisaõ naõ na au-
thoridade. Alvarás de \lJ l de Outu-
bro de -1763, §. 7, e de ~4 de Ou-
tubro de 1764, §. 4. _ 

Custodio he o Official ecclesiasti-
co, cuja fu nçaõ he guardar o ihe-
souro , os ornam en Los , os livros , e 
tomar cuidado em todos 0s moveis 
do uso da Igreja, e de abrir, e fe-
char as portas della. Dá-se tambem 
este nome a certos Superiores de al-
gumas Ordens Religiosas, como os 
Cn puchos, e Recole tos. Elles visi-. 
taõ a parte qe huma Província cha-
mada Custodia. 

Cute"'lo, ou alfange, era hum fer-
ro largo .semi-circular. Na J urispru-
dencia antiga era muito frequente a 
expressaõ de baraço, e cutélo. Cha-
mava-se Senhor de baraço, e cutélo 

_aquelle que tinha em algum territo-
rio todo o imperio mero, e mixto, 
isto he, a jurisdicçaõ civil, e crimi ... 
naJ. O poder do baraço se estendia 
á prisaõ , e seqirnstro das tem porali-
dades até á satisfaçaõ dos queixosos. 
O do cutélo com prehendia até á 
morte natural, ou civil. Os antigos 
d1ziaõ soga , ._e cu télo. 

Cutilada he a ferida com o córte 
da espada , ou terçado. Quem man-. 
da dar ' cutiladas por dinheiro tem 
pena vil, ainda que sej~t nobre. Lei , 
de 6 de Dezembro de 1612, §. 13. 
Deste crime fala a Ord. Liv. 5. 0

? 

tit. 3b , §. 7, e Regimento do Pa-
ço, §§. 19, e ~5. Cutilada dada por 
dinheiro, este crime tem pena .vil, 
ainda que o Réo seja privilegiado, 
dita Lei de 6 de Dezembro de 161~, 
§. 13. 

Cutiºleiro, Artifice , que faz , e 
vende ·cu télos, facas, tisouras, na-

, valhas, canivetes, e outros taes ins-
trumentos de ferro, e aço, assim 
para a Cirurgia , como para as Ar-
tes. 

Cutwal, Official de Policia In-
dio, encarregado nas Cidades de pu-
nir os ladrõe_s, vigiar sobre os que 
vendem licôres espirituosos"} ou tem 
casas de pros-tituiçaõ. O Cutwal co-
nhece de todas as rnaterias que naõ 

/ 
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saõ taõ imoortantes que merecaõ ser 

i • 

levadas perante Fow zdar, Chefe Su-
premo da Justiça, e da Policia en-
tre os Indios. 

Cynicos. Foraõ assim chamados 
os Filosofos Sectarios de A n Lis tenes 
que calcavaõ aos pés toda a sorte de 
regra, de costumes, e de decóro. 

Cyrenaicos., Hereges que com~-

DAD 

D, quarta letra do Alfabeto Por-
tuguez, e La.tino. Como letra nu-
merai valia 500, e tendo hum ris-
co horisontal por cima .t inha o va-
lor de 5:000. · 

Daçaó he o acto, pelo qual se 
dá alguma cousa. A _daçaõ diffe-
re da doaçaõ, em que esta he hu-
1na liberalidade inteiramente gra-
tuita ; mas a daçaõ consiste em 
dar alguma cousa sem q ue haja li-
beralidade. P or exemplo a d <i çaõ em 
pagamento dati'o in solutum, que he 
o a~to de dar alguma cousa em. pa-
gamento, equivale a huma venda. 
Por isso della se de.vem os mesmos 
direitos como a sisa; e sendo os bens 
de Praso o laude mio ao Senhor di-
recto. A cessaõ de b ens que o De-
vedor faz aos seus Crédores , naõ 
produz o mesmo effeito, porque .os 
Crédores nesse c-àso se reputaõ man-
d ata:rios Q_o Devedor, e o Devedor 
se reputa senhor até o acto da ven-
da. DaÇaõ de Tutor, ou Curador he 
o ac to, pelo qual o Juiz nomeia hum 
"Tutor ; 1oú Curador. ' - 1_, ' / 

Dadiva quer dizer cous.a que se 
dá por liberal'idade~·, e lie synony-
n10 de d0m; presente. Dadivas an..,,. 
tigamente eTaõ o ·-1 mesmo q1le jan-
tares, ~ co1heitas , cm paradas ,1 .. qt.f'e 
princi piándo em generosa libera>liàa..i 
de dos Vassallos -para co'm -<Íls ' :<.Prin...) 
e 1 pes , ,e dos Colonos para 1 com os 
Senhores quando vinhaõ ás suas ter-

CYR 
çaraõ a dogmatisar no anno 17 5. EI-
les ensi na vaõ entre out ros erros, q ue 
a oraçaõ era inutil., porque sabendo 
Deos melhor que nós mesmos as nos-
sas precisões, naõ era necessario que 
lhas fizessemos conhecer. 

Cyrthios , Hereges que eraõ hum 
ramo de Arianos, e que foraõ assim, 

. 1 chamados de Cyrthio seu Chefe~ 

D 

1 
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ras' e casaes; depois com o andar 
do t empo ficaraõ sendo hum tribu-
to , e pensaõ annual. Dadivas he 
prohibido aos Ministros recebe-las 
por qualquer titu'lu. Alvará de 14 
de Novembro de 1757, §. 10; ex• 
cepto das pessoas que por direito 
lhes devaõ ser sqspeitas. Regimento 
d~ 17 de Outubro de 1516, cap. I. 

Dado, peça de marfim solida de 
seis faces quadradas com pontos ne-
gros de cada lado de hum até seis 
pontos pe1~ ordem, natural, que ser---
ve para o Jogo. · 

Daqanhas se diziaõ as terras que 
se haviaõ emprazado ao Concelho, 
ou tomado dos montes maninhos, 'e 
reduzido á cul tura, estando d'ant:es 
desaproveitadas, e bravias. 

Dalrtnat-ica, ornamento ecclesias-
ticó que vestem os Ú iáconos, e Sub-
diáccmo-s quando assistem ao Sacer-
dote 110 · A'Itar, ou em alguma · Pro-
cissaõ ', ou em outra ceremonia da 
Igreja. He huma especie de tu9ica·, 

. de q.ue os Povus .. da Dalmacia se ser-
vjaõ ·commummente, e d hi se de ri-
vou o nome de Dalma'tica. Pin ta-

' se Santo Estevaõ r eve-stido dest~ lór ..... 
nan1ent0. . 

' Dama he a Senhora nobre-rque· 
a ssis te no <lPaço para' fazer Côi-te1 -~ 
Rainlaa. Cóh1d' devem as Darn'é.s da: 
Rainhâ fazer os contratbs mat1irno-
ni'aes ·; declarando nell~s as mercês 
de despachos , ~ue lhes pe'l'tenél~rd 

QQ ~ 
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pelos serviços, v ja-se a Lei d.e 171 que se exting iraõ. Nos tempos de 
de Agosto de 1761, §. / 6. E como perturbaçaõ, e perseguiç.aõ forma-
deve fazer-se assentamento das suas 1 ·aõ-se cong-regações de l OfTI ns, e 
t nças no anno proximo seguinte ao 1 <le mulheres, que a exemplo dos 
casamento, veja-se a Lei de 4 de Therapeutos se retira raõ ao deser-
Fevereiro de 1765, §. 6. to, aonde aos domiugps, e festas ,.,e 

Dança he hum exerc1cio d(') cor- ajuntavaõ perto das. A ldêas, e dan-
po com posto de movimentos, e pas- i çavaõ p1arnente cau ando a,s pieces 
5os regulados executadçi.s ao som dos 1 da Igreja. Quando succedeo a paz 
instrumên tos , ou da voz. A dança 1 ás perseguições dos tyrannos, e a 
na sua origem fazia parte do Culto · I greja pôde edificar Templos, e ce-
público, que sempre foi tributado á - ~ - lebi:ar neHes pacificamente as suas 
Divindade .. Os Egypcios , os 'Gre- i funções, se formou hum terren ele-
gos, e os Romanos instituiraõ em · vado, a que se deo o nome de Côro, 
honra dos seus falsos Deoses danças e que era burna especi~ de Theatro 
que ~xecutavaõ ~ ou nos Templos co- separado do Altar, aonde os Sé1cer-
n10 as dos Sacrificios, dos misterios dotes , os Leigos , e todos os Fieis 
de lsis, de Ceres, e outras, ou nas dança vaõ para honrar a Deos. Per 
Praças públic;as como as das Bacha- nnúto tempo os Christã;os mais de-
naes, ou nos :Bosques corno as danças votos se ajuntavaõ de noute nas ves-
rustic.~s. Os J11.1deos tambem tinhaõ peras das gran<l€s festas diante dais 
muitas festas solemnes , de que a portas das Igrejas, aomde d&nçavaõ 
d.anç:;t, fazia hur;na prir cipal pa1;te. cantando os cánticos, os psalin'0s, e 
Depois da pa.ssagena, do Mar Ver- os hyrnnos do dia seguinte~ Mas co-
me]ho Moisés; e sua irmã formáraõ mo a fraqueza humana faz nascer 
ç\ous côros de mus·ca, .hum de ho- abusos das melhores, institujçõ.€ , a. 
1neus, e outro de. mulheres, que can- dança sagrada. dos Christãos ve]o a 
taraõ,, e dançaraõ em acçaõ de gra- deg·ene11ar em prá úcas perig@oo.s, 
ças. O Rei Davjd dançou na p~·e- que con.testaraõ a pieJade dos Pa-
sença de todo o povo Judeo acom- pas ,- e dos ÍSfàOS. Dahi vieraõ as 
panhando a rca do Senh0r d sde Cotat>tHuições, e os Decretos, q_ue 
a Casa de Obededom até á Ci.d.ade fulminaraõ anathemas con Lra as dan-
<l Be~hJ em: Os antigos povos da ças, e suceessiyamente as e.-xclufra:õ 
Gallia, os Hespan,hoes, Alemães, e das cerem-0nié1s da Igrejê.1,. Com tudo 
Inglezes, e geràJmente todos €>& po~ ainda em Portugé\1, na Hespanha, e 
vos antigos, e modernos tiveraõ as em alguns p<.âzes da FrarH~ci se exe-
suas danças.sagradas. Quand_p,o Chris- cutaõ da ça.s solémues nas PH.>cis-
tianismo corpeçou a estabelec~r-se na sões , e :E' estas elíH: honra- dos. N!iste-
Igrej,a, inspir.ando _aos Fieis leg ·tjmo rios, e q-os S~ntos. N3 .Leis eccle-
des;g_ :9to dos vaos pr.azeres dp M ,tJ:.Q- siasti as·, €fu._e ~.tiui& mente es-ta(kenl 
<lo, proctirava ,ao mesmo tempo eJ;]- vjgqi:, pr hibe_m as dtanças nós do-
c.he-l0s ele hurna alegria pura na e~- mringos, e festa ·, duxan~e a, ce]efur~-
J hraçaõ das festas' rque ÍQ.stituira çaõ do~, Officios divinos. As danças' 
para lhe.., fazer, 1. {11bl.'~r os benefi<Gios 0 m·asca;ra~ foraõ prcihJib>idas nas P~o..., 
do Redemp o ,. $em ~xcl 1j,p os -fes- cissões pela Provisai:). de 1 ~, de M'-\ió 
t ins e as dan s. Os q.g-apas-, ou de 17~~· ~ 
t siins _de carid· de , misturados com. Dan'inho se d'.z a-q_iNelle ·c:i_u~ cau-
a dança, a pezar do abuso quEt '.s;io sa dano .. Esp€ajaJmei;ite S&- appli-ca 
s_ t)a.z-i •. desdft o t~,rn J!>º q~ S. Paulo, este t1e.-rmo ao· que<n1ette gado acin-
µ b isJ,iraõ aind,a qué\n-do se celebroU; ~n1eote :na fo_7.< nda alh€]a para es-

O· Cor.icilio d~ G: Pgre&.ep:i 3!?J_o., pJ;QT tra..giq.ü'---lhe- as' S€H:\1t-as , . e p.04- áres1,. O 
curando-se neJle r efo '.I'Jla-los; Et ~ no G il,ir e ~càe da:pinh , e ladiraõ JfQrri:ti~ , 
.Concilio . c;le <íJar·thag0 e~-:n ~97 · no gue<tlrõ:_ h.e ca&e de/ -D :1;-t~sa geral. 
~on ificad de Gr go1:iQ Mflg:nQ h , A1v· 1á _ d l. ,_ dfüS :emhro d__ei l:iiítQ, 
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Delles se t1ra Deva sa annual n as 
Correiç.ões. Alvarás de ~4 de lVfo.io 
de 1608, e de ~fJ de Dezembro do 
mesmo anno, §. o/26. Os que fize ren1 
tres coin~as em hum rnez saõ r pu-
tados daninhos. Regimento dos J ui-
zes das Aldêas, §. 1 ~. 

Dano he synoni mo de perda., ou 
estrago que se faz a alguem na sua 
saude, ou nos seus bens. Deve re-
parar o dan-o aque11e que lhe deo 
causa. Directorio confirmado por AI-

-vará de 17 de Agosto _de 1758, §. 
3?.l. O dano irreparavel he objecto 
de Appellaçaõ , ou A ggra vo ordi-
nario. Assento de Ç'2~ de Maio de 
1758. 

Da.ta he- a indicaçaõ que se faz 
do tempo, e lug~lr, em -que algum 
acto he celebrado.. Es_ta formalidade 
he necessaria para a perfoiçaõ , e va-
lidade dos actos , . assim judicia ~s, 
como extrajudiciaes. DaülÕ-se com-
mummente os actos judiciaes, e ex-
trajudiciaes com o anno, mefa, e dia 
em que foraõ feitos. O dia civil co-
meça entre nós, c·omo entre os Ro-
manos á meia noute. Por isso todos 
os actos que se obraõ nas vinte e 
q atro horas . decursas desde a meia 
noute até á meia Boute _seguinte, se 
entende serem obrados -naquelle dia. 
A_ prnp~·iedade do ten_ po que he hu-
ma regra de direito civil para a de-
cisaõ de muitas questões, se enten-
de . ;naõ sómente do dia; mas tambem 
da hora. Liv. 3.0 D. de minor. Serjé\ 
pois. para des~jBir que os -Tabelhãt1s , 
e Escrivães nos actos que lavraõ de-
cla_!:assem naõ :3Ó o anno , mez , ·e 
dia, em . que os actos saõ lavrados; 
n1as tambem a hora .. As datêils do~ 
papeis cl-Os Tribu.oaes oaõ se dev~m 
pôr em algarismo Decreto de ~€ de 
J ttl h o Q.e l 7 ~Ul . 

Dataría he hum Iu-gar e.m &-
ma., aonde se ;;ijuntaõ -0 Data:rio, o 
~ubda{?a.rio, e outros OfüciaeiS da 
Da taría pa:r.a exercer o seu officio ~ 
que. consiste em fazer :no _pome do 
Papa . a d_istribl.liçaõ das graças h~ 
neficiaefi, e de tudo o que -a' -eU1:trtJ 

- re.s;}*it.Jl. como as dispe-asas d~s qua-
l.1 qd_~s _ ne.ce~.airiai;;, ~ .Qut.ros qCtQs 
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semelhantes. ' a 1bem ahi se conce-
dem a$ disp Jl$as matri t1loo1aes~ A 
Dataría l e h m. do~ trtt~ Tr\buna ' S, 
_pelos qt aes se ~p~d o que re~p ita. 
i. benefio-ios , e ge.n\lm~nte a to as 
as .rnatei·ia. ecclesiaetic~s , e benafl ..... 
ciaes. Ü..' 01,itros dois ,I'ribu:ria~s saõ: 
a Cf\ri1ara A postolica, e a. Ch3ncel-
la.ria Romana. 

Dataria he o principal Official d~ 
Dataúa de R01~1a, que, de o:t"dinario 
he hum Ca,_rdeal. 

Dat't.Vo se diz do que be dado pe"? 
lo Juiz com differ~Q<(l:l- do que he da-
do pela Lei , ou pelo Testamento, 
como a Tutella, e Curadoria daii-, 
vas, que isaõ oppastas ás Tutellas, 
ou Curadorias legitimas , e testa-
mentarias. No mesmo sentjdo se diz 
hum Tuto1' ~ ou Cul'atl.or dativo. 

Davidicos foraõ chamados os dis~ 
cipulos de David J 01•ge, fanatico do 
Seculo decüno-~exto, que no armo 
de J. ~45 ~spalhava na Frisia a~ suas 
maximas monstruosas. Negava a vi-
dÇl. eterna, r~provava o matrimonio, 
e adn,üttia. a. comml.lniaõ da.s mulhe-
res. 

Deç,do quer dizer ofilcio de Deaõ. 
Deraõ-se providei1cins sobre o D ea-
clo da Sé de Lei ria pelas CaL·tas I1.e-
gia~ de 6 de .Abril, e de ~l de Se .. 
tembro de 163B; e sobre 0 de Era-. 
ga pela Cart.a llegia de 14 de l\1aio 
de J. 66~. , 

D.f-aÓ -s~ diz ·Q q irn he superior 
aos outros membiios da sua C.orpo-. 
r~ç-aõ. Nas Corporaçfü~s seculwes Q 
D~aõ fü~.ou com D · n»m~ ele De.ean<?; 
mais conforme ao termo latino Tu; 
co,rn:tt$. Deaõ d~ bum O.a.bido he o 
Eedeisi.astico qu~ e~tá á testa del-
le, 011 eomo o mais 1 .ant.jgo· na pos-
se, çni como o mais emin~nte em 
djg:nid.ade. Esta dignidnde cle I)eaõ 
tem alguma relaça© -com a do Pri-:1 
n1ic~r-io, ou prir · .eiro Clerigo, .digni-
d~d;e q~ h.a-via .n.us prim.eiros Sacu-.. 
los da Igreja. Deaõ do Sacro-Ca.Ue ... 
gio be o mesmo que Deaõ dos Car-
deaefl, isto .. he, o mais antigo .de:S 
tes })a promo.çaõ ru:i C:ardinalato. 

n~bit.o . ~.e tiiz e.m geral aquill<i> 
porque alguem he responsavel a o.q-... 
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trem cm virtude de obrigaçaõ natu-
ral, e civil.. Debito em opposiçaõ a 
credito, a conta da div1da passiva 
balanceada com a da acti va. Tarn-
bem se applica ao que se fica restan-
do a dever depois da prestaçaõ Jas 
contas. Debito conjugal he a obri-
gaçaõ ·que t em os Conjuges de pres-1 · 
tar rn seus corpos para o fim da pro-
pagaçaõ. 

Deboche , palavra derivado do 
Francez, que _significa em geral to-
do o excesso em rnateria de costu-
mes. Porém applica-se particular-
rnen te ao excesso no uso do vinho , 
e das mulheres. 

Decalogo he o nome que tem os 
dez mandamentos gravados nas duas 
taboas de pedra, que Deos <leo a 
Moisés sobre o Monte Sinai. Estes 
dez mandamentos saõ o resumo de 
todos os preceitos da Lei natural, e 
delles os tres primeiros pertencem a 
Deos, e os sete ultimos ao proxi-
mo. 

Decano he nas Corporações se-
culares o mesmo que Deaõ nas ec-
clesiasticas. Decano em huma Rela-
çaõ he o Desembargador mais anti-
go na posse. O Decano he quem 
pre ide na falta do R ,egedpr, ou do 
Governador. Decano de hurna Fa- , 
culdade he o que está á testa da 
Corporaçaõ , ou pela antiguidade , 
ou pelo cargo. Preside ás assembléas 
da Corporaçaõ, recolhe os votos, e 
1rnbhca as decisões. Mandou-se ele-
ger ecanos para as Faculdades na-
turaes pelo · A viso de 8 de A br.il de 
1811. 

Decapitaçaó he huma especie de 
su r plicio, que consis'te em cortar a 
cabeça ao condemnado nisso por Sen-
t nça de Tribunal competente. He 
c0 su pplicio que se dá aos nobres con-
dem nados i morte. 

Decemvirato era a magistratu-
ra dos Decemviros entre os Roma-
nos. 

DEC 
Deci·ma. Esta pa!avra - tomada. 

em sentido proprio quer· dizer a de-
cima parte dos bens. A pplica-se par-
ticularmente a hum tributo que se 
paga ao Rei, consistente na deci-
ma parte dos rendirnen tos de cada. 
hum para as precjsões do Estado. 
Entre os antigos povos foj já cponhe-
ci<la esta especie de tributo. Ciro 
depois de tomar a Capital dos Esta-
dos de Cresso pôz guardas ás portas 
da Cidade pai·a impedir que se tfras-
se porçaõ alguma da preza, senl pri-
meiro a decima _parte d1::lla ser dada 
a Jupiter. Os Athenienses, segun-
do Diogenes Laercio, separa vaõ a 
decima parte das su.as rendas para 
os sacrificios, para as urgencias pú-

Decern.viro era hum de. dez Ma-
gis trados Romanos , cuja Corpora-
çaõ foi creada~ para. fazer Leis em 

orna no tempo da RépubJica, e 
governa-la. , ._, -

, blicas, e para as <lespezas da guer-
ra. Os Romanos tambern ünhaõ o 
costume de votar aos seus Deoses 
.ª decirna parte das prezas. Elles 
charnaraõ iarnbem Decima o impos-
to, que consjstia na decima parte 
dos frutos das terras do dominio pú-
blico, que se arrendavaõ, ou se _con- · 
cediaõ gratuitamente aos Cidadãos 
pobres. A Decima divide-se em se-
cular , e eccles1astica ; aquella he 
imposta aos bens ~eculares; esta he 
imposta aos bens ecclesias ticos ver-
dadeiramente taes. Ha Leis que tt·a-
taõ da j nsti tuiçaõ, e eslabelecimen-
to da Decirria, e outras que tem por 
objecto a fórma da sua arrecadaçaõ. 
Deo-se Regimento para a Decirna 
em 9 de Maio de l 6b4. Já d'antes 
tinha havido outro de ~8 de Abril 
de 164·6 arn pliado pelo A 1 vará de 19 
de Junho de 16fh, que por aquelle 
se reformou. Tambem se h.aviaõ da-
do providencias sobre este objecto 
pelos Alvarás de 5 ·de Setembro de 
1641, e de 10 de Dezembro de 1647. 
Reduzio-se a quatro e meio por cen-
to pelas Cartas Regias de ~3 de 
Dezemoro de 1701, e de .\20 de Mar-
ço, e· ló de Outubro de 1703; mas 
depois s'ubio outra vez' a dez por cen-

. · to. Carta Regja de 26 de Maio de 
1704; · e assim foi mandada conti-
nuar pelas Cartas Regias .. de ~5 de 
Fevereiro de 1705 ,_ de ~o de ~hril 
de 1706, de s de Janeiro de ' 17'08, 



DEC 
de ~b de Janeiro de 1709, de ~5 
de Juneiro, e 7 de Fevereiro de 
171 o , de ~ de Janeiro de 1711 , 
de 8 de Janeiro de 171~, de 12 de 
Janeiro de 1713, de 13 de Janeiro, 
e de ~o tle Novembro de 17 14. Ou- , 
tra vez se reduzio a quatro e mei0 
por cento pela Carta Regia de qzf) 
d ..... Novembro de 1715; mas final-
mente tornou a .subir a dez por cen-
to pelo Alvará de ~6 de Setembro 
de 176~. Nenhum privilegio exime 
-de pagar Decirna. Regimento de ~ 1 

de Maio de 1654, tit. ~ , §. 1. Foi 
estabelecida no Brasil por Alvará de 
9!.7 de Junho _de 1808. Mandou-se 
pagai;- huma Decima extraordinaria 
para a Contribuiçaõ de defeza pelo 
Alvará de 17 de Junho de 1809. Pa-
ra o Jançaiüento da Decima se expe-
díraõ as Cartas Regias de 17 de- A-
gosto de 164~, e de 10 de Dezem-
bro de 1647. C:ciaraõ-se para esse fim 
Juntas com Fiscal ,. e Thesoureiro 
pelo Regimento de 9 de Maio de 
1654, tit. I, e Instrucções de 18 
de Outubró de 176\2. Foraõ nomea- 1 

dos Ministros privativos para Supe-
rintendente da Decima por Decreto 
d~ 14 de-Março de 1.663. Depois se 
criaraõ Superintendentes para as Fre-
guezias do Termo de Lisboa pelo 
Decreto de 18 de Outubro de 176\2. 
As nove SuperintendenCias deJla fo-
raõ reduzidas a tres pelo Decreto de 
13 de Julho de 1779. Criaraõ -se seis 
Superintendentes para lançamento 
da Decima em todas as Freguezias 
da Cidade de Lisboa por Decreto 
de 8 de Junho de 180b. Nomearaõ-
se trGs Superintendentes por Porta-
ria de 6 de Agosto de 181~. Deraõ-
se lpstrucções para o lançamento 
confirmadas por Portaria de 8 de 
];v'.faio de 18l.a. Mandou-se pelo De-
creto de 13 de Julho de 1779 , que 

, os Lançadores , e Cobradores fossem 
nomeados pelo Conselho dà Fazen-
da. O Corregedor da Comarca he 
sempre o Superintendente geral. lns-
trucções de 18 de Outubro de 17 6~, 
§. 35. C~iou-se 8o1Jicitador da Deci-
111a. Edital de 1 de Abrü de 1799. 
A jurisdicç3õ do Superintendente 

DEC 
geral da Decima em Lisboa foi de-
clarada comprehensiva de todo o 

eino pelo A viso de 1 7 de Abril 
de 1799. Pela Portaria de ~f> de Fe-
Yereiro de 1803 se 111andou venficur 
o dü·eito de c rreiçaõ ' que pelas 
Instruccões de 18 _ de Outubro de 
176~, ~: 8, compete ao Superinten-
te geral. A Superintendencia geral 
de Lisboa, e seu Termo, que fôra 
extincta pelo Alvará de 10 de De-
zeru bro de 1803 , §. 1 ~ , foi instau-
rada pela Portaria de l b de Junho 
de 181 ~. Foi criado na Cidade do 
Porto hum Superintendente geral 
com a mesma jurisdicçaõ que o de 
Lisboa pela Carta Regia de ~3 de 
Outubro de 176t2. Corno se procede 
contra os Ministros omissos no lan-
çamento, e arrecadaçaõ da Decirna, 
veja-se a Portaria de 19 de Feverei-
1·0 de 1800. O que incumbe aos l\'li-
nistros Superintendentes da Decima 
quando tornaõ posse desses lug res, 
veja-se o Decreto de 10 de Junho 
de 180~. Como se deve fazer o lan-
çamento da Decima, vej aõ-se -os Al-
varás de ·6, e de 14 de Outubro de 
1641, as Insirucções de 18 de Ou-
tubro de 176~, e o Decreto de 10 
de Junho de 180~. Declarou-se pelo 
Aviso de 31 de Agosto de 1801 naõ 
ser necessario o Jancamento a res-
peito dos bens das Co~porações, que 
estaõ avençadas com o Real Erario. 
Por Portaria de 15 de Junho de 181 ~ , 
§. 8, se estabeleceo, que os lança-
men t.os de predios rusticos se fizes-
sem de quat1·0 em quatro annos. O 
lançamento depois de feito só póàe 
ernendar~se pelo Superintendente ge-
ral. Instrucções de 18 de Outubro 
de 17 6~ , §. l ~ , e Edital de t2 s de 
Setembro de 18 I ~ , §. 11. V ~aõ-se 
tam bem a este respeito as lnstruc-
ções de 8 de Maio de l 813 , e o 
Aviso de lO de Dezembro de 1803. 
Sobre os manifestos das dividas, ve-
ja-se o Alvará de ~6 d.e Setembro de 
176~, a Resoluçaõ de l~ de Junho 
de 1770, os Alvarás de 11 de Maio de 
1770, e de 14 àe Dezembro de 1775. 
Como se lémçaõ os órdenados, veja-se 
o Regimento de 9 de Maio àe 1 Só4, 
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tit. 4, §. 6; e como o maneio dos 
officios, veja-se o Alvará de ~6 de 
~etembro de 176~, a Resoluçaõ de 
5 de Fevereiro de 1709, e o A viso 
de ~o de Fevereiro de 17 88. No lan-
camento das casas faz-se ·abatj men-
Ío da Decima para concertos. Regi-
mento de· 9 de Maio de 1654, tit 3, 
§. 10, Instrucçaõ de 18 de Outubro 
de 176 \13 , §§. ~4, ~7 , e ~8, e Reso-
luçaõ de 1 Ç2 de Junho de 1770, §. ~ 1. 
Como se lança a Decima . das casas 
que andaõ por conta de seus donos, 
e a de quintas, veja-se o Régimen-
to _de 9 de Maio de 1654, tit. \2, 
§. 13, e Edital de ~8 de Setembro 
<le 181~, §§. l, e 3. Ficando as ca-
sas por alugar, ou tomando-se para 
quarteis, ou de aposentadoria só se 
lança Decima por aquillo que os do-
nos recebem, dito Regimento <le 9 ' 
de Maio de 1654, tit . 3, § ll. Nas 
propriedades rusticas' arrendadas a 
dinheiro, lanÇa_-se a Decima ao to-
do com desconto de dez por cento. 
Instruccões de 18 de Outubro de 

> ' 
176\2, §. \27 ; e nas de terço, ou 
meias arbitra-se a producçaõ calcu-
lada pelo meio dos cinco annos an-
tecedentes, dito Regimento de 9 de 
Maio de 16ó4, tit. 3, §. 1 õ; e nas 
rendas de casas , e terras de paõ por 
quantidade certa de frutos, lanç.a-
.se a Decima ao todo com 10 abati-
mento de dez por ce~to. lnstrucções 
de 18 de Outubro de l 76~, §. ~8. 
Pelo Decreto de lo de Junho de 
1iªº~ , §. 3 , alterando-se o Regimen-
to de 9 de Maio de 1654, tit. 3., 
§. 14, e as Instrucções de 18 de 
Outubro de 176~, §. ~8, que taxa- · 
vaõ hum preço certo a cada gene-
1·0, se mandou, que de dez em dez 
annos se fizesse · huma tal'ifa desses 
pí·eços, a. qual appareceo confirma-
da por Decreto de 8 de Fevereiro 
de 1803 , que foi a mesma dada pa-· 
ra o pagamento dos novos Direitos 
pelo Decreto de 17 de Novembro de 
1801. Acabados os dez annos man-
dou-se por Portaria de ~6 de Agos-

1 to de 1813, que nesse anno, e n0 
seguinte se observasse a tarifa de 10 
de Dezembro de 1811, estabelecida 

DEC 
para o terço ecclesiastico. Finalmen:... 
te foi determinada oufra pela Porta-
ria de 17 de Junho de 18 15. Como 
se faz o lançamento nas quintas, e 
nas terras que andaõ por conta de 
seus donos, vE'._jaõ-se as Instrucções 
de Jü de Outubro de 176~, §§. Ç.>,9, 
e 30. Nas azenhas .d' agua, ou moi-
nhos de vento que andaõ arrenda- , 
dos abate-se dez por cento para con-
certos, quando os outros saõ feitos 
por conta dos moleiros; e trinta por 
cento quando saõ por conta dos do-
nos, ditas Instrucções de 18 de Ou-
tubro de 176~, §. 31. Nos Olivaes 
lança-se a Decirna pçlo preço da 1.a-
rifa, ditas Instrucções de 18 de Ou-
tubro de I 76\2 , §. 3:2, e Decreto de 
10 de Junho de 180~, §. 3.· Pagan-
do as propriedades, foros, ou censos', 
lança-se se-paradamente a Decima 
destes , que se desconta no paga-
mento da renda, dj to Regünento de 
9 de Maio de 1654,- tit. 3; §. 17 .. 
Aos Caseiros, e Criados que ven-
cem ordenados a seco , lança-se a · 
Decirna a respeito da terça parte só-
mente. Resoluçaõ de l~ de Junho 
de 1770, §. PZ~. Sobre o Jançament~ 
das dividas que vencem juros, veja-
se o Alvará de ~6 de Setembro de 
176~, a Resoluçaõ de l?l de Junho 
de 1770, §§. 6, e 8, e o Alvará de 
11 de Maio de 177 5. Póde fazer-se 
o manifesto a ,qualquer tempo naõ 
havendo denuncia\ Alvarás de ~6 de 
Setembro de 176~, de •11 de Maio 
de 1770, §. 3 , e de 14 de Dezem-
bro de 1775, §. 41 • Mas passados tres 
rnezes deve-se requ erer na Superin-
tendencia gyral. Edital de 19 de Se-
tembro de J'BI~, §. 1. D.eve reque-
rer-se a verba · de distrate da Deci-
ma dentro de vinte dias depois da 
soluçaõ da divida. Alvará de 14 de-
Dez.ern bro_ de 177 5, §. 7. A pena 
c;l.essa om1ssaõ naõ se verifica com 
'tudo naquelles Devedores, de quem 
se mostra.r por informaça.õ dos Supe-
rintendentes, que naõ se exigio e1n 
tempo a Decima. A viso de ~3 de Se-
tembro de 1799. As despezas ·dos 

1
' lançamentos, e remessas da Deci-
ma .para a Cabeça da Comarca saõ 

~ 1 
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feitas pelas Camaras. Regimento qe 
9 de Maio de 1754,,_ tit. 4, §. 14, 
e Alvará de 10 de Dezembro de 
1803, §. 10. Como se faz o lança-
mento da Decima das Commendas, 
veja-se a Provisaõ de 9J6 de Abril 
de 1797, e A lva1·á de 31 de Maio 
de 1800, §. 6. Como se mandou fa-
zer o lan<(amento 1 e cobrança da 
Decirna no Brasil, veja-se o Alvará 
de 3 de Dezembro de 1810, pr., e 
§. 4. Paga-se Decima do nmdimen ... 
to das tres Ordens Militares. De-
creto de ~3 de Outubro de 1641 ; e 
de todas-as Igrejas das Ordens. De~ 
eretos de ~5 de Outubro e 1641, e 
de ~ de Agosto de 1666; ·e dé todos 
os Mosteiros, ainda o de Santos. De-
creto de ~3 de Julho de 164~. Man-
d0 u-se pelo Decreto de ~ de Agosto 
de 1664, que as Cornmendas, e bens 
da Corôa, e Ordens pagassem Deci-
n1a e meia, além do quinto. E pelo 
Decreto de ~4 de Outubro de 1796 
se determinou, que os bens das tres 
Ordens, e as Commendas, ainda as 
vagas pagassem Decima, sendo fei-
ta a cobrança pela Meza_ da Con-
sciencia. Pag~õ Decima os Dcsem-
bargado1~es de seus ordenados. De~ 
ereto de 6 de Feverefro de 164:2 ; 
assim con10 dos êrnolumentos. Car .... 
tas Regias de ~o de Fevereiro, e 
de ~ de lVIaio de 1645. l\/(andou-se 
pelo Decreto de 7 de Setembro de 
1647, que naõ se satjsfizesse o or-
denado aos Ministros, sem o paga-
nrnnto do que devessem á Decjma. 
Decreto de 7 ,de Setembro de 1647. 
Pagaõ D.ecima os Freires das tres 
Ordens M1litares. Decreto de 5 de 
Maio de 1645. A Universidade de 
Coimbra paga em massa, e por hum 
computo certo. Carta: Regia de ~3 
de Agosto de 164~, e Regimento 
de 9 de Maio de 1654, tit. 3, §. ~L 
Sempre andou separada esta Deci-
111a, nap entrando n a de Coüubra,, 
Provisaõ de 8 de Julho de 1647. Pa ..... 
ga-s~· Decima do maneio de todos 
Qs offic10s , occu pações , e negoc"ios 1 
dito Regimento de 9 de Maio de 
16 54 ' ti t. ~ , §§. l' ' 3·' 4 ' 5 ' 7 ' 8 ,, 
9, l_o , e 11, e Alvará de l~ de 
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Novembro de 1774, §. 6. A beci--
rna do maneio dos criados assalaria-
dos foi suspensa por seis annos. Al-
vará de 17 de Dezembro de 1789; 
e se prorogou por outros seis anno . 
Alvará de 4 de Abril de 1795, e 
Decreto de lo de Junho de 18 o~ 1 
§. ~. Paga-se tambem das casas m 
que cada hum vive, ainda que se-4 
jaõ proprias; das rendas d s Conce-
lhos; dos juros , tenças , e ordena-
dos; de propriedades arrendadas a 
frutos certos , ou de terç.os , de fo-
ros ; e censos , dito Regimento de 9 
de lVIaio de 1654, tit. ~ ~ §§. 7, 13; 
14, 17, 18, e l~J; do dinheiro dado 
a juro por Escrituras , ou escritos' 
parbculares. Alvará de ~6 de Se-
tembro de 176~. A Decirua do ma-
neio dos Negociantes mandou-se pa-
gar por derrama feita pela Junta do 
Cornmercio na quantia de vinte e 
quatro contos de réis pagos aos se-
meslres. AI vará de 30 de Outubro 
de 176~. Foi extincta esta dei-ra ma 
mandando-se pagar meio por cento 
no Consulado da sahida sobre as fa-
zendas despac adas pelos N egocian-
tes de grosso trato, ficando os ou_. 
tros obrigados ao lançamento. Alva-
rá de l~ de Novembro de 1774. Por 
Decreto de lo de Junho d~ 180~ , 
§. 4 , mandou-se consultar o meio 
mais ' proprio de subsistfr a Contri-
buiçaõ do meio por cento no Consu-
lado, porque t1aõ equivalia á derra-
ma estabelecida no Alvará de 30 de 
Outubro de 176~. Por Portaria de 
31 de Julho de 1811, §. ~ 1 determi-
nou-se, que as pessoas do Corpo do 
Commercio pagassem duas Decimas 
pelo maneio. Como pagaõ Decima 
os Caixeiros, veja-se o Alvará,, de 
l~ de Novembro de 1774, §~. 3, 4, 
e 5. Cobra-se a Decima do Deve-
dor, e naõ do Crédor quando o em-
prestimo he gTatuito. Resoluçaõ de 
l~ de Junho de 1770 1 §. 4, e Al-
vará de 11 de Maio de 1770 1 §. ~ ; 
excepto quando o contrato he verbal, 
e o Devedor o nega. Resoluçaõ de 
L .. de Junho de 1770, §. õ. Paga-
se Decima dos dinheiros adjudica-· 
dos em Partilhas que vencem juros~ 

RR. 
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Reso1uçaõ de l~ de Junho de I 770, 
§. Hl. Paga o Foreiro a Decüna do 
foro ; mas depois lha abona o Se-
nhorio. Resoluçaõ de 1 ~ de Junho 
de 1770, §. ~3, e Alvará de \2~ de 
Junho de 180~, O mesm.o....he no Bra-
sil. Alvará de 3 de Dezembro de 
18 I o , §. 3. Como se paga Decima 
das Acções das Companhias de Com-
mercio, veja~se o Alvará de I~ de 
Setembro de 1774, §§. 8, e 9, e 
Alvará de 13 de _Julho de 1776. A 
Misericordia de Lisboa paga Deci-
ma das casas que possue .. Alvará de 
31 de Janeiro de 1775, §. 3. Tam-
bem pagaõ Decjma os Administra-
dores das Capellas significantes. Re-
soluçaõ de I \'2 de J~neiro de 1770, 
§. 11 , e Alvará de 4 de Dezembro 
de 1775, §. Pi. A Decima dos juros 
he paga pelo Devedor, e naõ pelo 
Cré<lot; o qual depois lha obona á 
face do conhecirnen to. Resolucaõ de 
18 de Outubro de 176~, §. ~~, e 
Alvará d.e 14 de Dezembro de 1775, 
§. 3. A Decirna dos criados he p-aga 
pelos amos, que depois lhas descon-
taõ em seus ordenados. Alvará de 
14 de Dezembro de 1775, §. l l. A 
Decima das rendas dos Djzirrws co-
bra-se -da. toüi.lidade dos Arrenda-
mentos. Alvará de 31 de Maio de 
1800, §. 5. Cobrava-se Dedma dos 
juros das A polices pequenas, qtian-
do estas os venciaõ; porém naõ das 
grandes. Alvará de ~ de Abril de 
1805, §. 1. Tres Decirnas extraor-
dinarias se mandaraõ pagar pela Por~ 
tarja de ~ de A gosto de 1810, §. 3. 
A Decima extraordinaria se lançou 
nos pagamentos . do Monte-Pio, dita 
Portaria de ~ de Agosto de 1810, 
§. 4; e em regra todas as pessoas 
que naõ pagavaõ Decima ordinaria 1 

foraõ obrigadas a· pagar a extraordi-
naria, dito §. 4. As l\/Iisericordias 
mandou-se pela Portaria de 31 de 
Julho de 181J, §. 4, que pagassem 
Decima dos seus rendimentos. E pe-
Ja Portaria de 8 de Janeiro de 181~ 
_se impôz a pena do pagamento de 
huma Decima extraordinaria., além 
das ordinarias, e extraordinarias que 
piólgavaõ , aos qu-e sendo chamados 

DEC 
pata Capitães dos Regimentos dos 
c'.listdctos, aonde tem os bens, naõ 
obedecessem. Portarja de 8 de Ja-
neiro de 181~. Naõ se paga Decima 
dos dinheiros, e rendas dos Hospi-
taes, e Mrsericordias applicados pa-
Ta sustento d s pobres. Regimento 
de 9 de 1V1aio de 16.54, tit. ~ , §. ~o, 
e Alvará de 6 de Agosto de 1777, 
que revogou o de 14 de Dezembro 
de 177 5 no §. ?l; nern das marinhas 51 
e casas que ficaõ por alugar,- ou em 
quartel de Soldados. Regimento de 
9 de Maio de 1654, tit. ~, §-. ~3, e 
tü. 3 , §. 11. Decima do maneio naõ 
pagavaõ os Inglezes, France.zes, Ho_. 
landezes, e Hespanhoes, naõ natu-
:i.·alisados ; e só dos bens de rajz. Pro-
v1saõ de "3 de Agosto de 1699, e 
Provisaõ de 7 de Maio de 1708; 
excepto se exerciaõ officios mecani-
cos , tendo neste Reino 1.endas, ou 
lojas, em que vendessem por miu-
do; porém que pagassem Decáma do 
maneio mandou o Regimento de 9 
de Maio de 1654-J tit. ~, §. 5; e 
pela Po1·taria de ~ de Julho de J 81 ~, 
§. 5 , se decla1·ou , que se lhes naõ 
devja manter o privilegio de naõ pa .... 
garem Decima do manei . Naõ se 
pagava Decüna dos bens dos R~li
gicsos, e ReligioS'as, e dos pa1.rüno-
nios dos Cleri gos, e casas da sua 
habiiaçaõ; porém esta exempçaõ ces-
sou pelo estabelecjrnento da Decima 
e·cclesiasUca. De djnbeiros dados pa-
ra negociações mercantís naõ se pa-
ga Decima , posto que Sf= faz neces-
s:nio o seu manifes1.o; nem dos de 
letras , excepto entrando a vencer 
jl}ro pe"la rnóra. Resolu.çaõ de J~ de 
Junho de 1770, §§. 14·, e 15. Naõ 
se paga Decima dos FalJidos apre-
sentados na Junta: seriaõ até esse 
dia, dita ResoJ.ucaõ de 1~ de· Junho 1 ,, 
de 1770, § . .16; nem do preço da 
compra sena.õ desde que vence ju-
. ro, dita Resoluçaõ de 1 ~ de Junho 
de 1770, §. 17; nem das obras dos 

, Artjfices, dHa ·Resoluçaõ de !·?l de · 
Junho de 1770, §. 13; nem das· me-
zadas que se adfantaõ, dita Resolu--
çaô de J~ de Junlio de 1770, §. 19; 
nem dos bens da dotaçaõ, e primor-
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dial fundaçaõ dos Mostefros, Con-
ventos, l\11sericordias, Confrarias, 
e Albergarias. Al vaI"á de I L.L de De-
zembro de 1775, §. ~ ;nem dos bens 
das Confrarias elo Santissimo, e Mi-
sericordias de qualquer natureza que 
elles sejaõ. Alvará de 6 de Agosto 
de 1777, Aviso - de 31 de Janeiro 
de 1798,' e Alvará de 27 de Junho 
de 1808; nem dos lucros incertos, e 
contingentes. Alvará de 14 de De-
zembro de 177 5 , §. b; nem das tor-
nas em Partilhas, excepto se ven-
cem juros. Alvará de 14 de Dezem-

_bro de 1775 ., . §. 9. Naõ pagaõ Deci-
ma os Inquilinos que de novo· entraõ 
nos Arrendamentos; mas os donos. 
Alvará de J.4 de Dezembro de 1775, 
§. lo; nem os Serventes do Hospi-
tal. de S. J ozé dos seus ordenados. 
Decreto de ~ de Janeiro de 1777; 
nem os do Hospital das Caldas. De-
c1!eto- de 18 de Junho de 1783 ; nem 
os Caseiros encabeçados nas herda-
des da Ordem de S. J oaõ de J eru-
salem. Alvará de l~ de Maio de 
1778, §. ~; nem a Ordem, ou os 
Commen"dadores cultivando por si, 
dito Alvará de l~ de Maio de 1778, 
§. ~; nem as Corporações Religio-
sas que se ajustaõ com o Erario. De-
creto de 4 de Novembro de 1798; 
nem os empregados no Contrato do 
Tabaco pelos lucros dos seus empre-
g·os. Resoluçaõ de 31 de Maio, e 
Provisaõ de 30 de Dezembro de 1803 ; 
nem os Officiaes da Marinha, naõ 
reformados, ou estejaõ embarcados, 
ou naõ. A visos de ~~ de Dezeml;:>ro 
de 1.810, e de 13 de Fevereiro de 
181-1. Mandou-se por A viso de 9 de 
Setembro de 1813, que· se naõ pa-
gasse' Decirna do dinheiro de empres-
timo gratuito em quanto durasse a 
guerra. A viso de 9 de Setembro de 
1813; o que tinha lugar, naõ exce-
dendo a somma emprestada á quan-
tia de quatrncentos e oulenta mil 
réis. Resoiuçaõ de ~7 de Março, e 
Aviso de ~o de Novembro de 1813. 
Quando tem lugar a denuncia por 
falta do manifesto_, ou e1n razaõ da 
diminuiçaõ , e illegalídade delle , 
veja-se o Alvará de ~º de Sete1n-
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bro ds 17 6~ , e o Edital de 19 de 
Setembro de 181 ~ , §. 4·. Pôde ser 
dada a denuncia por qualquer pes-
soa do povo , naõ sendo o proprio 
Devedor, ou outro mandado por el-
Ie. Resoluçaõ de 6 de Dezembro de 
1780, e Edital de 19 de Setembro 
de 181~, §. 16. Dada a denuncia 
ninguem he escuso da pena. Alva-
rá de 11 de Maio de 1770, §. 3 ; 
nem já tem lugar o manifesto. Al-
vará de 14 de Dezembro de 1775, 
§§. 4, e 8. A pena he a do perdi-
mento da divida, e de outro tanto 
ametade para o Denunciante, e ame-
tade para os Ho~pitaes militares, <li- · 
to Alvará de ~6 de Setembro de 176·~. 
A denuncia naõ tem lugar nos em-
prest.imos gratuitos antes de se pôr 
a Acçaõ em J uizo. Resoluçaõ de l~ 
de Junho de 1770, §. 6; nem nas 
dividas de dez mil réis para baixo , 
dita Resoluçaõ de 192 de Junho de 
1770, §. 7. Naõ havendo Denun-
ciante o Fiscal da Decima , ou o 
Procurador da Fazenda nas Provín-
cias dá as denuncias , <li ta Reso1u-
çaõ de 1<2 de Junho de 1770, §. ~o. 
Devem dar-se as denuncias perante 
os respectivos Superintendentes. Re-
soluçaõ de ~ de Julho de 1805, pu-
blicada em Edital de 6 ele Setembro 
do mesmo anno. Tem lugar o pro-
cedimento ~xecutivo contra os De-
vedores morosós, que avisados pre-
sistiren1 em naõ com parecer , nem 
pagar. Regirnen to de 9 de Maio de 
17o4, tit.· 4, §.~, · Alvará de 10 de 
Dezembro de 1803, §. 6, Portaria 
de 15 de Junho de 181~, §. 5, e 
Instrucções confirmadas por Porta-
ria de 8 de Maio de 1813, art. 3, 
§. 9. Os que se s_entirem gravados 
pelos Superinlenden les particulares 
pódem aggravar para a Junta da Ca-
beça da Comarca , e desta para o 
Conselho da Fazenda. Regimento de 
9 de Maio de 1654, tit. 3, §. ~8, e 
Alvará de 14 de Dezembro de 177 5. 
Depois de empregados os Recursos 
ordinarios tem sempre lugar o Re-
curso immediato ao Soberano, dito 
Regimento de 9 de Maib de 16f>4, 
tit. 3 , §. ~B, Alvará de 11 de Maio 
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de 1770, §. 3, e Alvará de 14 de 1 
Dezembro de 177 5 , §. 1. . Qualquer 
J ui.:z; deve appellar ex-officio a Sen-
telilça profen<la sobre este objecto 
para o Conselho da Fazenda. Reso-
luçaõ de ~ Je Julho de 1805, publi-
cada em Edital de 6 de Setembro 
de 1305. Sobre a f.órma do lança-
1neJJ lo, e arrecadaçaõ da Decima, 
çon<lucçaõ dos dinheiros della, e sua 
entre.ga nos Cofres·, veja-se o Regi-
J;nento d.e 9 de Maio de 1Gb4, tit. 4, 
§§. 5, 8, e l~, os Decretos · d~ ~9 
câe Dezembro de 17~ l , e de ~o de 
Janeiro de 1 \f\?2~ , a Po1·taria de 11 
de A gosto cle . J 801 , e os A visos de 
10, 16, e ~'2 de Fevereiro de 180~. 
Pelo dito· Regimento foi prohibido 
arr~matar a Decima para naõ aug-
mentar a , molestia dos povos; mas 5 
Alvará de ~o de De.zembro de 1803, 
~- ~ , ord·enou a arremataçaõ da sua 
cobrança por , menor 'commissaõ de 1 
s.eis por cento. Depois mandou..,,se fa-
zer· a cobranca na fórma do AI vará 
de ~6 de Setembro de 17612, naõ 
havendo quen;i qui~~sse arrematar. 
Resoluçaõ de 8 de l\1arço, e Edit~l 
d.e 3 de Abril de 1805, e Alvará de 
~7 de Junho de 1808, §. ·16 ... Foi 
prorogado por tres rnezes o espaço 
de trinta dias dado aos Arremata.n-
te.s da eobl'.ança da Decüna para fa-
zer seus pagamentG>s. Decreto de ~o 
de Abril de 1805. Como se faz a 
airremataçaõ da J)eoima pelo trasla~ 
clQ· do lq.nçamento, veja-se o Regi-
mento de 9 def: Maio de 1654·, tit. 3, 
§§. 13, e 3~. A cobrança faz-se de 
seis em seis mezes. Lei de ~~ de 
Dt::zembro de 1761, tit. ~, §. §2~, 
e Iostrucções de 18 de Outubro de 
176~, §. 34. Feito o lançamento, e 
acabado o semestre affixaõ-se Edi-
ta~ para os Collectados pagarem, 
cil,itq l),egimento de 9 de lVIaio de 
1654, tit. 4, §. 1 , e lnstrucções de 
18 de Outubro de 17 6~, §. ·18. Em 
Lisboa concede-se o praz_o de. trinta 
dias contínuos, e successivos para a 
cobrança da Decima. Instrucções de- ' 
~de Maio de 1813, art. 3, §. 9. 
Cpmo se faz execuçaõ nas renda~ do 
p ·edio qbrjgado á Decima, v~jaõ.-se : 
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as Instrucções de 18 de Outubro de 
176~ , §. 19 , e de 8 de Maio de 
1813 , art. 3. Arrecada-seaDecima 
em casa do Superintendente em hurn 
cofre de tres chaves, ditas Instruc-
ções .de 18 de Outubro de 176~, §. 4, 
e de 8 de Maio de 1 8 J B , arL 1., Co-
mo se fazem os descontos, ou abati-
mentos justificados da Decima, ve-
jaõ-se as ditas lnsüucções de 13 de 
Outubro de 17 6~, §. l :2 . Deraõ-se 
providencias sobre a arrecadaçaõ da 
Decima em Lisboa , e seu Termo 
por Decreto de ~8 de Setembro de 
J 769, Provisaõ de 19 de Fevereiro 
de J soo, e .Decreto de ~o de Junho 
de 1804. Os Superintendentes, e Of-
:6.ciaes encarregados da cobrança da 
De cima S'e naõ ..... a fazerri dentro de 
hum anno contado do dia em que 
~lla se vence saõ responsav.e:i s por 
ella. Alvará de 14 de Dezembro de 
177 b ,, §. io: O · pro.dúcto da Decima 
deve ser remettido para ·a Cabeça 
da Comarca, e desta para o Erario. 
Decretos de 14 de Janeiro de 1778, 
e de 10 de Junho de 180~. , §. 6! 
De~conta-se no Erario a Decima das 
tenças, ordenados , e Juros , á ex-
Gepçaõ das esmolas. Portaria de 31 
de Janeiro de 1798. A Decima das 
ordinarias, juros, e ten<;as, cob ra-
se pelo Erario , e. naõ pelas Prela-
qos, ainda que sejaõ r~cebidas. por 
Ecclesiastioos. A viso de 3 de Mar-
ço de 1798; e a das Igrejas, e bens 
das Orden~ pela Meza da Conscien-
cia , dito A viso de 3 de Marco d e 
17~8. Que prazo foi concedido~ para 
o encontro da Decirna com as ili-
vidas da Fazenda Real , veja..,se o 
A viso de 9 , e Edj tal de 18 de Maio,, 
e Aviso de ~3 de Setembro de 1799. 
Faz-se pagamento da Decima em 
.metal das rendas, e frutos que tam-
ben1 se recebem em. met a:l. Edi tal 

· de 31 de Janeiro de 1801. Foi pro-
hibido pagar-se a Deci~a em A polí-
ces gr<Lndes. Purtaria de 11 de Ou-
ülbro de 181 o. Per doou-se a De-ci-
1na , e Contrihuiçaõ extraoFdinaria 
das propriedades incendiadas , ou as-
soladas pelo inimigo. Portaria de ~7 
de Maio de 18 l L ._ Mandou-se encon-
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trar na Decirna as despezas feitas 
no desentulho pelos Edificantes de 
casas em Lishoa, e seu Termo. Pro-
visaõ de 19 de Fevereiro de 1800, e 
Decreto de ~o de Junho de 1804•. 
Mandou-se fazer Correiçaõ pelo Su-
perintendente Geral da Côrte, e Rei-
no nas Superintendencias da Beira, 
e Traz-os--Montes pela Carta Regia 
de ~~ de Março de 180~. Os Supe-
rintendentes devem ajustar contas 
da Decima todos os quinze dias com 
os Cobradores. Decreto de 10 de J u-
nho dé 180~, §. 6. 'Os Superinten-
dentes da Decima quando tomaõ pos-
se dos seus lugares devem fazer Ter, 
mo do estado em que achaõ a arre-
;eadaçaõ da Decima, e remetter dis-
so Certidaõ ao E1;ario, e ás Supe-
1·intendencias geraes. Decreto de 10 
de Junh9 de 180~, §. 7. Os Supe-
1·int~ndentes de Lisboa devem re-
rnetter Certidaõ das suas posses ao 
Erario, á. Junta dos Juros, e á Su-
perintendencia geral. !nstrucções .de 
8 de Maio de 1813, art. l. Foi pr.o-
hibido ás pessoas que assistem ao 
lançamento, e cobrança da Decima 
levar salario. algum. Regimento de 9 
de Maio de 1654, tit. 1, §. 9. Foi 
dado aos Escrivães da Decima o pre-
mio' de dous por cento. Decretos de 
'!8 de Setembro de 1769, e de 13 de 
Agosto de i779. Pelo Decrctto de 10 
de Junho de 180o/l, §. 8, mandou-se 
tirar ~eis por cento de tudo o que se 
co!Jrasse . da De cima vencida, e · en-
trasse effectivamente no Erario di-
vididos em dez partes , separando-se 
Jauma para a Superinter:idencia ge-
ral, e das nove deduzidas as despe-
zas, dar-se duas ao Superintendente 
respectivo , duas aos Escrivães' , e 
cjnco aos Cobradores. Mandou-se dar 
tre~ por cento a estes á custa dqs 
Devedores morosos. Alvará de 10 de 
Dezembro de 1803 , §. 9 , Resolu.ça:õ 
de 8 'de lVIarço , e Edital de 3 de 
Abril de 1805. Augmentou-se este 
premio pelo Decreto de 8 de junho 
de 1805 , e Portari!ls de ~ de Agos-
to de is10, §. l~ ., ·de 10 de Dezem-
bco de 1811, de ' ~b de Nov:embro 
de 1813. , e de 13 de Abril de 18lt.> .. 

DEC 
Quando aos lVIinistros se concede 
premio pela arrecadaç.aõ de tribu-
tos, esse pr2mio nri.õ pertence· aos 
Superintendentes geraes ; mas aos 
particulares que te m esse trabalho. 
Alvará de 30 de Julho de 1801, 
~- 13. Quanto ao premio que tem 
a Superintendencia da Decima ·no 
Brasil, veja-se o Alvará de ~7 de 
Junho de 1808, §. 16. Sobre a arre-
cadaçaõ da Decima. ecclesiastica de-
raõ-se Jnstrucções por Provisaõ de á 
de Novembro de 1641. Os Eccle-
siasti-cos offe-receraõ para as despe-
zas da guerra cento e cü1coenta mil 
cruzados, ficando de füra os patri-
monios, que eraõ collectados pelo 
J uizo Ecclesiastico. Regimento de 
9 de Maio de 1654, 1it. ~, §. ~
Mandou-se suspender peJa Orde1n 
de if:> de Março de 17fi3 a Decima 
lançada aos bens :possuídos prn.· Ec-
clesiasticos • . Eslendeo-se essa isen-
çaõ pela Ordem de 12 de Abril de 
17 64 ás Ordens Religiosas com as 
restricçôes nella notadas. Pagaõ os 
Ecc1esiasticos Decima proporcional 
á dos Seculares , sendo arrecadada 
pelos Bispos.. Carta Regia, e A vi-
so de 1 fJ de Outubro de 1796. Esta 
Decima he dos .bens verdadeiramen-
te ecclesiasticos. Decreto de 24 de 
Outubro de 1796. lVIandou-se cobrar 
pelos Bispos com mais exacçaõ pelo. 
Aviso de :l de Março de 1798. O 
lançamento da Decima ecclesiastica 
fa,z-se comq o d-a secular. Alvará de 
31 de Maio de 180C>, §. 5. Naõ p·a-
gaõ Decima as pensões, ou benefi-
<Úos , que naõ 'excedem a cem m~l 
réis, porque se r.eputaõ como con-
gruas , se o pé d'altar n.aõ os faz 
mais pingues. Carta Reg:ia de 19 de 
Fevereiro de 1807. Dos bens -que 
naõ saõ 'meramente ecclesiastioos, 
ainda que sejaõ .p6ssuidos pelo Juizo 
Secular. R.esoh.ú~aõ de <28 de Outu-:-
bro de 1797. Nos objectos da Decí_. 
ma_ naõ ·ha recurso dos Ptelados ·pa~ 

' ra ;o .J uizo da Oorôa ; màs só irn·me-
dia to ao Soberano. Alvará de '18 de 
Seten1bro de J801, §. · ~. A Decima 
da,s pensões dos beneficias pagaõ 'os 
Pensiona.rios' e nag -OS Pensionados~ 
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Alvará de \2~ de Junho de 180~. 
Tres Decimas se mandaraõ pagar 
extraordinariamente das rendas ec-
clesiasticas , Ordens Terceiras , e 
Confrarias, menos das congruas dos 
Parocos, que naõ excedessem a cem 
mil réis, e das Misericordias. Alva-
rá de 7 de Julho de· 1809 , §. 3. 

Deámaçaó. Entende- e por esta 
palavra a pena que os Romanos in-
ftigiaõ aos Soldados que se haviaõ 
conjurado p::i.ra abandonar -o seu pos-
to, ou se tinhaõ havido cobardemen-
ie no combate, ou haviaõ excitado 
alguma sedicçaõ no campo. Tam-
bem significa o acto de tirar o deci-
mo de alguma serie de pessoas, o~ 
de cousas. 

Decisaó he o acto de decidir. 
Tambem quer dizer a sentença, ou 
Tesoluçaõ com que se decide aJg·uma 
questaõ , que era controversa , ou 
duvidosa-. Assim se diz decisaõ de 
huma Lei, decisaõ de hum Juiz. Os 
Arbitros tambem daõ decisões que 
tem força de Sentença. Os Advoga-
dos iam bem daõ decisões sobre as 
questões que lhe saõ propostas; mas 
ellas naõ tem mais authoridade que 
a de hum conselho doutrinal. De-
cisões de J ustiniàno se chamaõ os 
cincoenta rescriptos deste Impera-
dor posteriores á primeira com pila-
<;aõ do seu Codigo , com que deci-
dio as questões que se disputavaõ 
nas differentes escolas dos J uriscon-
sultos Romanos. Decisões da Rota 
saõ as Sentenças dadas no Tribunal 
da Rota em Roma. 

Decisivo quer dizer feito sem he-
sitaçaõ, e pondo termo. Oppõe-se a 
C-Onsulti vo. 

Deásorio significa o que serve 
pru:a a decisaõ de huma contestaçaõ. 
J uram~nto de.cisorio se diz o jura-
:zpento de hurna das Partes litig:an-
t.es, de que depende a decisaõ da 
C~usa. Charnase ~desisorio para dis-
tincçaõ dos outros juramentos que 
se _prestaõ em J ufao, sem que .por 
elles a questaõ ... e termine. 

Declaraçaó diz-se geralmente de 
todo o acto, pelo _qual se declara al-
gl,lma cousa . . D,ecl~ra~aõ .,de. guerra 
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he hum aclo público feito pelos Of-
ficiaes de huma N açaõ de viva voz, 
ou por escrito, pelo qual se faz sa-
ber a outra Naçaõ, que se vaõ co-
meçar os actos de hosti}jdRde ' para 
obter a repnraçaõ da injuria, ou do 
damno recebido. 

Declaratorio ·se diz de hum act.o 
'que só tende a fazer a explicaçaõ de 
algum facto, ou de alguma cousa, 
sem conter nova obrigaçaõ, ou dis- · 
posiçaõ. 

Declinar a jurisdiçaõ he allegar 
a incornpetencia de fôro, concluindo 
que naõ está aquelle que a allega 
obrigado a comparecer ,__., e repponder 
perante algum Juiz. O J uizo , ou 
jurisdicçaõ do Almotaçé naõ se pó- . 

1 de declinar. Ord. Liv. 3. 0
, tit. 5, 

§. 9. - . 
Declinatoria se diz a excepçaõ , 

pela qual o Réo recusa responder 
perante o Juiz por ordem de quein 
foi citado, e requer ser demittido 
para outro Juiz, que elle allega ser 
o competente para conhecer da ques-
taõ. Ord. Li.v. 3. 0

, tit. ' 49, §. 3. 
A Declinatoria naõ se faz necessa-
ria quando os Autos saõ avocados, 
e he notoria a jurisd1cçaõ do Juiz 
avocante. Assento de ~ 1 de Julho 
de 1611. Tambem naõ he necessa-
ria para a remessa dos Estudantes 
presos por quaesquer Justiças den-
tro de Coimbra para o J uizo da sua 
Conservatoria. Estatutos antigos da 
Universidade de Coimbra. Liv. ~.º, 
tit. ~7 ' §. 6. . 

Decretaes sâõ as Letras Pontifi-
cias, em que o Papa respondendo 
ás Consultas dos Bispos, ou ainda 
de Particulares , decide . pontos de 
disciplina. Dizem-se Decretaes, por-
que saõ reso'luções que tein força de 
Lei na Igreja. Ellas eraõ ao · princi-
pio , muito raras; e se estava pela 
authoridade dos Canones dos primei-
ros Concilios, vemos por isso anti-
gas Oollecções de Canones naõ corn-
prehenderem alguma Decreta!. A 
pl'imeira Decretai que se collegio foi 
huma do Papa-Siricio datada de 11 
de Fevereiro de 3 85 , dirigida a Hy-

, mério, Bispo de. Terragona. ~endo_ 



DEC 
c jn co as antigas Collecções de De-
cretaes, e entre si contradictorias o 
Papa Gregorio IX. encarregou hu-
ma nova Com pilaçaõ dellas a Rai-
mundo <le Penaforte seu Capellaõ, e 

''Seu Confessor, homem sábio, e de 
piedade taõ dist.incta, que rnereceo 
ser depois canonisado por Clemen-' 
te VIII. Nesta Compilaçaõ se rêfun-
diraõ as cinco Collecções preGeden-
tes, accrescentaràõ-se mui tas Cons-
tituições, que nellas se haviaõ omi t-
tido, e se ajuntaraõ as de Greg-o-
1·i0 IX .. ; mas por evitar ·.a prolaxida~ 
de, naõ ·se transcreveraõ as Decre-
taes por inteiro,' e só o que pa1;eceo 
necess·ario para intelligencia de de-
çisaõ. Toda a obra he dividida em 
livros , os livros em títulos, e os tí-
tulos em capítulos. Bonifacio VIII. 
no quar.to anno do seu Pontificado 

.. pelo fim do seculo 13. 0 fez publicar 
·em seu nome huma nova Compila-
çaõ, que foi obra de Guilherme de 
Mandagotto, Bispo de Em brun; de 
Eerenger Fredoni, Bispo de Beziers; 
e · de Ricardo de Senis, Vice-Chan-
celler da Igreja Romana todos tres 
promovidos depois ao Cardimalato. 
Esta Collecçaõ contém as ultimas 
Epistolas de' Gregorio IX .. , as dos ' 
Papas que lhe succederaõ, os De-
€.retos · dos dous Concilios geraes de 
Leaõ, e as Constituições de B oni-
facio VIII. Chama-se a esta Coilec-
çaõ o Sexto, poí·que BÓnifac.io quiz 
que se accrescentasse· ·aos cinco li-
vros das . Decretaes para lhe servir 
de supplemento. No fim do decimG-
quarto sec·ulo C lemente V. fez hu-
ma nova Co:mpilaçaõ· de Decretaes, 
~ue o s·eu Successor J oaõ XXII. fez 
publicar e~11 1317 , e se chama Cle-· 
:menfin-as do nome do seu Aulor. 
Vin te e duas Constituições de J oaõ 
XXII. foi·aõ collegidas por hum .t\u- , 
thor arwnyrno, e he o . que se _cha-
ma Extrav'agantes de Joaõ XX.ff; 
Em frm em 1. -184 appareceo huma 
:noya .. Colle.cçaõ, que tem . por ti tu.,, 
lo Extravagantes comn1uns, porque 
he enmposta das Constituições de ~fJ 
Pai:ras: desde .Utbano IV. até Six--
to .V. Estas -duas ultimas Collecções 
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saõ obras .de A uthores particulares, 
e naõ foraõ confirmadas por alguma 
Bulla. 

Falsas Decretaes saõ as que se 
achaõ juntas na Collecçaõ de Isidoro 
Mercador. Ignora-se a época certa 
desta Collecçaõ ~ nem he conhecido 
o seu verdadeiro Author. Ellas pro-
duziraõ grandes alterações, e mêdés 
inca}c1:1laveis na disciplina da Igreja. 

Decretalista· quer dizer E_gpozitor 
das Decretaes. 

Decretar quer dizer ordenar hum 
Decreto. Tambem signi'fica authen-
ticar. Assim dizeinos decretar ser-
viços. 

Decreto. Esta palávl'a significa 
em geral Ordem , Sentença, Cons_, 
tituiçaõ. Compreh€nde tudo o que· 
he Ol!d.enado pelo Soberano,. ou no 
seu nome. Em especial se diz De-
creto a resol uçaõ primaria do Rei 
só por elle assinada com a sua Ru-
b1·ica. N aõ tem os Decretos fórmula 
ce.rfa ; porém naõ costumaõ come-
çar pelo nome do Rei çomo as Car .... 
tas de Lei, e Alvarás; nem levaõ 
no principio o nome da pessoa a 
quem se dirigem como as Cartas 

, Regias. Dirigem-se de ordürario aos 
Tribunaes para por· .elles se expedi-
rem as ordens para a sua exeeuçaõ. 
Ainda que i·egularmente saõ sobre 
caso especial , c'om tudo ás vezes 
constituem direito novo, ou revogaõ 
6 estabelecido co1'rlo os Decret0s de 
IO de Junho de 1739, de 17 de Ju--
Hm dê l 778 , . e dé 7 de Agosto ·de 
1769'. Em J urisprudencia Canonicà 
dá-se este nome a m'ui tas Com pila-
<tões dos antigos Canones, como saõ 
o Decrecto de Buchardo de W or-
mes, ós de Yves de Chartres, e de 
Gracjano. Esta ultima Collecçaõ he 
a mais i.mportartte, e ella faz parte 
do Direito Canonico. Graciano de 
Chiusi na Toscana:.' , Reljgioso da 
Ordem de S. Bento no Mosteiro de 
S. Felix de Bolonha o publicou no 
anuo de I 15I no Pón'1ificado d.e Eu-
genjo II1. com o titulo de Concor-
dia dos Canones díscordantes , por-
que ahí refere muitas authoridad~s 
oppostas que elle procura co.i;iciliar, 
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De-pois foi chamado simplesmente 
Decreto. As fontes desta Compila-
çaõ saõ os textos da Escritura, os 
Canones dos A postolos , os de al-
guns lOf:> ConcjHos , a saber ; dos 
nove primeiros Concílios .ecumeni-
cos, cornprehendi5-lo o de Trullo, ou 
Quinisexto, e de 96 Concilios par-
ticulares; as Deoretaes do~ Papas; 
extractos dos Santos Padres, corno 
de Santo Ambrosio, S. Jeronymo, 
Santo Agostinho, S. Gregorio, San-
to Isidoro de Sevilha, e outros ~x
tractos de A u thores ecclesiasticos ; 
os livros penitenciaes de Theodoro 
de Beda de Raban Mauí·o, Arcebis-
po de Niayença; os fragmentos dos 
Jurisconsultos Paulo, e UJpiano; os 
Capitulares dos Reis de França ; o 
livro chamado Pontiflcal; as memo~ 
rias que :ficaraõ dos Summos Ponti-
:fices; o Diurnal , e a Ordem Roma-
na. A effe)tas authoridades ajunta Gra-
ciano os seus proprios çliscursos, prin-
cipal.mente para o fim da conciliaçaõ 
dos Canones.. A obra de Gracianó 
he divigic,la em tres partes. A pri-
1neira contém · 101 distincções, as-
sim chamadas; . porque nellas se es-
força a conciliar os Canones que pa-
1·ecem . contradictorios. A segunda 
contéi;n 36 causas, a que dá esse 
nome., porque saõ outras tantas es-
pecies , e casos particulares sobre 
que suscita muitas questões. A ter-
ceira he tambem dividida em 5 dis-
tincçõe~, e se intitula de consegra-
tione, porque neJJa se trata dos Sa-
cramentos, e da sagraçaõ das Igre-
jas, e celebraçaõ do Ofl:icio divinô.-
Achaõ-se no Decreto de Graciano al-
g;uns C,anones com a inscri'pçaõ Pa-
lea , que provavelmente era nome 
proprio daque11e que fez estas addic-
ções, qYe era hum ~dos discípulos de 
Graciano, dep0is elevado á dignida- · 
de de Cardeal como sente Antonio A-
~:ostinho no Liv. 1. 0 de Emendatione 
Gratiáni. Dialog. ~ , in fin. Graciano 
fez uso na sua Com pilaçaõ da de ·Isi-
doro, e de outros monumentos sup-
postos , e propõe como verdadeira 
disciplina da Igreja essas falsas De-
cretaes ,. ~ monumentos apocryfos. 

DEF 
Tem outros muitos defeitos a pezar 
dos . quaes naõ se lhe póde negar o 
merecimento. Decretos de Concílios 
saõ todas as decisões dos Concílios . . . geraes, nac10naes, ou prov1nciaes. 
O Concilio pronuncia ordinariamen-
te nestes termos Decrevit Sancta Sy-
nqdus. Daqui vem chamar-se a ·estas 
decisões Decretos. 

Decuria era na Milícia Rornan·a 
hu_m Corpo de Soldados ?ornm;:;,nda-
dos por hum Cabo , que era chama-
do Decuriaõ. Decuria se- diz tam-
bem a .figura de hum X. No Codigo 
Visigodó se ma'nda, que todo aquel-
le que achar abelhas nas SU.?-S arvo-
res faça nestas tres Decurias. Del- -
las se fala tambem no Liv.10, tit. 3. 
Destas Dec das, ou figuras de X 
se originou o costume que ainda ho-
je dura de fazer demarêaçaõ de al-
guns terrenos, e limites com o si-
nal de X , ou de cruz esculpido nas 

/ ped~as fixas, e grandes·. · 
Dedicaçaó se diz a ceremonia com 

que se cónsagra huma Igreja, ou hum 
Altar ao Culto público da Religiaõ. 

Deducç.aõ, ou Abono. Esta pala-
-vra he quasi synonyrna de compen-
saçaõ; mas differem., em que a de-
ducçaõ he quando' se trata de des-
contq,r, ·ou abater sobre hum credito 
a part~ qu·e delle se satisfaz, e a 
compensaçaõ he quanoo se ·oppõe 
hum credito a outro de genero dif-
c _J 1erente. _. 

Defensa. Este termo tem muitas 
signi:ficaçõ-es. Por ellé se entende: 
1. 0 a acçaõ, ~ pela qual se repulsa, 
ou resiste ao ataque , ou ulti;age: 
~-ºa prohibkàõ feita pela Lei, por 
Sentença, ou por outro acto: 3. 0 ·os 
diffe1:entes meios que cada hum · em-. 
prega para susten(ar os seus- düei-
tos. r J ! 

Defensor em geral se diz aquel-
Je que ampara, e protege. ,Entre os 
Godos era hum dos tres Ministros a 
quem pertencia a arrecadaçaõ dá Fa-
zenda Real N umerario , Defensor , e 
Vilico. Defensor em especial se .'djz 
aquelle, que sern Mandato, -ou Pro-
curaçaõ se encarrega volunta~iamen .... 
te da defensa de hum Réo accusado .. 
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Defensor nos negocios extrajudiciaes 
tem o nome de ge tor de negocios 
l\Tegotioru1n gestor. efensor tam bem 
se qualifica ás vezes o que exerce 
officio público, como Defensor dos 
n1atrirnonios, Defensor da validade 
das Profissões Reh~·iosas. 

Befesa quer dizer lugar fortifi-
cado, ou cercado en1 roda. Tarnbem 
s.e diz a ~polog.ia, a repulsa da ac-
cusac~õ . As vezes se toma para si-
gnificaçaõ de probib1çaõ. 

Deje§o he o mesmo que prohibi-
do. Tambem quer. dizer livre, isen-
to. 

Deficit, termo latj no adoptado no 
F ôro para designar alguma cousa que 
falta. Diz-se que huma certa somma 
está em Dt;ficit na caixa de hum The-
soureiro, ou Recebedor público. 
. Definidor, ou Consultor be o no-
me que se dá em certas Ordens Re-
ligiosas áqueHes que s•qÕ escolhidos 
no número .dos Superjores, e Reli-
g10sos da mesma Ordem juntos para 
e Capi t.ulo geral, ou provincial , a 
:firo de regulare m os negocios cla Or-
dem , da, Província , ou da Congrega-
çaõ. Durante o Capitulo toda a au-
thoridade está commettida aos Defi-
nidore~ para fazerem os Regulamen-
tos'> Definições, , e · Estatutos, que 
julgar«m convenientes ao bem da 
Corporaçaõ. Saõ elles tambem os que 
fazem as eleições dos Superiores ·pa-
1·a as·,Ça,$as da , sua Ordem. ' 

_ I)efinitú;o se diz o que decide, e 
~~rm, i nà .. hnma questaõ .. Sentença de-
fini tiva h_e a que põe, termo ao ponto 
pú:pcipal da Causa, e oppõe-se á In-
terJocu toria que~oxdena alguma cou-
sa para instrucçaõ· da Causa antes 
da finaJ decisaõ sobre . o ponto prj n-
ci paI della, 
, Definitorio he a assem bléa dos 

Definjdores, en;i qu~ . se regu1aõ os 
neg~«fci._0s de· huma~ Ordem Religio-
sa, ".ou de huma Provincia da .. mes-
ma Ordem. 

De:flpraçµó. he o crime, pelo qual 
se rouba a .huma donzela a sua vir-
gindade. .,. Póde ser commetüda, ou 
por viol~ncia, ou· por sedncçaõ, ou 
a h-uma mulher., j.á,. feita, ou a hu-

To1vrn I. 
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ma innubiL Devem considerar-se es-
tas circunstancias p ara se qualificar 
a gravidade do crime. 

Defunto quer dizer morto, ex-
iincto. , 

Defuntos, e Ausentes. Chama-se 
J uizo dos defuntos, e ausentes aquel-
le em que se -arrecadaõ os be ns dos 
que morrem naõ tendo herdeiros na 
terra. Foraõ extinctos os ThesouFei-
ros , e Escri vàes de::; te J ujzo, e com-
mettida a sua arrecadaçaõ ás J usti-
ças ordinarias. Carta Regia de 30 
de Novembro <le 1 .. 6..05. A Meza da 
Consciencia tem inspecçaõ sobre a 
provisaõ dos officios das fazendas dos 
defuntos, e ausentes. Alvará de '2 
de Janeiro de 160G. No Ultramar o 
Provedor faz Inventario dos bens dos 
que falecem naõ tendo herdeiros na 
terra. Regimento de 10 de Dezem-
bro de l 613. Veja-se o AI vará d_e 
18 de N.ovembro de 1605, as Prov1-

·sões de 1 '2 de Julho de 1668, e de 
~6 de N·ovembro de 1676, o R egi-
mento de 4 de Março de 1697 , as 
Resoluções de 18 de J ulbo de 1703 , 
de 31 de Outubro de 1704, de \!l l 
de , Fevereiro, , de ~'?l , e de ~ 6 de 
Março, e de 4 de Setembro de 17~0, 
e de 9 de Setembro .de 1744, e o 
Alvará de 9 de Agosto de 1759. As 
habilitações dos herdeiros . para ha ve-
rem as heranças do Ultramar fazem-
se perante o Juiz de India , e Mrna. 
Excedendo o valor da herança a seE-
senta mil réis saõ as Sentenças ap-
pelLadas ex-officio para a Meza da 
Consciencia, e naõ se admittem nes-
sas h~bihtácpes senaõ papeis origi-
naes ·, dito Alvará de 9 de Agosto 
de l 75H, e R.esoluçaõ de ~9 de Se-
tembro de 17 60~ Sobre a arrecàcfa.,. 
ç.aõ da fazenda dos defuntos, e au-
sentes deraõ~se providencias pel0 De-
creto de 30 de Julho de 1760, e Al-
varás de ·~7 de Julho de 1765, de 17 
de · Junho de' 17 6.6; de 4 de Março 
de J180~ , . de 10 de Novembro de 
18:10, e ti.e 26 de Setembro de 1815. 

Degráo, peça angular solida de 
pedra, ou de páo por onde se sobe. 
Pelo Alvará de 15 de Junho de 17[)9, 
§. 5, foi prohibjdo formar degráos ·, 

s~ 
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escadas , e pmaes nâs ruas· de Lis-
boa. , 

Degradaçaõ sjgnifica a baixa igno-
miniosa que se dá a alguem de hu-
rna ordem, qualidade, ou dignida-
de. A de.gradaçaõ póde ser dás or-
dens aos Ecclesiasticos, e da nobre-
za, e officios ci vís, e militares aos 
Lejgos. Os Officiaes militares , e 
Soldados que fizeraõ alguma acçaõ 
contra a honra saõ expulsos á testa 
dos seus Corpüs , e despojados de 
todos os distinctivos de honra que 
tinhaõ. Caria Regia de ~3 de Feve-
reiro de 177 l ~ Quando huma pessoa 
constituida em dignidade he conde-
nada á morte , ou em alguma pena 
infarnm-ante til'aõ.:..se-lhe antes da e.xe-
cuçaõ as insígnias de honra de que 
he revestida. Assim antes de serem 
executados os Réos do aUentado 
coott·a o SenhC>r Rei D. Jozé foraõ 
por Se ntença do Tribunal respecti-
vo exau Lhürados das Ordens aquelles 
que nellas eràõ professos. -, 

Degradar quer dizer privar da 
graduaçaõ do estado civil, ou eccle-
siastico. 

Degredado sé diz aquelle a quem 
he imposta a pena de degredo.' 

Degredo he ..a sahi da da terra em 
que se reside, . por Sentença conde-
natoria. Tamb i'n se diz o lug·ar· pa-
ra onde vai o degredado-. ·o 'd t><gredo 
para Galés ·naõ se impõe p<rr menos 
de dous annos. A·Jvará de 4 de De-
zembro ·de 1606 O degredo de Ga-
lés, Angola, e Brasil p6de comnnr-
tar-se no ºDesembargo do ·Paço. ·Lei 
de 6 d·e Dezembro de I 61 ~ , §. 15 , 
e Resoluç:aõ 'de 7 de Março .de J746-
0 degréd-0 -prüneÍl'o, e segundo para 
-0 Reino que as mulheres naõ ·cum-
·pr m commuta-se para o Bras'l a ar-
bitrio dos JU'izes. Assento de 30 de 
Agosto de 1614. O degredp das mu-
lheres para o Brasj} com m u ta-se pa-
'ra .1abo-Verde, o·a S. Thumé . ..; 'Car-
1.a R- gia de 920 de 0utubro de 116~0. 
O d egredo par.a Africa póde com-. 
:mu lar-se para Casiro-1\!Iarim, Mara-
nhaõ, e mais Conquistas do Brasil. 
]) ecreto dei:~ de.D.ezembro de 1685. 
.O .degredo .para o Brasil, e nova Co-

! l l lonia do Sacr~m ~1t~ foi prohibid6 
• · por D ereto de ~ 8 de lVJar.:;:o de 

17~~. Mandou-se commutar para as 
Capitanías do Maranhaõ, Seará, e 
Rio grande. Decreto de 15 de Se-
tembro de 1717. O degredo para as. 
Conquistas naõ se póde impôr a €S ... 
trangefro algum. Carta Regia de 31 
de JaneJro de 16~6. Corno 8€ regis..,, 
taõ os degredes, veja-se o Alvará. 
de 16 de lVlarço de 165~, e Decr to 
de 19 de Julho de 1668. Foi ·permit..:. 
tida a cornrnutaçaõ dos- -degtedos á 
Casa da Supplicaçaõ por Decreto de 
~4 de Outubro de 164~. Quando se 
com,rbutaõ1 em Lisboa aos delinquen-
tes sentenciados na Reiaçaõ do Por-
to procedem os Ministros corno Com-
i:nissarios, e deputados para este ne..J 
gocio, e ~aõ como Superiores águel-
la Relaçaõ. Decreto de ~ de Abril 
de 1664. Quando se impõe a pena 
de degredo para o Brasil declara-se 
o lugar com especifi.caçaõ. Decreto 
de 18 de Janeiro de 1677. Póde 
comrnutar-se o degredo pol' meio de 
E1nbargos na Cbancellaria , t'lu nã. 
Ex·ecu.çaõ. Assento de 10 de J -unho 

·de 1'75\2. O d 'egre-filo para a ilha ·de 
Santa Catherina foi prohibido , at-
t nta a bondáde do ·seu clima, e rn1;1-
dmfo para M ·aUo grosso , e outros· 
lugares. Decre o ·d.e \20 'cl.e N º''em-
bro de l T97. Impõe-se a .pena de 
à'egr·edo •aos C0ntrabandistás <gtre 'naÕ 
pagaõ a condenaçaõ pecuniada em 
seis mezes depois da Sentença. Al-
vará d'e l f> de Outubro - de 1760, 
§. 5. O degredo tempotario ct·e ót-
dinaTio impõe-se aos delictos rn-enos 
graves. Assehto de '18 de A g'osto 
de 1774. Impêz-s((i a peúa de d~gre.2 
do pelo Decreto de ~ de 1Març-0 de 
1801 aos Réos que se aohavaõ pr.e'""' 
sos na Cadêa do J,,imoei1 o , ainda 
que pelos seus orünes -me·1,ecessem 
maior pena. Os ,degredad0s - para-
sem pre para Gal és tem 'pena de 
morte se delJas fogem. Lei de -\e·& 
de Setembro cie !1603. Os de:g;redn-
dos para Afrioa '1que naiõ cornpYir~õ 
o degredo -vaõ ' rv.ir no Brasil b~ tern
po que lhes falta. Assento de 1'7 .da 
Maio de I 607. Que diligencias ·se 



D E í 
devaô fazer quando os degi'edados 
embarcaõ para o Ultramar , vejaõ-
se ()S Alvarás de 13 de Setembro 
de 1613, e de 16 de lVfarço de 165~. 
Os degredados para a lndi a foraõ 
senten'Ciados novamente pelo Alva-
rá de ·4 de Junho de 16~f). Os de-
gredados para o Brasil vaõ reparti~ 
dos em Na vi os. Carta Regia de 3 
de Junho de 1644. Mandaraõ-se hfr 
para a Ilha de ·s. Thomé por Carta 
Regia d~ ~ Maio de 165

1
5, e para a 

lndia por Decr~to de 14 de Janeiro 
ç:le 1664. _ Como devem ·hfr cumpr'ir 
o degre,do os Ré_?s condenad~s por 
metterein papeis falsos na Secreta-
ria, . veja-se o Decreto de ~9 de J u-
Jho de 167~. Devem ajuntar aos Au~ 
tos certidaõ do cumprimento do de-
_gredo. Decreto de 18 de Janeiro de 
1677. Os degredndos remettem-se 
em Navios da Corôa. Alvará de 5 
de Março de 1790, §. lo, 'e A viso de 3 
de Agosto de 179~. Mandaraõ~se hir . 
para Cacheu, e Bissáo por Decreto 
de 9 de Janeiro de .ÍBO 1 , e para a 
India, e Moçambique por Aviso de 
9l7 de Ou,tubro de 180'2. FGi permit-
tidó _ aos degredaclos levarem · comsi-
go suas mulheres: Decreto de ~ de 
Março de 1801.. -eeJo Aviso de ~9 
de De:oembro de 1809 se mandot1 ., 

- que as mulheres crimjnosas possaõ, 
,,.. naõ só-mente sei· Te·clusas na Cordoa-

ria, mas degredadas para _,o UJtra-
mar, e indistinctame.nte para ·os lu-
garE(s ·de A frica ,-..re--.. Estados do BPa-
sjl ,- -devendo com tu<ilq r:ireferir-se os· . \ 
lugares menus povoados , amoliado 
assim, o Decreto de ~7 de J-unho de 

~· ' .. 
17 95.-, , . 

l)eismo. Chama-se assim a opi-
niaõ daquelle,s , q_Qe- naõ admiUem se-

,.-naõ a i·az.aõ por guia re,ln ma teria de 1 

R.eligiaõ, e regeita,õ toda a . .reveJa-
Ç!iÕ' . ~ 1'.odo o preéeirto fundado ua 
. au.thoridade desta' sustentando que . 
DeQs J)lunca revekm ~ cousa alguma 
.aos. horo~J;ls _por modo·. sobren~ltural, 
.e qu~ o que se attribu,~ a i"(=~vefaçaõ 
.Jlaõ he.rnais qaeJhum...a_ inveuçaã hú-
.mana; fruto do .fanatismG>. ' ·ou da 
.impostura. Na.õ ·se deve c_onfundir -o 
Deísmo com o . Theis~Q, ou com . o 

DEL 
1 

N atur<tlismo. O Deismo admitLindo 
l1um Deos só. at<rca a rev laçaõ, e 
ioda a Religiaõ posi liva .. O Thei mo 
desconhece a revelaçaõ; porém naõ 
nega a utilidade della, e busca na 
razaõ, no estudo, e na meditl:l çaõ o 
que póde instruir sobre o~jPcto re-
ligiosos, ou de crença, ou de práti-
ca. O ·Naturalismo propriamente de-
signa a opiniaõ dos que r egeíLando 
da revelaçaõ sómente o que a raz DÕ 
naõ póde provar; ou explicar, ad-
rni Uem com tudo o que os Doutores 
Christãos fazem entrar nos seus Tra-
tàdbs de Religiaõ, ou ele Tbeologia 
natural. 

Deísta. Em sentido proprio , ' e 
eiimologico significa esta palavra a-
quelle que crê lambem em hum Deos, 
e o serve segundo o seu entender. 
Ainda que Deista, e Theisla sej ~1õ 
realmente a mesma denominaç.aõ ; 
sendo este termo derivado do Gre-
go, e aquelle do Latim , com tudo 
hoje· naõ se tomaõ no mesmo senti-
do .. A palavra Tbeista se põe qua-
si sernp!=~ em opposiçaõ á palavra 
A thêo. {} Theista crê êm hum Deos 
que · Q A thêo nega, Professa hum a 
Religiaõ que o A thêo regei ta. ,A g~· 
lavra Deísta tem hum sentido mt1i~ 
restricto. N aõ d esigna hum hom em 
qualquer que crê em Deos; e te1n 
huma Religiaõ ; mas hum homem 
que regeita toda a Religiaõ· revela-
da, reputando-a invénçaõ humana, 
e .só ,admitte a Relig·iaõ natural. Os 
que naõ tem Religiaõ alguma mere-
cem antes o titulo de lrnpios que o 
no"IDe de Deistas. Saõ quasi o mes--
mo qÚe '.At.hêos. 

_ Delator be aque1le que denuncia 
em Juizo hum deJicto., ou 0 seu <:1u-
thor, sem com tudo s~ fazei· Parte. 
Os. termos delator, denunciante, e 
atcusador saô. q1rnsi synonyrnos, por ... 
que saõ todos relativos a hun1a mes-
ma acçaõ feita por differentes mo ti_"" 
vos·, que consist#e ~m revelar a hum 
Sup·erior huma cousa que elle deye 
pynir. A sev.e1:a- adhesaõ á Leí pa-: 
rece ser o motivo do denunciante; 
hum sentido de honra' ou bnm mo-
VUI}ento racionavel de vingança. , .<?~ 

- Ss ~ 
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de outra paixaõ o do áccusador, hum 
serviço rnercenario , ou huma vonta-
de de fazer mal sem dahi provir bem 
o do delator. Os_ del atores sempre 
foraõ odiosos. Veja-se a palavra Cons~ 
piraçaô. 

Delegaçaô em g eral he o acto, 
pélo qual alguem substitue . a outro 
em seu lug ar. A delegaçaõ he de 
duas sortes, porque póde s r feita 
por hum Official público , ou pelo 
Devedor. A primeira he aquella, pe-
la qual o O H.icial público com rnette 
a alguem o exercicio das suas fun-
ções e m todo, ou em parte. Os lVla-
gistrados naõ pódem hoje fazer dele-
gaçaõ geral d a sua jurisdicçaõ. Só a 
pódem fazer particular para algumas 
diligencias, como a de inquiriçaõ CJ_e 
Testemunhas, a de in lerrogatorio, 
ou depoimento da Parle, a de lou:-
vaçaõ, ou vistoria. Em materia ec-
clesiastica Lambem se conhecem as 
delegações 'do Papa para julgar Ap-

- pellações que interpõem para a San-
ta Sé. Quando a Sentenca dos dele-
ga dos do Papa naõ faz te'rG~tJ.·a ·Con-
forme póde fazer-se nova tleleg·açaõ 
com'lnettendo-se o conhecimento da 
Caiusa ·a out:ros d elegados. , 

A delegaqaõ do devedor he hu-
m a especie de cessaõ que faz hum 
devedor e m provei Lo do seu crédor , 
dando-lhe em seú lugar pesisoa que 
se encarrega de pagar ... lhe a divida. 
Para a delegaçaô ser . válida he ne-
cessario 9-ue concorra o consentimen-
to de· tres pessoas, a snber; do de-. 
vedoi.· que d~lega, daquelle que he 
delegado, e do crédot qne acceita 
a dele?açaõ. Em quanto a delegaçaõ 
haõ he acceiia pelo delegado he ·hum 
.simpl s mandato que se póde tecu-
sar . Sendo acceita a delegaçaõ pelo 
crédor faz as vezes de pagarnen'to. 

Delegado~ Esta qualidade appli-
ca-se a dous ·objec tos differentes . 
Diz-se hum Juiz delegado, e hurna 
som ma delegada. Quanto aos J ui2es 1 

deleg;ados, veja-se a palavra Delega-
çaõ. Quanto ás sommas de legàdas, 1 

veja-se Delegaçaõ do devedor. 
Deliberaçaó he em geral o con-

selho que se toma sohre algum ne-

" 

DEL 
goci o. Tarnbem significa a resolucaõ 
tomada em huma Assembléa , ou em 
hum Tribuna!. As dehberações ca::;; 
pitul ares só pódem ser feitas para 
aquelles que saõ Capitulares , isto 
he, que tem voto em Capitulo. 

Deliberar se diz dos J uizes, ou 
ºde outras pessoas-que vota.õ sobre ai .. 
gurn negocio. Diz-se tambem que o 
herdeiro tem direito de deliberar, e 
tempo para deliberar, isto he, p~tra 
se resolver a acceitar, ou renunciar 
a be ranca. Presentemente o herdei-
ro tem , trinta dias para delibera)-"; 
mas se antes clisso fez algum acto 
de herdeiro naõ se lhe concede para 
delibe rar tempo algum. · . 

peliberativo. Estâ palavra ajun-
ta-se sempre ao termo voto. Diz-se 
ter voto deliberativo para signjficar 
poder votar nas deliberações de hu-
rna Assembléa, -ou de hum Congres-
so. Voto deliberativo opp'Õe-se a vo ... 
to consultivo, ·que consiste sóm~n1.ie 
:no direi to de ex pôr o seu parecer 
sem poder in:fluii·, na resoluçaõ que 
s·e hade tornar. · N·os Concilios só os 
Bispos tem o ·voto ·deliberativo. 

Del-inquente to:iii:i ado substanti•va-
mente ,be aquelle que commette, ou 
que já cornmetteo algum crime, ou 
delictó. Como os •delinquentes tendo 
suspej ções em Juizo as alleg-aõ, ve-
j-a.:...se a Lei de t' ·, ·ide Dezembro de 
-161 ~ , §. 19. Os delin-quentes fugin-

. do pata Castetla, e de lá para cá 
em que casos p~d:em ser pres0s, ve-
j a -se a Gon~ordata de ~8 de Feve-
reiro de 1 o:69 "eliltl'e o ; SeNhcr Rei 
D. Sehas6aõ, '·e IEl-JRe"i Fe1if:>f>€ d~ 
Castella mandada observar por Car-
ta de ~ de nulho .de a:69.9Z. "0-~ d'elin-
-qaeEJtes ·leigos ·que "1ntes de -purga-
dos <Js delictJos ·se orfilenaõ cõrtl Re-
-verendas falsas : saõ desnat\arca;Jíi~~dó~ 
do Re'n0. A1]1va11á de ~6 ·de .JMar.ç0 
de 1'746. Üs ' que .tem Juizes privati-
vos naõ deürnõ ·~e ' estar sage~tds aos 
Ministros 't€rriioriaes, qu·an<t© ·á pri-
saõ, e a.u tua:~aõ t8os delic s:, 's~nd'o 
·d·epois .d.isso l!éfifl:í.tüdos a ;ess·es .if.ui 
'Zes privatj v::osJ; a .Xluetn toca pro~es .... 
iSa-los, <e ' dar..:lbes 1livrarne.nto. A:lv.a-
t1·á· .de· 1 de -A.:gos.io .de Jl 7.'.5·8 . '· 
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Deb'nqufr quer ... dizer commetter Os del·ictos occul tos provaõ-se com 

d:elict.o., ou crime. 'I\estemunhas sjngulares por serem 
Delif;to significa etn geral todo o de diflicil prova . Alvará ele ;30 d~ 

facto illicito obn1.d0 voluntariamente Outubro de 1649. Aqu eJles crin: es a 
qu~ Gbriga a huma reparaçaõ, se el... -que se faz summario dev~m senten-
la he possível, e que pelas Leis hu- .c]ar~se com brevida d e . ..f\.ly_a,rá de ,J l 
ma.nas merece· pena. Chama-se fra- de Màrço de 17 4~, ~· 9Z. ElJl . qu·e 
gante delicto o m•omento em que. o - ·d.elictos- se p0dem pre ndei; O$ 1 Réos 
cTin'üaoso acaba de cornmetter ·o seu antes de culpa formada, Vf'.~.aõ-se ~s 
crim_e. Delict6 grav~. hê aquelle ·que -Leis de ~ á de Set.emhf@ de l 60.~ , d~ 

, merec«~ · puniçaõ severa .• Dei.i,c-to ca... 06 de Setembro.1..d.e .J .frl \2, e d~ l.B <l~ 
pi tal he aqueHe a que cor.responde ·Ou-:tnhr.o de l 7.54, · ~. Al vará çJ.13 b çl~ 
pena de m0rtie. Del·icto leive he o que Mar.ço d.e 17,90 _, §. L Coh10 se prp.-
naõ merece pena rigorosa. Delictos ·va o delic .to d0s qu:e solliaitiaô 1Vfa.ri-
públicos 1 saõ a.quell.es que offendem nliieiros pa.ra se. ais.so,Jda.'Cfa_;re1n ao .~~r,.. 

/ a oNlem pública. Dé.Iictos· paittlieula- ,viço de ·outrru; Náos, we,jq.-§~ .O ~AJi-
res· saõ os que .trazem •offensa 1 a . al- : , va;rá , de • ~:1 de .ete.nup;9 d~ 17 Mi. 
gum .parbcular. Ao ;deli e to deve cor- '. C .mlílo _se_ iiiDanda~Õi pu ·ir o~ .çl~licto·lil 
responder \o castigo. Alvàrá de ~o commettidos nas ,Capitania.si .do .. Pa-
de . Abril .de l671,· 1 Decre.to . .de ·~5 r.á_~ e 'MJarankaõ.:, veg_a.-se çi Carta 
de Janeiro -de 1679, '.:Lei de 10 de Regia de ~8 de A.go$t9 de , 1 7&~,. 
J iame.iro de 1 69 ~ ;; e Alviar.i de .'·3 de Hum dos meios de evitar ós delíctos 

' lVlarço de 174~, §. 7. Naõ só '. devern · · -he a .condemn::ttÇaô das custas pecu ... 
eastig;ar-se os·dehctos depoi~ .de,com- Ni.arias , do ProceBso. Alvará ide Pl f> 
I'nettiGlos;mas:de·ve-s'epre veniraçal!l- cle,, Ju.nho de 17ôQ. O cas,tigo <loi) 
sa -delles para se naõ commetterem. delictos deve comn~·ensur.4lr-~e çoq.1 
Alvarás ·de :28 .de Abril de ll681, e a- grav:i.dade d~lles. Directorjo e.on-
de ~9 .de Agosto de 1783, •§. ~. , A firmado por Al1vatá de 17 d~ A.gost9 
i·tnpunidade dos .<ilelictos anima os .de 17 58, §'. ~- Os J~HctofS de L~s;i-Ma ... 
hon1ens· a commette-.los. Alva1~á de ; :ges.tade tornaõ :~iç}.9 ., ... r..e s~çc çl; a ·ii-
~f> -ge Junho .de · 1?·60. He por · isso ; ,:m.fila ·da StJocessaõ ·dos ,iv1orgad9s. 'Le.i 
i-ncom•pativel com ·~ tranqnillid<1d e 1 .de 3 .. de A .gosto.;(le 770, §. l L Aos 
pmblica. Alvará de 20 de Outubro ' ·qu.:e COJiIHnettem · ~e}ictqs naõ v~.le a 
cl€ !l 7 f>S. O castigo dos deli e tos de- 1 • inúnun·i<ltade da ~c~,r.t.~ . Alvará de 39 A.I , d . 1 1 1.. 1 o . ve ·ser .p.ronto.· .til'. i\-·aras e 20 , e · de 1 d:e ;.N,oy.em:wro cle I{ 697 ~ · s que co,m-

1 )Z 1 d E:) Outubro.:. de 1763, e de 6 1 ~de .:rnetltem delicto~ ,no · çh$tricto do.,Po,r.-
_1Vlai:ç.·or., de -l'{'·9.0',,:.r1 De:ve o delic1tó ser '. ~to , , ~s;era1<iio .. ·aclit,.adQ.s' n.o ela C.a~a d.a 
castigaao, ainda: .q1tié se ri.ao . .siga o 1 -S pf)lic~çaõ . saõ_ ?~:tügados . e~ta .. Oar-
Be.u1Hotal ,e'ffeito. Lei -.de ~o de .O.ut~- 1 ta Regia de ~b de OutuJ)t > de l 16Ç2J; 
bro1 dl$ 1 Tt>:3 ,. § .. 3 ~ ,_@s delicitos ;mais , ! re ·D,eçr~Jtos :d"e 15 d~ D:ut.u.brp .de) .646 , 
ag.g.ra:vanúei:»d©v.cem .... se:r mais aspera- · ' -e till;e ~ · ,<iJe abril ·de 16 64. Os que sen-
mente ·_pmnidos; tdita , ;L~,i :de ~O :&e 

1
.d<©, <do fiein,o c01:.Qmet,tera9 1~~lictos . 

-OU·~buo de 17 '63 ? .§1 'ró. A ;firequen- ; . -lil'O B_rasJ:l podem r s~r accusa çlos pelo 
çr.a de:lifres • 00hibe.,.~e ;com a 1 se'\?erida .... -. 1 -Ptrom.o:to.r da J tustâça. Car~a . Regia\ 
de- .dai? penas.- LeLde 1'9 de Qutu qr(j) - . -de ~.7 .de Julho de_ J.6~7. Os que 
de d 7 6 4 . Ácércá d.os delictos _c©JJn- l -eom 1rnette.n1 ç.lel i:_ctos ,mTlitq.res da 1Vla-
1netti~t>s ein 1l JgTéjas naõ sei .cons.ulta ; · '.· ánha_ s:õ .fulga-.do.s ,pelp Regulamen-
perdá.0-, :ou co.rnmut.a<:?aõ devde-gaedo. · 1 ·to da 1rJiQpÇt ,de te,rra. Dec:i:eto d~ 
Ca:rta :::Regia de :~~ ,de AibriI de .Hn7. ! 1 lf> de· N o.vemh1·0 ,{le 177 4. 
8en:d:o :os cr.irrres cornme;ttid:os 1dentro l ., l Ddor:iga, ou delongamento se di;t 
das cinco legoas da Côrt.e pódem ... se 1 : a d~rnpra do pleito. .Ord. ~ffqns. 
a..Y.0car os ,A J.tos delles, .ainda que 1 Li:v.. f.P, "tit. \2 6., ~ .. _s.s _, .e ,L,1v. 3.0,. 
esmej'aõ JÍÓra do!Jd ito terri 1lorio da .Côr- ; . :tít,. ,7.4 , -§_. -~. 1

• . . • • 

-te .. .. .1As~(-m.to:iqe .. J.9 · d~ Abril de 16.~b . ,. J)elongar qu~r t~hze.rc;lem_p;r~r, \l.i-. . . Ss 3 



IDEM 
latar. Assim se diz delongar a de-
manda. Ord. Affons . Liv. 1. 0

, tit. 
47' §. 6. 

Demanda he o ac lo , pelo qual 
a lguern pede que o Réo seja obrjga-
do a fazer , ou dar a lguma cousa. 
Torna-se tarn bem pelo mesq10 Pro-
cesso 7 e enlaõ significa a Acçaõ 
proposta, e C!,isputada contenciosa-
mente em J uizo. Mandou-se consul-
tar os meios de se abreviarem, e di-
minuirem as dem a ndas . D ecretos de 
19 de lVIarÇo de 16.43 , e de ?JO de 
Agosto de 1653; porque · o principal 
emprego da Justiça he procurar evi'"" ' 
ta~las. Alvará de ~º de Junho de l 6~rn. 

Demandador he o que den'ianda 
o Author em J uizo. Ord. Affons. 
Li V. 3. o' fol. 115 ' §. 1. 

Demandar quer dize r pedir algu-
·ina cousa em Juizo civ'i l , ou crimi-
nalm ente. · 

Demarcacaó he o a cto de ·demar-
car, estrern~r, e ababsar limites, e 

' confins de ,terras. Também se diz ·o 
>terreno demarcado. Ord. Liv. ~.º, 
tit·. 34.•. Ás vezes se toma por marco 

· de limites. Ord. Liv. b.º, tit. . 67. 
Sobre a demarcaçaõ das Sesmarias 
no Ultramar·, vej aõ~se os A lvarás de 
5 de Outubro de 1795 , e de . ~f> de 
Janeiro de 180~. Ôomo se fez a de-
marcaçaõ dos Ba.frros para os Juizos 
criminaes, veja-se a; Lei de ~o de 
A gosto de . 1654. ·A · demarcaçaô , ou 
regulamento das'• Comarcas, e lirni-
· tes do Reino foi ·provisionalmente 
'ordenada p elo Alvará de 7 de. J a-
neiro de 179~. · 

Demencia he o estado d.e huma 
pessoa' cuja 'razaõ seí acha enfraque-
cida até o ponto de ignorar se o que 
ella faz he bom , ou máo. A clemen-
cia, tolice , e loucura saõ quas i sy-
nonymos. Com tudo differe a Ç.e-
m encía da tolice, em que, a primei-
ra he a privaçaõ absoluta da razaõ·, 
é a segunda he só huma fraqueza 
dell a. Ambas differem da loucura, 
em que ellas indicaõ hum estado ha-
bitual da privaçaõ, ou fraqueza do 
bon\ senso , e a loucura denota a 
desordem fogosa da imaginaçaõ que 
cessa por intervallos. , 

DEM 
Dem.úsaó he em geral hum ac-

to, pelo qual se deixa alguma c0u-
sa. Ha' demissaõ de benefic.io, de-
missaõ de bens, demissaõ de cargo, 
ou officio, e demissaõ de posse. l)e~ 
nússaõ de beneficio he o acto, pelo 
qual hum ·Ecclesiastico renunciou o 
b e neficio de que he tüular. Se esta 
<lerniss-aõ he. pura, e simples conser-
va o nome de demissaõ ; se he feita 
em favor de alguem-, ou debaixü de 
condicçaõ de ser provido no benefi .... 
cio, ou de outro modo chama-se en-
taõ Resig·nacaõ. Demissa õ de bens 
he a di·sposiÇaõ , pela ,qual alguem 
faz em sua vida abandono geral de 
seus bens; ou -de parte delles. A de- · 
rnissaõ de .hun:I cargo, ou officio he 
quando o q'ue nelle está provido o 
renuncia, · e ' naõ quer mais exercer 
as suas funções . Pelo Alvará . de l~ 
de Agosto 'de 1793 foi regulado o 
modo das demissões dos cargos, as- . 
sim militares, como civís. Demissaõ 
de p ©sse he quando alguem transfe- ·-

' re para outro a posse que tinha. 
Derriocracia he ·a fürma ' de go-

, \ verno, nÇt qual o Povo tem a sobe-
ranja. Na Democracia naõ póde di-

1 'zer-se que cada Cidadaõ tem o po-
der supremo, ou huma parte delle; 
mas esse poder só reside na· assem-
bléa geral do Povo convocada segun-

, do as !Leis. Assim o Povo na D .e-
mocTa,cia he a huris respeitos sobe-
ráno, e a outros vassallo . 

Demoliçaó he àcçaõ . de demolir;_ 
apear, deitar abwixo. _ 

Demolir ql!l·er dizer desfazer(, 1 dei-
tar abaix·o, destruir, hum edificio. 
.Devem -demolir-se. á custa · dos Pr0-
p'rietarios tas propriedades. edificada~ 
em Lisboá contra as ,Ordehs :8egias.. 
Editaes de 30·deDezembro de.175·b, 
e de · lo' de Fevereiro_ de 17 ó ,6 ; A vi-
so de ~o de Abrjl de· 1759, ·e· Alva-
rá. de l de Junho de 1787, cáp. : 14. 

De·molitorio. Diz-se interdi.c.to. de-
moÍit.orio atjuelle, pelo qual .se m8:~
d~ demolir alguma obra, ou . ed1fi~ 
cw. - ' ·. 

/ :DemonstraÇaó. Os Jurisconsultos 
-Romanos chama vaõ d.e'monstraça© a 
designaçaõ de algU.ma pessoa, ou .àe 



DEN 
- alguma cousa por huma qualidade 

que 1h·e he extri nseca. A nn nesta 
- clausula == Lego Davo, meu escra-

vo , comprado a Sernpron'io == a ad-
d i çaõ destas palavras :=: Comprado 
a · Se1npron'io == he huma dernonstra-
çaõ. A falsa detnonstraçaõ naõ an- 1 
nulla o leg·ado se ba certeza da cou .. 1' 

sa que se .q uiz legar, ou da pessoa 

1 
em cujo favor o legado foi feito. 

Demonstrador se d.iz aquel le. que 
ajuda; os Lentes de Fysica, Cbimi- 1 · 
ca, Anatomia, e Historia natural a ' 
mostrar os productos; extieÚ€hcias, 
e majs objectos destes- Estud0s. 

Dernonstrat·ivo se diz o €JUe ser-
;ve pata designai: a lgutna cousa. 

Denegaçaó se diz em ggral de 
qualquer cousa que se recusa con-
ceder. Em espedal he a recusaçaõ 
que faz o Juiz de prestar o seu mi-
nisterio. 

Denegar vale o mesnTo que recu-
sar, indeferir; Ord. Liv. b.º, tit. 84, 
§,. 14·. -

.Denuneia. Esta palavra tem duas 
accepções ditferentes, segundo á re-
laçaõ que tem ao direito civil . ., óU: cri~ 
mina.!. Denuncia em materia crimi...: 
nal h~ a declaraçaõ que se faz ao 
Juiz de algum delicto, €lll daquelle 
que he o seu aggressor sem se fazer 
Parte. Denuncia em materia· civil 
di~-se em g~~·al de hum c:rcto, pelo 
qual se faz partici paçaõ de aJ o· urna 
cousa, a hum terceiro. Denunci~s de 
Capellas vagas naõ se admi.ttem a 
l\tiinis-tros, sendó daquelles que pó-
dem contrahir certeza dé Jl1izes. Car-
ta. Regi-a file ~ 8 de Setembro de 1 ~~9, 
e l)eeret0 de ~ de Março de 1709. 
Denuncias das CapelJas que poss1.11.em 
os .1VIosleir0s, e p.ess@as ecdesia·sti ... 
cas naq se devem Ün·pedir com ex-
eommunhões , .Editaes , ou omtlios 
procedimentos do G@lleitor. Ca-rtas · 
l.legias de 3 de Fe-vereiro de 1637 
e de ~4 ,. de Nov mbro de 163'8. As- 1 

d~.Qunaias de bens possuídos por pes-
soas; f.lU Cm:porações ecclesjasticas 
fora{) s·uspensas porr Decreto de ~ de 
..laneir0 de 165-1, e mandadas conti'-
nuar por Decr@to de 8 de Julho de 
180~ .. .N.;aõ se pódem .. dar clas Qapel-

DEN 
]as já incorporadas na Corôa. Decre ... 
tos de 17 de Julho de 1679, e de 
1693. N aõ se póde. dar segunda de ..... 
nuncia de Capellas; e passado an~ 
no, e dia sem se fabr nella perdem 
os Denunciantes .o dü:eito. Decreto 
de 5 de Novemb1·0 de 1706. Foraõ 
prohibidas as d nuncias. de Cap"Bllas 
vagas dentro de hum aano, ord .... 
nando-se aos Provedores das Comar-
cas que nos sehls dislrictos pozessem 
Admieistradores dativos Decreto de 
31 de lVfaio de 17~7. As denuncias 
àe Capellas, e Morgados rec.e.Oem..j 
se no J uizo da8 Capellas; e como 
se processaõ , veja-se o Alvará de 
9:33 de Maio de. 1·775• .. As denuncias 
de ôens possuido por Corpos de rnaõ 
morta, ou de CapeUas para andar m 
em Clerigos toma-se no J uizo da Co-
rôa; mas depois pas~aõ para o J uiz:o 
das Capellas, dito Alvará de ~3 de 
Maio de 177v, §. 18. As denuncias. 
de bens viuculados perte ncem ao J ui-
zo da Corôa, e pa'Ssaõ de hum para 
outro Juizo quando se conhece que 
tem , ou dei.xaõ de ter essa q uali da-
de. Decreto de 8 de Julho de 180.~. 

·As denuncias de Capdlas vag·as, ou 
Morg-ados naõ tem lugar senaõ an-
dando siobnegades, e fóra das Pro-
vedorias. Alvará de 14 de Janeiro 
de 1807. §. 8. As denuncias das Ca ... 
peHas da Corôa daõ ... se no J t1izo1 del.t. 
las. AI vará de~ de Dezembro de 179 I . 
Denuncias naõ se admitterl1 d · s bens 
das Confraria·s d© Santissimo Sacra~ 
ment<!Y. Decreto de 3, e Alvará de ~o 
de J n1lho de 179 3; n e m dos bens, e 
padr:ões rl<:rj uro das JWisericor<lias, e 
Hospitaes contra as Leis da A rnor--
tisaça:õ, e se lhes fez m·ercê delles 
h vres de encarg·os. Decreto de l f> 
de Marco de HWO . As d e nuncias dos 
bens da, Orderh de S. Thiago man-
daraõ-se suspender. Deereto de lo 
de Julho de 179~ . Jrambem se m[IU-
daraõ suspender as clti!nlillcias de bens 
que se achaõ em poder de Corpora-
ções religiosas . ..A viso de PJ~ de J u-
lho de 1790. Denuncias pódem dar:& 
se doS" beneficrus do Padroado Real 7 
pensürnados , ou renurnüa:dos sem 
licen.ça Regia. Alvará me ~6 de· Se-

Ss 4 
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iembro de 1791. Denuncias de fa-
zendas descaminbadas como se fa-
zem , e receb m ., veja-se o Foral de 
15 de Outubro de 1587, cap. 97, e 
98 , e o Regimento de ~ de Junho 
de 1703 , cap. 17. Recebem-se das 
fazendas pertencentes ao Fisco que 
andaõ sobnegadas; e quanto tem de 
premio os Denunciantes, veja-se o 
Alvará de 15 de Novembro de 1606, 
e o Regimento de 10 de Julbo de: l6 ~ 0, 
cap. 55. Pódem tambem fazer-se pe-
1·ante o Procurador da Corôa, e Fa-
zenda. Carta Regia de 11 de Setem-
bro de 1614. Sendo dadas mais de 
huma denuncia dos mesmos bens 
prevalece a primeira. Regimento de 
10 de Ju.lho de 16920, cap. fJb. Re-
cebem-se denuncias dos que usaõ de 
espi ng-arda contra a fór ma da Lei. 
Lei de 5 de1 Julho de .1613; dos que 
se aúsentaõ para Castella, ou para . 
Já ma ndaõ dinheiros , créditos , ou 
f zendas. Lei de 5 de Fevereii;.o, e 
Alvará de ~7 de Setembro de 164~; 
<los extravios do Real d' Agua. Re-
gimento de ~3 de J aneúo de I 6 <.L3 ; 
<los que levaõ dinhefro para o •Brasil 
sem registo, e sem li cença. Lei de 
~~ de Abril de 1648; dos que ]a-
vraõ tabaco no Reino. Alvará de• 10 
de Maio de 164·9 ; dos conJ ui os so-
bre rendas Reaes. Alvat·á de 30 de 
Outubro <li( 1649 ; dos que .·naõ pa-
gaõ os novos Direitos. Regimento de 
11 de Abril de 1661, §. 30; dos que 
servem dous oflicios. Alvará de ~6 
de Outub1·0 de 1644 .. ; das fazendas 
descaminhadas das Alfandegas dos 
Portos seccos. Regimento de 10 de 
SetJembrn de 1668, · ·cap. 4.14; ·dos 

uri ves que vendem peças de ouro 
de menos quilate. Alvará de '3l5 de 
Fevereiro de 1669; ou naõ marca-
das. Regimen lo de 1 o de Ma11ç.o de 
1698, § ·. ló, e 18; dos Ministros, 
e Officia s de Justiça que lançaõ nas 
1· nJas • R aes, ou fazem conloios. a 
1· 'spei to della . Alvará de lo de J a-
neiro de l 678; dos que faz.em segu-
ro fóra da casa delles. Alvará de ~~ 
de Novembro de 16 84 ·; dos Mestres 
dos a ios que vindo do Brasil t.o-
:maõ porlo eslranho. Lei de ~7 de 
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Novembro de 1684; dos que cerceia-.:> 

1 moeda. Alvará de 17 de Outubro de 

1

, 

1 

1685, e Leis de 9 de Agosto de 
1686, e de ~o de Maio de 1688 · 
do descaminho da sisa, e d ízimos d~ 
Pescado. Alvará de ~4 de Fevereiro 

1 de 1686; da venda da carne á en-

11 

xerga. Decreto de ~6 de Novemb:ro 
de 1687; dos que augmentaõ o pre-
ço dos generos pelo augrnento do va-
lor da moeda., Lei de 11 de Ou tu""' 
bro de 1688; dos que cortaõ arvores 
á bo rr; a das vallas do Paul de Ma-
gos. Lei de 17 de Marco de 1691 • 
dos que mandaõ dinheü:o de prata; 
.e 0u:ro para os Rejnos estrangeiros, 
e Capi tanías do Brasil. D eretos de 
~o de · Ou tub:uo, e de 1 '2 de Dezem-
bro, e Alvará , de l~ de Dezembro 
de 1695; dos descaminhos do páo 
Brasil,. e dos que o em barcaõ pa-
r 'a fóra. Alvará pe l de Agosto de 
1697; dos que naõ observaõ a Prag-
matiêa. de 14 de N ·0vem bro de 1698, 
§. 16. Alvará de ~ l de · Julho de 
l 709l, e Lei de 6 de Maio de l '708; 
do crime de tabaco. Regimento de 
\2·3 de Junho de 16'78, §. P21; das 
fazendas descarnitihadas aos direitos 
dos cincos. Regimento de ~7 de J a-
neir0 ·de 1699 , '.Cap. 2õ; dos que 
cornpraõ cavallos da Tropa sem se-
rem ccmtramarcados. Alvará de 9 de 
Ag·osto de 1701; dos que vaõ a bor-
do <los Paquetes. Alvará de 16 de 
Outubro de 170t>, e Deereto de lG 
de Agosto de .17~~; ·dos que intro-
duzem vinho ~ azeüe, cerveja, ou 
bebidas de fóra. Alvará de QO de 
Setcembro de 171 O·; dos que. levaõ 
Navfos estrangeiros aos Portos das 
Conquistas sem hir nas ~frotas. A 1-
vàr.á de 8 de Fevereü·o de 1711 ; dos 
que vendem vinho a1.avernadó con-
tra a: fórrna do Regimento: Alvará: 
de ~3 de Dezembro de 17lb; dos 
E,3Xtl"avios do ouro ern pó no districto 
de Mjnas. Leis de• 11 de Fevereíro 
de 1719, e de ~o de lVI:arço de 17 ... o; 
dos rque falsificaõ . o ouro, , misturan-
do-lhe metaL Lei de 1 7 de Janeiro 
de 17 3:) ; dos que i;razem faca, pis-
tola, ou ari11as cnrlas. Lei de ~9 de 
Março .de 1719-;: dos que embarcaõ 
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para o Brasil sem Passaporte. Lei 
de geo de r-.rlarço de l 7 °ZO; dos que 
extrahem ouro de Minas sem o re-
gistar, dita Lei de ~o de Março qe 

· 17~0; dos que usaõ <las . moedas de 
ouro sem a nova sarrilha. Lei de 129 
de Novembro ,de 173~; dos que naõ 

-manifestaõ diamantes de vinte qui-
lates , ou os rnandaõ para fóra do 
Reino, e dos que remeti.em ouro do 
Brasil fóra dos cofres. Alvará de ~ ·i. 
<le Dezembro de 1734, e Lei de ~8 
de Fevereiro de 1736; dos Gover-
nadores , e Officiaes do Ultramar 
que negoceiaõ com estrangeiros. Lei 
de ?20 de Março de 17 3 6 ; dos The- 1 

soureiros, e Contadores geraes de 
guerra que fazem pagamento contra 
·a fórma da Lei. Decreto de 15 de 
Dezembro. de 1736; dos iransgres--
sores da nova Pragmatica. Lei de 
PZ4 de Maio de 1749, cap. ~7, e ~8; 
do extravio do ouro havendo appre-
hensaÇ>. Alvará de · 3 de Dezembro 
de Í 7b0, cap. 6, e Regimento de 4 
de Março ' de 1751, cap. 3, §. 7; 
das transgressões do Regimento dos 
Pinhaes de Leiria. Regimento de 
~b de Junho de 1751, §. ~4; dos 
Officios, e dos Proprietarios que Ie-
vaõ mais da terça parte. Alvará de 
13 de Julho de 1751, §. 18; dos 
que levaõ negros dos _portos do mar 
do Brasil para terras que naõ saõ 
dos Dom]nios Portuguezes. Alvál.·á 
de l 4 de Outubro de 17 õl ; dos que 
negoceiaõ em diamantes brutos. Al-
vará de 11 de Agosto de 1763, §. 3; 
dos Proprietarios que naõ se encar-
taõ dentro de tres mezes. Alvará de 
~3 de Março de 1754, cap. 10, §. 6 ;. 
dos Officiaes de Jus liça que consen-
tem em fazer-se depozito em mãos 
particulares. Alvará de 4 de Maio 
de 1757; dos que vendem polvora _ 
sem licença. AI vará de 9 de Julho 
de 1754; dos Comrnissarios volan-
tes. Alvarás de 6 de Dezembro de 
1755, e de 7 de Março de 1760; 
<los que att.entaõ contra á vida dos 
Ministros de Estado. Decreto de 17 
de Agosto de 1756; .dos lVIercado-
1·es que se alevantaõ c9m a fazen-
da alheia . . Alvará de 1_3 de Novem-

ToMo I. 
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bro de 1756, §. l~; dos contrabandos. 
Estatutos confiri;nados por Alvará. de 
16- de Dezembro de 17bfi, cap. 5, e 
Alvarás de !Z6 de Outubro de 1757, 
de 14 de Novembro de 1757, de lá 

· de - Outubro de 1760, e de 16 de 
Dezembro de 1771 , §. ~; dos que 
trabalhaõ em bezerrcs de fóra, dilos 
.Estatutos , cap. 17, §. IS; e dos 
que lhes daõ despachos na Alfande-
ga. Decreto de 8 de Abril de 17 b8 ; 
dos Mercadores de retalho que ven-
dem fazendas de outra classe, ditos 
Estatutos, cap. ~, §. b; dos que 
vem-- da Ilha da Madeira , ou das 
dos Açores sem Passaporte. Alva-
rá de 4 de Julho de 17 58 ; dos que 
alu-gaõ casas a vádios. Alvará de ~;'> 
de Junho de 1760; dos que no Bra-
sil cortaõ arvores mangues antes de 
descascadas. Alvará de 9 de Julho 
d~ 1760; dos que falsificaõ aguar-
dentes. Alv..ar.:ls de 16 de Deze mbro 
de 1760, §. 9, e de 15 de Julho de 
1767, §. 5; dos que fabricaõ sabaõ. 
Alvará de ~o de Dezembro de 1766; 
dos que plantaõ sabugueüos na Bei-
ra, Traz-os-Mon les, e Minho. Al-
vará de 16 de Novembro ele 1771, 
§. ~ ; das sisas sonegadas. D ecreto 
de 8 de Agosto de 1767; dos que 
compraõ, ou vendem cartas de jo-
gar, naõ sendo de contrato. Condic-
çaõ 7. ª de 3 l de Julho de 17 6 9 ; da 
falta de pagamento da disima da 
Chancellaria. R e gimento de ~l de 
Maio de 1773, §. 11, e Alvará de 
19 de Janeiro de 1776, §. 8; dos 
que faze m pactos de qu ota 1itis. Al-
vará de 1 <le Agosto de 177 4, sus-
penso por Decreto de 17 de Julho 
de 177 8; dos pescadores que pes-
caõ, ou navegaõ fóra dos limites do 
Reino. Alvará <le 17 de Março de 
177 4, §. l ; do monopolio, e da fal-
ta do manifesto dos grãos. AI varás. 
de 1 de Dezembro de 1757, e de 
~4 de Janeiro de 1777, §. 9; dos 
que e.xtra:viaõ a poJvora. Alvará de 
13 de J u1ho de 177 8; dos Governa-
dores, e Ouvidores do Ultramar que 
prevari,baõ em seus governos. Al:v-a-
rá de 14 de A brií de 1785; dos le-
gados naõ manifestados. Regirnen-

'f'l' 
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to de 7 de Julho de 1787, lit. 1, 
§§. b, e 6; dos crimes nas Couta-
das. Alvará de~ 1 de Março de 1800, 
§. ~6; dos que nos pagamentos obri-
gaõ a dar, e recebem mais de ame-
tadc em metal. Alvará de ~5 de Fe-
Yereiro de 1801, §. ~; dos que rnan-
daõ tropas P-ara fora do Rei no. Con-
dicçaõ 15 de ~ de Agosto de 180~; 
dos Lavradores de -Riba-Téjo, que 
cccuLt.aõ a quantidade de palha qu~. 
receberaõ das suas eiras. Alvarás de 
~! de Abril de 17fib, e de_ ~ de 
lVf aio de 1803 , e . Edital de 19 de 

\_Abril de 1804 ; dos que fazem dis-
curs6s sediciosos, e associações oc-
cultas. Edital de 5 de Dezembro de 
1308 , e Portaria de '20 de Março de 
l 80i) , §. 1 ; dos que maculaõ o cre-
dito dos vassallos, e Gabinetes In-
g'lezes, e Hespanhoes. Decreto de 

.~o de Março de 1809 ; das sisas no 
Brasil. Alvará de ~ de Junho de 
1809 , §. 9; dos que- delinquem con-
tra a Lei dos sellos , e deci ma das 
herancas no Ultrarna1·. AI vará de 17 
de J u'nho de 1809 , §. 14; das Re-
crutas escondidas. Alvará de 15 de 
Dezembro de 1809, §. 19; dos cul-
pados no Regimentq do Fysico-Mór. 
Alvará de 9l?2 de Janeiro de 1810, 
§. 18 ; da falsificaçaõ das caixas de 
dssucar. Alvará de ~7 de Fevereiro 
de 1810; dos que vendem polvora, 
cartuchos, e petrechos de . gu~rra. 
Portaria de 31 de Julho de 1810 · 

. ' dos bens sonegados ao Fisco. Alva-
Tá de lf> de Novembro de 1606; dos 
bens dos ausentes em Castella. De-
creto de 4 de Maio, e Alvará de ~ l 
de Junho de 1644. Pódem <lar-se de-
nuncias naõ só das Ca pe11as , _mas 
tambem dos \bens, e regalias da Co-
1·ôa. Decreto de 7 de Janeiro de :I-788. 
F 'oraõ permetüdas as denuncias da-
das por com plices nos casos do Re-

. gimento de 19 de Setembro de 167?Z, 
cap. 76. Denuncias pódem dar os 
Artifices das fabricas de lani.ficios 
das tres Comarcas · huns dos outros 
em segredo. Regimento de 7 de J a-
neiro de l 690, e Alvará de 7 de 
Novembro de 1766, ~- 8. As denun-
cias de si proprio foraõ prohibidas no 
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caso da Lei de ~8 de Fevereiro de 
1736, e permütidas no do Alvará 
de ~9 de Novembro de 17f>3, §. ~
Foraõ prohibidas as denuncias dos 
escravos conJra seus senhores. Alva-
rá de 3 de Outubro de 17 b0, cap. 
l _l, e permiUidas contra quaesquer 
pessoas pelo Alvará de 11 de Agos-
to de 17 f>3, §. 3. Tem lugar a de-
nuncia do Serventuario .que serve 
com · µrovimen to dos. J u1gadores deT' 

_ pois de acabado o tempo em que es-
tes pódem prover. Alvará c;le 8 de 
Agosto de 1753. Recebem-se denun-
cias perante os I nspec t,ores Ietrad~s 
dos que àugmentaõ o .frete do taba-
co do Brasil para o Reino. Alvará . 
de ~9 de Novembro de 1753, §§. 4, 
e 1 J\. Tam bem se recebem denun-

. cias em segredo , verificadas pela 
real apprehensaõ, dos donos que -em-
barcaõ ·por fraude effeitos depois de 
expirado o , termo da carga do com-
boi. Lei de 16 de Fevereiro 9-e 174·0, 
e Alvará de~[> de Janeiro de 1755, 
§. 4. , Tiveraõ l.u gar as denuncias da-
das, ou pel0i Procurador da C\orôa, 
ou por Particulares dos que altera-
raõ os alugue1·es, ou aforaraõ terre-
nos na occasiaõ do Tetremoto de 

1 . 
17 f>f>_ com excessQ do· justo rendi-
mento que os predios produziraõ an-
tes. Decreto de 3 de DBzembro de 
1755. Denuncias recebem-se dos ma~ 
rinheiros, e homens do mar que sem 
licença Regia por escrito -se assolda-
daõ ao serviço de outras Naçõ.es. Al-
vará de ~7 de Setembro de 17b6. 
Mandaraõ-se tomar dos culpados no 
levantamento do Porto. Carta Regia 
de ~[> de Abril, e Edital de · 8 de 
Maio de 17 67. Tem ~ugar as denu.n-
cias a respeito dos contrabandos, e 
fraudes· dps vinhos. Alvar~s de 16 
de Janeiro de 17 6Q, de 16 de No-
vembro de 1771, e de 4 de Agos o 
de 177 6, §. 5. Compete a denuncia 
pela falta do manifesto dos vinhos 
para delles se pagar o subsidio litte-
rario. Lei de 10 de Novembro de 
177~, e Alvará de 7 de Julho de 
1787, §. 18. Compete tambern pela 
fo.l ta do manifesto de entrada dos 
generos obrigados ao Terreiro públi-

' 
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co .,- ·e de~caminho ·delles. Regimen-
to <l - l de Julho de· f779, tit. ~, 
§. 4, !: · ti L 6 ; §. 6 ; e AI ará qe .., 9.- · 
de Juhho de 1797, § b. Tem' lugat' . 
a de-Qu qc-ia a respeito '<la moéda· es-· 
tran-gejrn. ; ainda': nacien'al diminuta' 
qu'e ê ''·á'cha-r na! maõ de ·Particula-· 
res na Ilha da Mad~ira-, é suas an-· 
nex-as. Alvará. · de · 19 de Julho de• 
1'7''6\).f R@oebem-s~ denuncias por fal-· 
ta do. ~rrl a:njfesto· ·que deve faz~r-s·e: 
d.os .@iplrnüos de_ mpres~imo, _9U de 
o ·t; ~-contrato em ctue , haja ;yenci-, 
ment<l> d!= j<Uros. lAlvarâs de ~6 de 
Setembro· d.e jl 76..~, e · d.e ·11 de Mai0 ' 
de -1770: P"elo Deéreto ae·1a ©.e Abril 
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que "'deixaÕ· de apresentar guias dos 
vjnhos que conduzem a Lisboa. Al- . 
vará• dé·1 18 de No-;.·erilbto de 1765 ,' 
§. 6; d1a 1Ó-trodueçaõ do, vinho do ra-
rn no districtü' do en'l"I:> ·rque da Com-
paühja 'ªº Douro Cverfficada pel?- cor-
pora1 apprehensae ~ c_haõa. AI árá de 
16 de J~neiro -d'. ··116a;, §. b '; ·do t 
con trabànd.o --dos vinhbs 4 ramo do 

, Porto." .Alv-ará'-· Üe 4 ,de A·gost0 ' de' 
1776, §§. b, e 6; dus que jntt du ' 
zem vinhos nos portos 1db !A lg:arvê 
como estrangeJ-ros para se· e.xpotta--

' ~d.e 1800 se concedeo ·o termo üe ~res 
:ipezes para se fazer o manifesto }:ler-· 
doada .. a pena do perdimento. V.eja 
se o Edital de 6 de J u,uho de 1800. 
Outra ·-gual suspensaõ, e perdaõ da 
pena aos denunciantes se concedeo 
por Rol"Laria de 3. de · Se.tern.bro de 
18HL ·Veja-se o Edital de 19 de Se-

. tenJbro do i:nesmo anno .. Recebem~ 
se de.nuncias dos O:fficiaes da · aber-
tura que das fazendas tirar cousa 
que exceda o valor de hum tosta·õ·: 

rem em ;N 'avios Por_huguezes. Alvará 
de • W · d~~ Agosto de 1777, §. 4; dos 
AJmocr~ves" Caneiro·s, e outras pes"" 

1. soas qye con<luzem vinho do ramo-
para º ' districto de . émbarque: '.Al--· 
vará de·. ~1 · de Set~mbro ·de 150~; 
§. · 4•. Denuncia <lava-~e dos Caixei--
ros d:a. Companhia do Pará · que ne--
gociavaõ nós gen eros della. Alvará 
de 12 9 <le Julho de 11758; dos que in ... 
trocJuz aõ fazendas ·seccas, ou · mo-
lhadas nas Capitanías do Commercio 
pertehcentes á . Companhia de .Per ... 
nanTbuco , e Parahiba. Instrue ·ões 

AJy~rá de 14.de Novembro de I 7b7 ' · 
§. 9; dos Capitães de Navios que 

. entraõ em portos prohibidos na na-
vegaçaõ da Costa de Africa. Alvará 
de 7 de Maio de 176 I ; dos que es..:. . 
-ti pulaõ. dotes dos filhos de pessoas 
que. tem fôro de Moço Fidalgo, e 
dah1 pa-ra cima. Lei de 17 de Agos-
to de 176.l, §§ . . 4, e 5; dos extra-
vias dos dir.eitos dos gados em Lis-
boa. Alvará de 10 de Maio de 1770; 
do~ transgressores .do Alvará de 16 
de Dezembro de 1773, §§. ~, 3, e 
13 ; dos Contratadores da Fazenda 
Real ,que fazem rebates sobre direi-
tos, . ou 1 com posições sobre tom adias. 
Alvará de ~o de M.~jo de 1774, §. 1,.,; 
dos qu~ aconselhaõ, ou julgaõ con-
tra a disposiçaõ da Lei de 1 b de De-
zembro de 177 4, §. ~; das transgres-
sões que se c0mmettern nas mattas' 
e nos bosques. Alvará de <2 de Julho 
de 1807 , §. 7. Denuncias dos vinhos 
como, e perante quem se daõ em 
L_isboa, veja-se o Alvará de ~G de 
Outqq1:0 d.~ ~ 7_~f>, §. ~9. Daõ-se dos 

. confinnádas . por A}vará. de 13 de A ... 
gosto de 1759, §. 3 4J· ; e dos C ontra-
bandistas dos genercs da Companhia 
do Pará. Alvará de ~b de Outubro 
de 176~; dos que ·p1antavaõ vinhos 
em terrenos proprios para dar paõ. 
Alvará de ~6 de Outubro de l7ob, 
§. l; e dos taverneiros que vendiaõ 
em Lisb9a vinho por menos de ou.., 
tenta réis, dito Alvará de ~6 de Ou-
tubro de 1765, §. 18; dos_ que com-
pravaõ-Apolices, ou Acções das Com ... 
panhias de Commercio com rebate, 
e por menos do que ellas valem. Al-
vará de 30 de Agosto de 17()8, que 
se suspendeo pelo Alvará de ~ 3 de 
Fevereiro de 177 l ·; dos que no Bra-
sU tinhaõ fabricas, á excepçaõ d as 
perrnittidas. Alvará de 5 de Jane iro 
de 1785. Foi prohibida a denuncia 
aos cornplices, e interessados com e]-
les no casG> do Decreto de 8 de Abril 
de 17 58. Mandou.,,se tornar . dos R éo:s 
do attentado contra o Senhor R€i 
D. Jozé. Decreto de _9 de Dezem-
bro de 17 58. Deven1 dq.r-se em con-
jurações contra o. Soberano por to-

TT ~-
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dos 0S qu.e .c:? i sabem , f(Ín~à que .se-
jllÕ d@ ,pais· qpntra filqos,. sm .de fi-
lho~ ,contra ruti "'e, di o~.l)E}çreto. cfa 9 
de Deí..tpl'I\i;>fo 1 ~e. ,; \7 [) ~ -;}.4\$ , den~f:\-1 
cias ql.le se c1aVfaõ_.RJtrante os:A 1110.-, 
x.a:~ifes cl~ diveqms Allllq" çirifááos 
de. Lisboq., . p~ssanrõ _depois 8Ute ser 
lhes tirou a ·ju i_e<licçaõ . .Çotit.ê ncjosa 
para -0 J ú,i~· c;J~ - India, -~li~a~~ De-::i '. 
ereto de 16 de Janeiro de l '7 6~ . De 
n\_lnc};;{ se :a;i~apdou dar ~llJ · ,$egri~do 1 
J!Q J uizp cúi Jncgnfidencia ·dos que 
ti·t;rh.é\Õ., ~u Gonservavaõ o :Breve .Apos-1 
tJJlicum. pasceridi. , Lei de 6 ~d~, Maio ' 
d~l.769. PeF,J.uncia .. em segtecl nm.n- ' 
do\).:-se <lar dos cque nas Ilhas ·. dbs· 
A..~ores .tinhaõ moeda estrain,·geira' 
o.U ' jla,eioAM ._cliroinuta. ; ·ver·"'. aod -se 
a a;ppre.ben~õ. ·cAl,v9rá de, 19 .de .J u .... 
I.h Jie l 'H>I; -;._. ~- ~- Corno .. se rlá de-
nuncia dos Fabricantes .de ' pannos, 
e . petalflte quem , ;veja-s~' r o .AI vará 
de PJO qe l) z~mbro de · 17'(,)6 • . Man-
<l.oUr-se. dar d:enu.ocia e m segxedo con-
tra os J esuita~ que voltavaõ ao. Rei-1 

1 

uo ;pela Lei de ~ 8 de Agosto de l ,767, 
§§. u, e l:O. Foraõ prohibi~as ·denun-
cias de concubinatos pelo . Alvarã de 
~6 de SeteQabro .de 1769. As·,denun-= 
cias . de decitnas naõ se recebem a 
respeito de empiestimos gi:atuüos, 
e v .. :rbaes· antes de se pôr ·a A'.cçaõ 
em Juizo .. Resoluc;aõ de I~ de J u-
nho -de 1770, .§. ·· ç;; nem de divida 
de m.enos de dez mil réis , dita Re-
soh1çaõ de l~ de Junho de 1770, 
§. 7. Nenhu:m crédor depois de da-
da a denu.ncia, póde escusar-se das 
penas. Alvará de 11 de Maio de 
1770. Saõ dadas ..esias denuncias em 
Li boa pelo Proc_urador Fiscal, e na 1 
Provincia pelo Procurador da Fa-
ze nda da Cabec~a da Comarca, dita 
Res_oluçaõ de 1 ~ de Junho de J 77 o, 
§. ~O·. Daõ-se a~ denuncias em se-
gredo, e como, veja-se o Regjrnen-
to de ·92 de Agosto de 1771, §. 31. ' 
A denuncia .depois de dada ernba-
rassa o manifesto da decima. Alva- · 
rá de 14 .. de Dez.embro de 177 b , 
§. 4. As denuncias da . decirna naõ 
J>Óde.rn ser díadas ; nem pelos deve- 1 
dores,. nein por outros. do seu man-
dado . ResQl,uçaõ de 6 de Dezembro 
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de l 7SO. Recebem-se as Glenu~ciãs .. 
1º; .cl~sca .nin\h.ojj nos Pinhaes file~ Lei- ··, 
i:ja p~ra-nte o .Superintendente def .... 
J,~s~ 1-A.l 1 ará de ~ 1 ~e; Janeiro de 1 T83. , 
§., 4·. Q.enunoias çontra os deJinql!!>en-
tes ,do~ ·rnarüfestos: dos vinhos p~ni, O! 

• pagameot_o do subsicJio h t.ter.ari@ <la-i 
" õ-se ~rn qualquer Cidade' ; Vjlka·,; 
J~izo, ou Esori-to.liio. Alvrn·á .<le, 4 J 
de J ulbo:. de 17 87 , § .. -8 ~ IlliM' foi p.ro-
hihi.do dá~la : pei·ant~ · 1Vlagü;tua<ilo1 de 

, alheiia jurisdioçaõ pel:á Rt?SQluçafü de; 
6. de Maio -.de; l8<X>.:., e · P·rov:isõ~ d,e) . 
~6 de Junho· :de 1 , l.80~,. e dé ll de. . 
Março de l~0.3. As dentlncfra:,s das. 

1 JrUgadas - ,de Saan·ta:rern (admi .tem-se. 
na eonfor.liJíti<lade ~as do subsidio Ji.t ... 

1 teta-ri0. Dec·r.e t " de lo de .JMarço de, 
1803? ~- l. · DeE:ll!ncjas p.óçle , dar,...,se 
de quem por paJav.ra, ou esci:ito dei-. 
nuncia outrem de traiçaõ, e ; incC)nfi-

: deocia. Portat.i.a de ~o de Março de 
' 1_809, '§. :?2 • • Veja-se CrJrgu'l'açaõ~ 
' • r Denunciaçl!Ló . hé 0 acto de de-
. nunciar. ·Ta.mbem sjg.nific~ .li>l·e~a
! çaõ. Assim se cliz denunciacçaõ do. 
1 Evaa.gellio. Demtmciaçao ·. ti9ma-se 

jguaJrnente pefa proolarriaçaõ dos 
\ que qu.exem . casar, feita na ~~ Igre-
i . 

Jª· 
Denunciante , ou Denunçz'ado'! he 

aquelle 1 que denuncia, isto hé, que 
declara em, J uizo o crÜnB público 
para se procerler contra o 'delinquen-
te por Officio da Justiça. O denun-· 
ciante naõ te.rn particular interesse 
no negocio :que denuncia .~ ou se o· 
tem naõ quer com tudo ser nelle 
Parte. O denunciante dos bens · so~ 
negados ao Fise0 tem a terça pa1·-· 
te do valor dellês. A l1vará de 1 b- de' 
Novembro de lõ06. Tarnbem a tem 
o denunciante dos bens d0s ausentes·. 
em Castella. Decreto de 4 de Maio, e 
Alvará de ."ll de Junho de 164<4. ·Ode...:. l . 

nunciante de tabaco de rolo tem de · 
premio cem réis por arrate , se0do de 
tdda a bondade:. Resoluçaõ de IS de· 
Outubro de 170\B , §. 4~. Pela Lei de 
3 de Jumho de J.676 tem a terça par-
te. Tem tambem o denunciante de 
fazendas descaminhadas a . terça par_, 
te, ainda que sajaõ de contrabando 
qu~ se mande queimar. Alvarás de ~6 
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d.~') 0-u ti! bl'<l> ·.à d·"l'~b,'ti , e de l pe)I-0 .oaso dós. assass · nj os, e r01Ub©S< 
Q u.~u b.r.P .1Jle,· 17~5 8~ ' S<t'dlíJd:O denm11eiila:m: c-e»mrne;ttiti!os n@ C isal11 dq Milho ; 
té, à~( QUTQ; tem a:met·ade .. Al~ará . d~ 

1
Te nm .d-m•Villp. .. d.ei <0int-r·a. . 

~ JÍ,E; Gh1tuhr0 de 17,581"" ':I'aJJnhem te·mf / · Dertunci·ar. · _quél' tli~er1. d~labar 1 
atnétade o denunciantg <ilas fazenda r tnanifestarJ ás. 1uis iç.oas a-lgu.ln cdelri.n-
c~~fr c.a.d:a:S ·a·,8cil;lnrrri ~nrios v-0rhu:1ies. q-o~ntleç ·OU a}igum cl,<!d~aoo. '!)ambein 
Alvará de 6 de Dezembro de 17fi8r .. signiifio-a.p.lro:ClaE11Hüi. f.)~miOOcia~se he ' 
~d.e:fn.nw-iat1tes i .de' Clfutlirabacm.dG_ re- 1

1
• deseubrfo· ·o propr.i:o · à~licii.o, · 8íS· Jn.ts"!. 

~bem 1 ·~;pre1urÍio..,; . Oll · ~ decJai;eµi p01"' .. 
1 

• tiçasi. _Pó.de d:cu llm foq;,,, a dos Offi€lia.es. 
a~g;uJ1rol~tario · ,. ; ou ~~n razaiõ .de of....; 1 i que servem sen:i. prm:vimento , e o 
i0'j<DJ.l ,Jdi.t.o A Lvar.á. ,~{:gJ 1'3": de :Gu tu·hl:IJ01 ' ·de nu rn~.Íc.1.nt© 'l:ie : 'l"l.Jtovidn no O.tricio. -, \ ' ' . 1 1-'"' • 
de.. ~ 1 7a- &. · Jlue~ pi,.~1nlio ·. 1se pr:mnn;~t'~e.©l. . , Ahia!tlá:s ~ dé.\tl3 dle No..ven'ltbro de 16:.l ~ , 
~ 'J d~nuncian trel 'dQ là.ttent.acloJ bontr-xr t e-: .qre18}de A·~©s~<r> - de 1"753. · 
~j~iab.oc~.e:t o. ~~'Ore ," 'veja'-=s·~ ' e>-_' JP-.é l 1 .) 'JJ:eo&. h-e d . EíJte. Sk1.pi·etlíl.O, ~ohe-. 
~re'tr.«i> r~t l.9 ;.d€J füa.e,IM.hrIDi _de ·;i;zf)S.1 

} j l ... rerl lti..ei~te perfe.it@ ; in:.6_raitRJt~e.nte 
Aó. dfín\..( rtc:iánt.e -e:nr:s~g;IÍ©dru.e:flitrrg~ . bdm" ·. ·&ábi-0,; e r ·pp(!}eroso.; que ex is ... 
se-'1likle·:o ·pr~1mio~ e.m! eg-:çe:ei.o.. Ahra~ru i . ; t0 n~e:-~~aa-iarne.xroo· , .6H1lue he o p1·jn- . 
<li :JAUd~,, J u~ho de }} '1 -())í({, ,§: ~:.'. <,Jue- · ' ci pio , e creaçaã. 1ale,. to.alas as cousas. 
p;c~~ s~.> .prometteq aos ,denunaia.n.:.; 1 · A · su.w ieJ'rlste111oiai he1 fundada enU. pro-
t~s1 d.a.&1:v..1 q_hars , q u.e• s€i ·.mamdaraõ . ar..-. : vas inéon;tes;tave i.s1: . , · 
i:{hJl..C:.á!", J~ej.a-se, 1 0 1 Ai:! vru·á ·de 9Z1l 1 dtr 1 · DeRa'P-ti"do · qi~~l' dizer o mesmo 

--Q.tüi:tbro «~te '17..6L5 ·; 11§. 1 ... ·o , d:e:mJl.>~ , jque1 <dernarcadfü »Orcl .. · Affons. Liv~ 
6ia t.e ,d.as. Escritl1>uas O.e divida'S ·naõ · f>.? ~ ~it.r 9,, pr.. ~ , . 
márü:fe:stadas qme.11n. deva ser em ·lLis; ' De.parti.do(," p.alavra atltiquada, 
b 1á ~ .e ,nas Pro·vincias, \-:eja-se a Rg~ o m0s:m9 ·que Parti.dor. He o que. 
soluça.ô del ·deJunho d~l77o, ; § ~ · ~{). \ iepa1·tfe. Ord. Aff~ns , Liv. ~.9, :mt1. 
Osr'd.érmnciahtes .qe. q:Uaesque,r . éon- 1 3a.,. . ·fo].. ; 30. O ilepartz'dor, e dador 
tr:abandos , ou extra~ios mo .Brasil dei todo.los Rei.nos ánçp:ote de.-:' espada 
teip·. ametade da fa-zenfila . apprehen-;- ) tempa11a,~ para .fazer dei'\Cito. 
di:d\a:," e ·outro tanto mais em que ·O$ ·, - -Departir . vale t é).nto corno dis-

, Réos- saõ ~ondemnados. Alvará de .fJ tinguir, e-xtrernau. o~~d. Affons. L·v., . . 
de Janeiuo de 1785: O denunda1Úé ; !2.º,'art. !27 ·, pag. ~~.Significa tam-
doloso dü Real d' Agua he aondem~ hem Fepar.tir , dist.ríbuir , dividir , 
nadG> no dobro, além das custas ~ Pro~ .1 D0cumento das B~filt. ~ do Porto. do 
v'1$".a\Õ_ de 1.0 de S,eaeníbro cle 179·1'. anno· 1de 1338. · 

·O dea1Hnciant(t} aos. bene6ci:os eccle- - . ·D ,epf,ndencz:ai s~ dizem as cousas 
sias1ia'os,. e direüos do- Padroado tem . 1 <qlile ioo~tenc·em a · oritla, de qu€ saõ · 
p~n: preJnio o direito . de aprê'sen.tar c<Dmlo ·,aeoessoria. As deJj)endencias 
p~i: : hnmél, ou mais vezes ein pessóa ' de huni1í negocio saõ os varios ramos 
e~clesfa1sti1ca digaa. Alva,rá de I 6 dre deste que lhe estaõ . necessariamente 
Se-tembr0 de 1791. '"' Os .denui1cíantes ligados. · · · 
d ôs" bems·· da Corôa saõ · obriga<dos ·a D ,@_f}oenme se denGmÍna aqueJle <que 
Pégisfarr rno. Juj!l('} das -Capellas·; ~ he cham'ado a J ~izo para depôr smbr~ 
nas \ Pro'0edorias ·das Comarcas res~ aJ.g~um &:irtig-0. 
pectl-vas ás suas Cartas d€ A<l'minis- Depoimer.dJ() be a ac~aõ I d é:- d.e pôr 
tracaõ~ Décr~fo . de . 8 de J t.ilhb· <l.e em. J uizo,,, Tam.ben1 s.e: éham~ a~.sirn 

1 H30·~. · O denunciante que deQlla.r,ar o testemu.nho, ou o contexto do q.lile 
os -del~rnGJ_.ilerites .. de crimes aJfr0z&..s-,- ê ' se depoz.· P~lo A.Iva11á de _ 14· ·de No-
os,. cl.e_r. á prisaõ ,. a.inda que seja -do · v€rnbro â.e l 7ó'7. se determinou, qu<;" 
nurneuo. ·delles he pe.udGad0, . e t tem 'O 'Glepo,~mento das 'F~stem 1:rnhas d .-tS 
premio.' O:rcil. Li v·. · 5. º., tit. 11 €>', JW ~ · Devassas . "de e0fttr1ahantdQs sobr€ ca-

, e ~- 1·~ Nes.ta .confonnidade >' sê a.fifi•: ' dé\ · bu,ri) 1 ~o's R.éos> de-Mum:~jados se se ... 
xou o Edital da Infie~denci.a ~éral p:u-a.Bse •l::Ias mesmas IDevassas_. p>"ail'-a, 
..da" P.ol:i~ia .eh~ 9l cle Ma:r-ço ·ae. Hl-015 

1 

1 p6r €H sYs~ fJFG~EHie1·. N'a.S pód>~ al-
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guma Parte ser obrigada a -dar se- . annexas , sem c0m· tudo tociar no cá: 
g,undo depoimento aos A:i;tig,os ,.sB- l'·a:a· ·erda Ordem<- Esta peiia he ·mais 
naõ depois de a:bertas, . e ·puP>licadas 1 grave ··que a suspensaõ que •sÓ)/i·ohi-
a::; Inquirições. As~nto de . -~'2 :. de - lDe b EcclesiasLico das suas fu.nç<'5es. 
Ma'io àe 17 83. Pó& . rn .dab dep.oimen- . por algum tempo. -i • .. JJ :rr ...., 
to por .P rocurado.i· as pessoal? ~ €g11e- 1 , · -Deposi-tar •quer. ·dizer< dava~ glhai" 
gías, e os Bispos fóra ~ ele s.ua.s_ casas · · ' dar. l ~ · , · ~ · "' . ~ '_ - . · '''.-
com instrucçaff assign.ada poi·:r'eJles i · )'l Depositarrfo se -diz; o qffej he ·en-
e em casa pessoalruente. A.viso de carregado dà guarda de aJgumqtle..: 
13 de Agosto de ·r~ 787. ' ·r .' • • posito. Os DJ,r?sitarios de . qya~s~ 

D epór quer .·dizer dec]ar-ari com quer cofres publ1cos . que subs>t1iuétn 
jvramento o que se sabe sobre ·algum~ m·oecla .má a "l;>oà saõ ; castigados. I Al-' 
facto ao Magistrado, que interr0ga va1"á ide . ~fi de âgbsto,. de J:Gf© ~ Os 
a respej_,.to delle. ~ Tambem, sjgnifica · Depositarios d~~ben~-éonfisbados.tf_Jáe· 
abdicar. As ve~·es·· se torna por.·Gl.es- deixaõ usar . al·gtl-em dos: ·-<::Iit-JOs · · ~ens 
pojar da sob.eranjá:, do _g·overno ~, üdo saõ p1,es.os; ' Regimrento de:.iJJGUtle . J ·u-
em pr~go. Final~e.rtté líe symo.nymo ' lho de 16~0 ;1··ca:p n; J:4· .. Os··Depos\i1tá;.;· 
de confiar, entregar: . ·-... , ";> ~ • 1 • nos- da Decüna ele. tos pe1a:s1 Ca,mab 

Deportaçaó era.1 entre-· os' Roma- ras naõ pódem. por ellas sev:: e-ieusos 
nos a pena daquelles que er.aõ con- '· sem · assistencia do 1-Juiz, ·salvo há--
de.mnados a hrr. degreda'dós pa'ra as vendo legitimo·ri,mpedimento ~ · Provi-' 
Ilhas. Esta p.ena .s.w.ccé.deo Já_.- da pro- saõ de s de. lJ unhp de 17 40.",. 0s De-
hi biçaõ da agua, e do fogo, e era posítarios da ~ôrte· · e Cid a d.e foraõ 
j g ual a condemnà:çaõ · perpét.~a. aos . ' exlinctos ., e . foi c ·eada em .seu ;Jú . 
fa:apaJho~ púbbcos . . Os depo.Etados · r gar hum a Administraçaõ. Alvará 1 de 
eraõ rhortos civihrierite .... , ·perdiaõ·r a· \2 '1' de l\llaio de 17 f> 11

• Sendó os De-
honra, e os direitos de. Cidadãos., posi.ta.ri0s elei tios pelas Camaras res.:. 
naõ poJiaõ testar, e naõ , tinh~Õ"ou- pondem· e llas pela sua falencia. Re--
tro herdeiro que o Fisco. Consei:ya- soluçaõ- de 16 de Junho de 17á3 ~ ,,_ e 
vaõ só1~ente o que he proprio ·do di- Alvar,á -de ~5 de A gosto de 1774; 
rei to das gentes; e podiaõ obriga..r §. ~8~ P-ódern se r Depositarios em 
aquella parte dos bens qüe naõ lhes Lisboac os Testamen teiros nomeados 
fôra confiscada. A deportaçaõ era em Testamento, naõ os dativos . ,,AI- . 
differente da relega..çaõ, porque .esta ' . var á de 1 .de Dezembro de 1767', e 
naõ tirava ao condernnado os bens, ' Aviso de 8 de Novembro de 1785 . 
ném os .. d.ireitas d~, Cidadaõ ,- nem a Os Depositarios de moveis nas Pro-' 
faculdade . de test?r~- O relegado era · vindas saõ nom~ados, e afiançados 
sómente obrigado a retirar-se para pelas Camaras. Alva rá de ~5 de A.:. 
algum lugar indicado rio Decreto, gosto -de 1774, §. ~8 . Saõ fieis De-
ou na Sentença temporariamente, positarios .·do Juizo , e sugeitos ás 
ou para sempre. , Deportado entre Leis delles os Arrematantes em quan-
nós vem a se)." o mesmo que ban- , to naõ . pagaõ o preço da . arremata-
nido. . çaõ. Estatutos ·confii'lnacfos por ·.Al-

Depos1Çaó he a abdicaçaõ voJun- vará de· 16 de Dez~mbro de-, 1757. 1, 
taria , ou constrangida de· algum cap. ~. , §. 9. Tambem ficaÕ' sendo 
cargo , ou officio. Tambem signifi- Depositarios do Juizo os Dévedores, 
ca, o acto de depositar em J uizo o em cuja rnaõ se penhoraõ as dividas 
preço' de a lguma cousa que se de- : assignando e1les· no .Auto da penho-
ve, ou que está litigioso. Ord~ Af- ra. ,Alvará de b de Outubro de· 179~. 
fons. · Liv. 4.~, fol. 8 . He tambem a . Depos-ito. Esta palavra tem mui-

- cond~mnaç-aõ canonjca , pela qual o tas ;,icq~pções. ' Significa: · 1,. 0 hum 
.Superior ecdesiá.stico de~poja: para cQntrato , pelo qual se dá alguma 
s;e.mpre hum .Ecclesiasti.co do seu be- çoU'sa e1;n guarda a outro par-a ser 
-nefiçio , ~ das ..(unções q\le lhes saõ .restitui.da á v·o.ntade daquelle que a ., 
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dá : ~. 0 a mesma cousa dada em 
guarda: 3. 0 certos lugares destina-
dos para ahi se metterem os deposi-
tas orclenadós por Justiça. Os J uris-
consul tos Romanos faziaõ clifferenc'a 
de deposito simples a deposito mise-
ra vel. Simples he o que se faz sem 
necessidade , e só por von ta ele do 
deponente; e miseravel o que tum 

J?ºr causa hum tuin~1lto, hum incen-
dio, ruina, ou naufragio. Pelos cos-
tumes modernos o deposito se divide 
em voluntario, e necessario. Aquel-
le he o que se faz li vremcnte na maõ 
da pessoa que se escolhe, isto he, o 
que se faz no caso em que .p.aõ ha 
tempo de deliberar, nem de esco-
lher Depositaria, ou quando he or-
denado pela Justiça. Diz-se Depcsi-
to público o lugar destinado .. para 
nelle se recolherem as cousas que 
se depositaõ por ordem judicial. Foi 
estabelecido hum Deposi Lo geral na 
Côrte pelas Leis de ~ l de Maio de 
17 51 , de 13 de J aneira de 17 57 , e 
de Pi l de Junho de 17 59 , declara-
das pelo Alvará de l de Dezembro 
de 17 67. N aõ deve haver na Côrte al-
gum Deposito particular, á excepçaõ 
daquelles que se fizerem pelos Tes-
tamenteiros nomeados em Testamen-
to, naõ pelos Testamenteiros dati-
vos , dito Alvará de l de Dezembro 
de 1767, e Decreto de 17 de Julho 
de 1778. Foi creada huma J unia da 
Administraçaõ dos Depositos públi-
cos pelo Alvará de Pil de Maio de 
1751. A ella se devem dirigir os 
Precatorios pelos Ministros que des-
pachaõ os respectivos pagamentos. 
Alvará de 6 de Junho de 17 54. Es-
tabeleceo-se hum Deposito público 
na Cidade do Porto por Alvará de 
~6- de Agosto de 177 LlJ . Sem deposi-
to naõ saõ ou vi dos os donos das fa-
zendas descaminhadas que foraõ con,;.. 
dernnados em penas. Foral de 15 de 
Outubro de l b 87 , cap. l 04, e Re-
gimento de ~. de Junho de 1703 , 
cap. 107. O Deposito que a Orde-
naçaõ mandava fçi.zer quando se pre-
paravaõ as Causas nas Revistas foi 
extincto por Alvará de 7 de Janeiro 
de 1750, §.· ~. Pagaõ no Deposito 
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público de Lisboa os moveis corrup-
ti veis dous por cento deduzidos <lo 
dinheiro porque forem vendjdos: o 
dinheiro , pe(~as de ouro , ou pra ta , 
ou preciosas hum per cento do v· -
lor á entrada. Alvan1s de ~ l de l\/Jaio 
de 17 51 , cap. b , §. 1 , e de ~b de 
Agosto de 1774·, §. 16. Os Deposi-
tes vcluntarios pagavaõ mejo por cen-
to, dito Alvará de ~ l de M·aio de 
1751, cap. b, §. ~, que foi revoga-
do pelo §. 5. 0 do Alvará de ~l de 
Junho de 1759, que mandou pagar 
só hum quarto por cento; fhas ·pelo 
Alvará de 9 ele Agosto de 17b9, 
§. 10, mandado observar pela Lei 
de QO de Junho de 1774, §. lb, e 
p elo Alvará de P25 de Agosto de 
1774, §. 17, do Deposito volunta-
rio nada se paga. Do Deposito ju-
dicial nada póde dispôr-se sem or-
dem do lVIinisLro que o mandou fa-
zer. Alvará de ~l de lVIaio de 1751, 
cap. 3 , §. 3 , e Decreto de 7 de De-
zembro de 1757. Pela Resoluçaõ de 
30 de Junho de 17 51 se ma'ndou ob-
servar a respeito dos Depositas da 
Real Fazenda o mesmo que antes 
do Alvará de ~l de lVIaio do mesmo 
anno_ Aquelle que faz ·o Deposito 
judicial naõ se entende approvar a 
Sentença, porque o Deposito naõ he 
pagamenJo. Assento de \92 8 de Se-
tembro de 17b1. Aonde se princi-
piaraõ a fazer os Depositos . da Côr-
te, veja-se o Aviso de 9 de Abril 
de 17 54. Sendo os Depositas feitos 
em mãos de pessoas particulares, ou 
de O:ffic.iaes de J ustiç.a saõ nuUos. 
Alvará de 4 de Maio de 17 57. A le-
gislaçaõ que estabe1eceo o _Deposito 
público naõ comprehende as arrema-
tações dos bens das heranças indi-
visas. Decreto de 1 õ de Julho de 
17 b7. Sobre as respostas que devem 

-dar os Deputados do Deposito pú-
blico, veja-se o Decreto de ~ 1 de 
A gosto de 1760. l'Jlandou-se do De-

-posito público tirar dinheiro para o 
Erario, e como, veja-se o Decreto 
-de 9 de Março de 17~ 1, declarado 
·pelo Aviso de B de Julho de J793. 
Os Depositas públicos nas Provin~ 
cias regulaõ-se pela Lei de ~o de 
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Junho de 1774 no que lhes he ap-
plicavel, dito Alvará de \í',5 de A-
gosto <le 1774, §. ~8. Suspendeo-se 
o Deposito nas Causas de Fretes 
em quanto pende a Excepçaõ de in-
com petencia do J uizo. Assentü de 
!2 3 de Março de 17 86. De.positos ge-
1·aes de caval1os para o Exercito, 
<]uantos , e quaes foraõ estabeleci-
d os , veja-se o Alvará de l \2 de De-
zembro de_ 1809, §. 6, e seguint~s. 
Foi creado hum Deposito de fazen-
das, e mercadorias na Ilha de S. 
Miguel por Alvará de \?Z6 de Outu-
bro de l 810. Em Gôa foi estabeleci-
do hum Deposito para nelle se rece~ 
berem . todas as fazendas nacionaes , 
e estrangeiras. A lvará de 4 de Fe-
vereiro de 181

1
1. Deposito de grãos 

para sementes a favor dos .Lavrado-
res da Extremadura mandou-se fa-
zer por Portaria. de ~5 de Janeiro de 
1_8HL Pestinou-se por Portaria de 14 
de OutubrÕ de 1810 a Náo Vasco da 
Gama, e a Fragata Fenix para de-
posito de todas as preciosidades que 
alli se quizessem guardar. 

Deprecada he o mesmo que Car- . 
ta precatoria, ou deprecatoria. He 
o instrumento, pelo quai se _de preca 
o J:uiz de diverso territorio para se 
fazer neste alguma diligencia de Jus-
1iça. . 

Deputaçaó se diz .ª missaõ, ou 
.exp-ecliçaõ de algumas pessoas de hu-
ma Corporaçaõ ao Soberq.no, ou a 
hurna Assembléa para tratar em seu 
nome, ou seg·uir algum negocio. ·As 
depl:.1.tações das Camaras como foraõ 
i·eguladas, veja-se o A viso de 1 de 
Junho de 179R. Tambem seregula-
raõ as da Universidade quando vaõ. 
á Real presença em occasiaõ de Fes-
tividades por Aviso de 3 de Junho 
de 1793. 

Deputados saõ as pessoas que com-
põem huma deputaçaõ. Dizem-se tan1-
bem Deputados os membros de algum 
T ribunal a quem se deo alguma com-
rnissaõ de jurisdicçaõ, ou conhecimen-
to dos negocios .da reparUçaõ domes-
wo Tribunnl. Assim dizemos Depu-
tados da Meza da Consciencia , ~ 
Onlens, Deputados da Junta do Com- . 

( 
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mercio , Deputados do Santo Offi-
cio, &c. Os Deputados do Santo Of-
ficio precedem nas Juntas que nelle 
se fazem aos mesmos Desembarga-
dores do Paço. Cartas Reg·ias de 3 
de Julho , · e de ~5 de Agosto de 
17~6 ; e' tem o titulo do Conselho. 
Alvará de ~O de Maio, e ,Lei de l~ 
de Junho de 1769. Os Deputados da 
Administraçaõ do Deposito d a Côr-
te por quem· saõ eleitos, qu4n tos saõ, 
e de que cl~sse se tiraõ, veja-se o 
Alvará de :21 d'e Nfaiq de 1751. Os 
Deputados da Junta do Commercio 
que q Lrnlidades devem ter , e ,_por 
quem saõ eleitos, vejaõ-se os Esta-
tutos confirmados por Alvará de 16 
de Dezembro de 1756, cap. ~, e 8, 

, e Decreto de l ~ de Janeiro de 17 57. 
! Foraõ creados para o Deposito pú-l blico p1ais dous Deputados tirados 
· do Corpo do Commercio por Alvará 
l de 4 de Maio de 171'>7; mas foraõ 
1 extinctos pel~ Lei de ~o · de Junho 

de 177 4, §. 14. · Quem '· elege os D e-
putados da Fabrica das sedas, e suas 
qualidades, veja-se o .Alvará de 6 
de Agosto de 1757, §. 6. Foraõ no-
meados Deputados, e Officiaes para 
a Meza do Bem commmn por De-
creto de 16 de Dezembro de 17 57. 
Os Deputados assjstentes dos Ins-
pectores geraes quaes· s~jaõ as suas ' 
obrigações, veja-se· a Lei de 91de 
Ju_lho de 1763, §. 15. Os Deputádos 
Administradores das Leziras quaes 

I devaõ ser, e como se faz a , eleiçaõ 

1 

rdelles, veja-se o Alvará de ~o, de 
Ju]ho de 1765. Os Deputados da 

l Meza da Conscienciq. sendo Religio-
sos tinhaõ o privilegio de )Provin-
ciaes actuaes. Aviso de 14 de Agos-

. t o de :Í 7 7 o. Os Deputa dos por par-
te da Côrte, e Cidade no Deposito 
geral <le Lisboa saõ dous Dese mbar-
gadores nomeados pelo Senado. A l-
vará de ~o de Junho de 1774 , §. L 
Os D -eputados da A drninistraçaõ do 
Deposlto do Porto saõ annuaes, e que 
jurisdicçaõ tenhaõ, veja-se ,o Alvará 
de ~5 de Agosto 'de 1774, §§. 3, e4º 

Deputar quer dizer mandar al-
guem em s~u lugar para fazer as 
suas vezes. 



fa E R 
Derel·icto1, termo latino. Pro de-

relicto quer dizer deixado, abando-
nado , <lesam parado com animo de 
se paõ possuir mais. Cousa derelicta 
he o mesmo que deixada abondoria-
da daq uelle a quem pertence , que 
naõ a quer mais para si. 

Der-iscar vale o mesmo que cel-
lar, tran~ar, apagar com riscos de 
penna. 01·d. Affons. Liv. Lº, tit. ~ . 

Derogaçaó he o acto de dero-
gar. · 

Derogar quer dizer annullar, a-
bolir algum Capitulo, ou Sentença 
da Lei. 

Derogatorio se diz o que tem vir-
tude de derogar algum <lireilo. Clau-
sula derogatoria he aquella que con-
tém hurna derogaçaõ. 

Derrama he o ]ancamento de al-
'gum tributo, ou conü:ibuil(aÕ r epar-
tida, ou derramada por todos. Como 
se faz a derrama em Minas Geraes 
para preencher as cem arrobas de 
ouro , veja-se o Alvará de 3 de De-
zembro de 1750, cap. 1, §. 3. Nos 
pagamentos de direitos os mais po-

. derosos costumaõ nel.las pagar me-
nos, e os pequenos mais. Alvará de 
13 . de Julho de 1776, § .. ~. 

IJesafio , synonyrno de duello, he 
o combate srng ular entre duas, ou 
mais pessoas. Tem muitas vezes por 
objecto satisfazer a vingança, e mais 
vezes ainda se12;uir as le is de hurna 
falsa hoara. A -origem dos desafios, 
ou combates singulares remonta á 
inais alta antiguidade. A Historia 
Sagrada nos conserva a narraçaõ de 
hum destes combates em que a ,des-
treza venceo a jactancia da força. 
Othon I. para terminar a questaõ 
agitada entre os Doutores Alemãés 
sobre a representaçaõ em linha rec-
ta ordenou hum desafio; e porque 
aquelle q ue sustentava a represen- . 
taç.aõ foi o vencedor , determinou 
que. esta tivesse lugar. Affonso Rei 
de Castella querendo abolir nos seus 
Estados o officio Mosa:"rabico, e subs-
tituir o Romano naõ achou outro meio 
para submetter o clero, e a nobreza 
á sua opiniaõ que o de fazer comba-
ter dous Campiões, hum pelo Roma-

ToMo I. 
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no, outro pelo Mosarabico. O de-
fensor do Romano foi vencido, e a 
vontade do Rei curvou-se debaixo 
do triunfo do vencedor. Fefizmente 
o tempo fez penetrar raios de luz na 
espessa nevoa d a jgnorancia, e da 
barbaridade. Luiz X IV. fez muitas 
Leis contra os desêYfios; mas a m ' -
lhor dellas foi a do mez de A gosto 
de 1679. Por e lla depois de prob ibir 
aos seus vassallos vingar-se pelas ar-
mas estabeleceo hum Tribunal com-
posto dos Marecháes de França pa-
ra sentenciar em hum a só Instancia 
sobre os pontos de honra , e repara-
çaõ das offensas . Entre nós os desa-
fios saõ prohibidos, e castigados ri-
gorosamente. Alvará de 30 de A-
gosto de 1 61~, e Lei de 16 de Ju-
nho de 1 6 68. 

Desaforado se diz o que naõ he 
conforme ao fôro, isto he, ao d ever 
imposto pelo foral da Terra. Contra-
to d esaforado he aquelle em que al-
guein r enuncia a defeza, e se su-
gei ta á exec uçaõ antes da ci taçaõº 
Ord. Atfons. Liv 4. 0 , iit. 7, § .. 2, 
e Felipp. Liv. 4. 0

, tit . 7\2 • 
Desaforamento J1 e a acça.õ con-

traria ao foral , ou aos pri vilegios , e 
direitos de que se gosa pelo foraL 
Ord. Affons. Liv. ~-º, pag. 50~. 
Tambem se diz a herança ao fôro, 
ou ao dire ito introduzido a favor do 
contrahente corno obrigando-se a sof-
frer a execuçaõ sem ser citado. Ord., 
Li V. L.L. o' tit. 7~. 

Desaforar quer dizer desobrigar 
do fôro, ou postura do Foral. Tam-
bem significa privar alguem dos di-
reitos de que gosava por foral, uso , 
costume. Ord. Affons . Liv. ~-º, fol. 
368, e 503. Desaforar-se he renun-
ciar-se ao fôro do domicilio, ou pri-
vilegio . Ord. Li v. 4,, 0 , tit. b 1, §. 3 , 
e Li v. 4. 0

, tit. 7\'Z. 
Desagrado be synonymo de des-

prazer, desgosto. Incorrer no desa-
grado do Soberano he reputada a 
maior pena~ A lvar_á de 14 de No-
vembro de l 7.ó7, §. ó. 

Desetg,qravar vale o mesmo que 
desfazer o gravame., dar provünen-
to ~ emendar Q aggravo do Juiz in- ' 

Uu 



DES 
feriot. Ord. Affons. Liv. 1. 0

, tit. 5, 
§. ~ 4. 

Desa.c;gravo he o acto de desag-
gravar. 'I'ambem se diz a ~menda do 
agg.ravo por Sentença do J uizo su-
perior. 

Desaguisado se diz a accaõ des-
arrasoacla. Ord. A:ffons. L1v. 'i.º, tit. 
63' §. \2~. 

1 

Desamparar be o mes~o que 
abandonar, deixar pro derelicto. 

Desautorar quer dizer privar das 
insígnias de honra, e dignidade. 

Descamin.hado he o rne~mo que 
extraviado, tirado por alto sem se 
manifestar nas Alfandegas. 

Descaminhador he a pessoa que 
descaminha 1 extravia, e furta os di-
reitos á~ aduanas, e portagens, e 
leva sem manifestar, ou lealdar o 
que se deve dar ao manifesto. 'Al-
vará de 1 r de Janeiro de 1751. 

Descaminho he o extravio , ou 
furto que se .faz ao manifesto, ti-
rando-se por alto os generos sem os 
despachos necessarios .. Differe do con-
trabando, em que aquelle póde ad-
mittir despacho; e este naõ tem des-
pacho por ser prohibido. Ord. Liv. 
1.0

0 tit. bl, §. 5. Ainda que o des-
caminhador Jncorra em penas por di-
versas repartições só em hurna se 
pagaõ os direitos. Artigo de 9J7 de 
Setembro de 1476, cap. 43. Como 
se procede nos feitos dos descami-
nhos, veja-se o Foral de 1 f> de Ou-
tubro de 1587, cap. 95 , o Regi-
mento de 10 de Setembro de 1668, 
cap. 40, e b de.~ de Junho de 1703, 
cap. 17, 100, e seguintes. Os. des-
caminhos do peixe como se castigaõ, 
vejaõ-se os Alvarás de 30 de Janei-
ro de .16lf>, e de ~7 de Outubro de 
1677, e Lei de ~4 de Fevereiro de 
1686. Que penas tenha o descami- , 
nho do vinho, ou azeite, veja-se o 
Alvará de 11 de Agosto de 1690. 
Dos descaminhos da Fazenda Real 
das Náos da India quem conheça 
delles na Cidade da Bahia , _veja-se 
a Carta Regia de 8 de Março de 
17 1 5 . Que penas tenha o descami- , 
nho do ouro que se extrahe das Mi-
nas , veja-se a Lei de ~o de Março 

DES 
\ 

dê 17~0. O descaminB.-0 do assucar 
tetn as mesmas penas que o do tabaco .. 
Alvará de 16 de Novembro de 1720 .. 
Dos descaminhos dos direitos Reaes 
em todo o Reino conhecia o Conser-
vador da Junta. do Commercio. Al-
vará de 15 de Outubro de 1760. Que 
circunstancias devem verifica1·-se pa-
ra, se julgar o descaminho, veja-se o 
A.:fvará de ~o de Julho de 1767. Os 
descaminhos arruinaõ os Commer-
cia1ntes , e os que naõ pódem vender 
o genero p~lo mesmo preço. Alvará 

1 
de 20 de Maio ·de 177 4. Para ev.itar 
os descaminhos todos os Mi:q,Ístros 

J saõ competentes ' sendo neste caso 
a sua jurjsdicçaõ comulativa. Alvará. 
de ~o de Maio de 1774, §. 1. 

Descarga be o acto de descarre-
gar navios, bestas, ou outra cousa 
em que se fez alguma carregaçaõ.-
Tambem quer dizer defeza, apolo-
gia. N aõ menos signífica a soluçaõ 
da obrigaçaõ, ou pagamento. Como 
se faz a descarga <las mercadorias na 
Alfandega de Lisboa, e na do ror-
to; veja-se o Foral de 15 de Outu-
bro de 1587, cap. 1, e seguintes, e 
o Regimento de ~ de Junho de 1703 , 
cap. ~7, e seguintes. N aõ se póde 
fazer a descarga dos Navios em quan-
to estes se achaõ fóra qa Barra, dito 
Regimento de f2 de Junho de 1703, 
cap. 1. Por conta de quem deve cor ... 
rer a despeza da descarga em Lis_. 
boa, veja~se o Edital de lb de Se-
tembro de 1800. Dar descarga a al-
g-uem de :huma obrigaçaõ he dar~lh© · 
conhecimento de como satisfez, ou 
quitaçaõ <le ter pago. 

Descendenc1:a he a serie dos que 
pr<i)cedem de hum pai commum , co-
mo os filhos , netos , bisnetos , e ou-
tros mais afastados. Entende-se or-
dinariamente pela descendencia a pos-
te·ridade legitima. t . 

Descendente se diz o que descen-
de de alguem, o que procede de al-
gum tronco sem distincç.aõ de sexo, 
ou de idade. Os descendentes fór-
maõ o que se chama linha tecta de 
descendencia. O termo descendente 
he opposto á palavra ascendente; en-
tendenG!o-se por ascendentes os.pais, 



DES 
avos' e _bísavôs -, &c. ; e por des-
cendentes os filhos ' netos' e ois- 1 

netos, &e. 
. Descer quier dizer abaixar, vir de 

alto para baixo. -Descer-se vale o 
mesmo que desisti·r. Ord. Affons. 
L , o - t.. L. o lV.• l., tlt. 64, ';1· ~~,e IV. 5.' 
pag. _ '217. - _ 

· Descido toma-se por desobriga-
do. Ord. Affons. Liv, L 0 , fol. 497. 
Tarnbem significa o que veio a ter 
rn~nos, dita Ord. Liv.. i.º, foL 50L 

Desconto he o abatimento de al""" 
guma parcella da somma receitada a 
alguem. Desconto de, Letras he hum· 
contrato que envolve seguro, e ris-
co , sendo os Desconta dores , ou Re..: 
batedores considerados compradores 
das Letras, e devendo. este negocio 
regular-se pelas regras do contracto 
da compra, e venda. Carta · Regia 
de l~ de Julho de 180\12. Huma cai-
xa de desconto de Apolices peque-
11as ·foi estabelecida por Decreto de 
924 de J anefro de 1800. O desconto 
de Bilhetes de credito naõ exceden-
do a cinco por cento foi authorisa-
do pelo Alvará de ~4 de Janeiro de 
1803. , ~ 

Descostume he synonymo de des-
uso. Diz-se que hurna Lei cabe em 
descos.tume quand_o, ou he pouco co-
nhecida que se póde considerar co-
mo esquecida, ou quando cessa. ge-
ndmente de observar-se á face do 
Soberano, e dos Magistrados. ~ 

Descoutado he o mesmo que de-
vassado. Ord. Affons. Liv. ~.º, fol. 
343, e Lei de ~l de Março de 1800, 
§. 3. 

Descnpçaõ he huma relaçaõ, ou 
numeramento sumrnario dos moveis, 
effoitos, ti tufos, e papeis sem pe-
nhor~, .e sem avaliaçaõ. Nisso diffe-
re do Inventario. Huma descr.ipçaõ 
g7ografic~, e e~onomjca dé\ Provin-
crn do Mrnho foi determinada, e se 
mandou adoptar hum Plano para el-
la pelo A viso de ~7 de Abril de 
179~). 

Desernhargador vem da palavra 
Desembargo , que . se contra-põe a 
embargo. Este sigmfica o mesmo 
que . dúvida,_ ~mbaraço_ . Des~,mbar-

DES 
go he a decisaõ que solta, e terrni--
na essa dúvida . Desembargador he 
pois o Ministro que decide a dú i-
da, ou questaõ controversa em ulti-
ma 1nstancia. Os Besembarg-adores 
naõ pódem votar nas Sentenças so-
bre Artigos recebidos, tendo ao prin-
cipio votado que naõ se recebessem. 
Alvará de 1 b de Ag sto de l ti03. 
Sendo providos em serventias, que 
lugãr pódern occupar por rn~ffte do 
Proprietario, ·veja-se a Portaria de 
19 de Janeiro de 1604 .. Naõ tem pri-
vilegio de Fôro nos casos de Almo -. 
tacerià. Lei de ~3 de Outubro de 
1604°, e Âl vará de 9 de Março de 
167 8 .. N aõ saõ isentas de pagar. coi-
mas. Alvarás de 18 de Outubro· de 
1610, e de ~7 de Seternbro ,de 1613 . 
N aõ pódem fazer vi si tas senaõ huns 
aos outros. Carta Regia de 16 de 
Dezembro de 1610, e Lei de ~3 de 
Novembro de 1612 ; nem tornar afi-
lhados. Carta Regia de ~5 de Feve-
reiro de 16P28. Se naõ se recolhem 
findas as Ferias :ficaõ suspensos ·ipso 
facto. Alvará de~ de Março de Hil3~ 
Os que vaõ a diljgencias para fóra 
do . Reino, ou para o Brasil devem 
levar suas mulheres corrH:;jgo.' Carta 
Regia de 3 de Fevereiro de 161 b . 
Naõ. devem responder a cartas de 
pertendentes. Cartas Regias de ~2 
de Feverefro de' 1616, e de 6 de 
Outubro de _l633. Devem hir a hora 
certa para a Relaçaõ; e que tempo 
cleve- durar o . seu despacho, vejaõ-se 
as Cartas Regias de ~ 1 de Dezem-
bro de 1 618 , e de 9ZO de Julho de ~ 
16~~, a Provisaõ de 10 de Novem-
bro de 1633, e o Decreto de 19 de 
Julho de 1710. Naõ pódem ser pre-
sos . pelo Regedor, e quando forem 
chamados por elle hade ser com a 
devida attençaõ. Caria Regia de 3 
de Março de 1 G~~. N aõ pódern ser 
suspensos sem ordem de S. Mages-
tade. Carta Regia de 8 de Junho 
de 16~~- Naõ pódem ter dous offi-
cios ,na R.elaçaõ. Carta Regia de 6 
de Maio de l 6~3. Só vencem orde-
nado os que servem na R~laçaõ , naõ 
assim os que servem fóra, ainda que 
n~lla hajaõ tornado posse. Assento ~ 

Uu \2 
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de 9 de Dezembro de 16 ~8'>. Sendo 
providos e m serventias por morte, 
ou d€s pacho d os Proprietarios ven-
cem o ordena·do do officio que ser-
vem. Assento ·dê 11 de Janeirb de 
16-28. N aõ devem dar tabelJag-em , 
nem hir a casas de jogo.. Carta Re, 
gia de ~3 <le Març.o de 16~8. Devem· 
traz.er para a sua _companhia mulher, 
e filhos que tiverem. Carta · Regia 
de 6 de lVIaio de l 6~9. T endo dili-
gencias extraordina ri as devem f~ze
las a horas que naõ faltem á Rela-
Çaõ, e sempre com licença do' Re-
ged01·. Carta Regia de 1 7 de M arço 
de 1634. N aõ pódern ser demanda-

, dos pelos prejuisos que as Partes 
ven cidas djsserem resultar-lhes de 
se ntenças injustas. Assento de ~ B 
de Novembro de 1634. Devem es-
crever as Tenções pela sua maõ. 
Assento d~ 7 de ~gosto de 163f>. 
Para serem reputados taes naõ bas-
ta terem Carta de M ercê com pos-
se ; mas he necessario ter posse com ' 
exerci cio, e man timen lo por virtu-
de de ríovo despacho. Assento de 7 
de Junho de 1636. Vencendo-se na ' 
sua rnaõ o feito lançaõ a Sentença., 
e ficaõ sendo Relatores para os inci-
dentes. Assento de ~ de Agosto de 
1639. Sendo incapazes de servir por 
velhos recebem o ordenado em quan-
to se d<:Í. conta a S. Magestade. As-
sento de ~3 de Ab.ril de 1 640 . Naõ 
]JÓdem ser tirados da folha pelo Re-
g·edor sem ordem qe S. Magestade. 
Decreto de Pl9 de Janeiro de 1641. 

' Tendo posto Tenç.aõ no feito naõ se 
pódem dar de suspeitos, excepto se o 
recusante ignorava, ou tinha razaõ 
de ignorar que elles eraõ J uizes no 
Feito. Assento de 7 de Janeiro de 
164~. , N aõ se pôde suspender o or-
denado delles , ainda que seja para 
despezas da guerra. Decreto de 6 
de Fevereiro de lo4o/2 . Naõ pódem 
consultar officios em criados seus, 
ou parentes dentro do quarto gráo. 
Decreto de ~U2 de Julho de I 6412. 
Sendo os Desembargadores Clerigos 
naõ pódem ser Juizes da Corôa, ou 
Fn~enda. Decreto de 5 de Março de ' 
.J 643. Naõ pódem morar em qu~nta~ . 

D E S. 
fóra da Cidade. Decreto de ~7 de 

· Novembro de \ 643·; nem ter casas 
n a Cidade, e .a familia nas quintas. 
Decreto de 9 de Janeiro de 1644; e 

1 de outro modo naõ pódem s ~ff pro-
r postos. Decreto de 17 de Nove mbro 

de 1650. N aõ pódern casar as cria-
das com os pertendentes de lugares 
de letras que elles haõ de prover. 
Alvará de \25 de Maio de 1647; nem 
pódern consultar serventias ., ou pro-

. pr1eda de$ de officios em criados seus .. 
. Alvará de 9 de Setembro de 1647, e \ 
Decretos de 3 de Agosto de 1679 , e 
de ~ de Setembro de 1683. Sendo 
suspeito aquelle Desernb,argador a 
quem se commette alguma diligen-
cia, o Regedor deve noméar outro 
em seu lugàr. Assento de 6 de No-

, vem bro de 1649. N aõ pódem ser in-
t imados de suspeitos hrndo de cami-
nho para a Relaçaõ. Portaria, de 3 
de Março de I6f>9, e Assentos de 6 
de Outubro de 1659 , e d e 3 de No-
vembro de 167 ~. N aõ devem entrar 
nos Tribunaes sem togas talares. AI ... 
vará de 30 de Junho de 165~ . Para 
hirem a giligencias do R eal Serviço 
basta que a presentem a Ordem Re-
gia ao Regedor sem necessidade de 
A viso especial da Secretaria de Es-
t a do . Decreto de 10 de Agosto de 
lf>67. Naõ ,pódem trazer capa sobre 
a beca, salvo sendo do Conselho. Lei 
de 13 de Abrj} de 1668, §. 7. Fale-' 
cendo o Desembargador no princi-
pio do quartel- recebem os ~eus her-
deiros o ordenado por inteiro. As.:. 
sento de ~f> de Agosto de 1674,. O 
Chanceller he quem conhece das s us-
peições postas áquelles Desembarga-
dores a quem se commette algDrna 
G_ausa , a ind a que naõ tenhaõ exer-
cício. Assento de 11 de Dezembro 
de 167 .t.L. Como se procede quando 
falecem com feitos tencionados, ve-
ja-sé o Assento de ~5 de Janeiro de 
1680. N aõ tem privilegio os Desem-
bargadores em materias de coudela-
rias. 'Decreto de 18 de Junho de 
1681. Entendem-se presentes para 
desempatar os ' que estavaõ na terra 
para serem chamados sendo necessa-
r:ios. Decreto de 14 de Abril de 16 8~ . 
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Os que seryem nas Causas de Cati--
vos, passando para Aggravos, naõ 
con ti nuaõ na serventia. Decreto de 
7 de Junho de 1695. O que serve 
pelo Procurador da Corôa naõ que-
bra a serventia por hir o Proprieta-1 
1·io hum dia á Relaçaõ assistir a cer-· 
to despacho. Decreto de 13 de J a-
neiro_ de 1698. Dous Desembargado-
res irmaos naõ pódem ser J uizes na 
mesma Causa. Decreto de ~3 de Ju-
lho de lfi98. Devem hir á Relaçaõ a 
horas_ ~e ouvir IVIissa com o Rege-
dor. Decretos de 8 de Outubro <le 
1704, e de 9J5 de Janeiro de 17 ~4~ 
Os que saõ chamados a exames , va-
g;os naõ deve'm faltar, porque nisso 
recebem honra. Decretos de 8 de Ou-
tubro de l 704, e de ~b de Janeiro 
de 17~4;. Só se póde dizer Desem-
bargador actual aquelle que ao mes-
mo tempo he do número, e tem exer-: 
cicio. Assento de 5 de Julho de 1710. 
N aõ ·póCÍem os Desembargadores to-
mar posse dos seus lugares sem isso 
se participar por Car,ta Regia á Re-
laçaõ. Assento- de 11 de ·Janeiro de 
1738. Os que entraõ na Relaçaõ pe-
lo mesmo despacho precedem pela 
prioridade da posse. A8sento de 
~~ d~ Julho de 1747. Naõ tem pri-
v1leg_10 nos delictos da Pragrnatica. 
Alvará de ~4 de Maio de 17 49 , cap. 
~9. Os Desembargadores que subs-

, tüuem os lugares dos fal ecidos que 
· 1inhaõ tencionado o recebimento de 
Ernbargqs devem conhecer delles. 
Assento de ~4 d.e Janeiro de 1750. 
Os Desembargadores da Casa. da 
Supplicaçaõ devem hir com pontua-
lidade ao Conselho da Fazenda quan~ 
do forem chamados. Carta Regia de 
14 de Dezembro de 1615. Hindo á 
Meza da Co~scien~ia assentaõ-se a-
baixo - dos Deputados. Carta Regia 
de 15 de Junho de 16Ç26; e hindo lá 
argumentar assentaõ-se abaixo da 
parte esquerda. Resoluçaõ de 5 de 
Junho de lh37. Quando vaõ a exa-
mes ao Desembargo do Paço assen-
taõ-se em cadeiras rasas no fim da 
Meza. Decr.eto de ~3 de Maio de 
l6f>6.1 Naõ pódem ser Juizes da le-
gacia. Decreto de ~ l de Outubro 

DES 
de J 67 3. Tendo sido encarregadOB 
de transportes do Exercito foraõ con-
tados como pre entes p los D ere-
tos de l ;1 de Agosto, e de ~7 de 
Novembro de 1705. Foraõ creados 
mais dous Extravagantes tendo-se já. 
creado mais quatro Aggravistas; e 
na Relaçaõ do Porto crearaõ-se dous 
Aggravistas, e dous Extravagantes. 
Decreto de 9 de Janeiro de 17 bO. 
Os ires Desembargadores mais mo-

' dernos da Casa da Supp1icaçaõ ser-
i viaõ de Vereadores do Senado p9r 
j tres annos, correndo o turno até o 

1 

mais velho. Al vatá de ~ de Janeiro 
de 176v; mas revogou-se isso pelo 

l Decreto de 8 de Agosto de 177 a~ 
Os Desembargadores de Aggravos 
fazem audiencia por turno ás sema-
nq.s. Regimento de 7 de Junho de 
1605, §. HL O mais antigo presi<'.le 
na falta de Regedor, e Chanceller. 
Assentos <le ~ o de Julho de 1606, e 
de ~ l de Maio de 1615. Rindo á 
Meza da Consciencia naõ tinhaõ as-
sento com os Deputados ; mas em 
cadeira rasa. Carta Regia de 1 ~ de 
Setembro de 1613. Mandou-se-lhes 
porérp dar assento com os Deputa-
dos quando ahi fossem como J uizes 
despachar algum feito corno se pra-
t,ica va no Conselho da Fazenda. Car-
ta Regia de lb de Julho de 16<26 . 
O Desembargador de Aggravos mais 
antigo em que r cahe o officio de 
Governador, e Chanceller, pede Ad-
juntos para julgar das suspeições do 
seu immedia to. Assento de 18 de 
Junho de· 1619. Quanto vencem hin-
do a Vistorias fóra, óu dentro da 
Cidade, veja-se o Assento de \21 de 
}aneíro de 1631. Precedem no voto 
ao Procurador da Fazenda. Assento 
de ~o de Julho de l 6 3'?2. O mais an-
tigo Desembargador de Aggravos, 
e naõ o mais antigo da Casa he 
quem serve de Regedor. Assentos 
de l ~ de Janeiro de 1587, de 31 de 
Agosto de 1641, de 'f!.7 de Ago~to 
de J 659, e de 17 de Março de 1667, 
e Aviso de 8 de Ja·neiro de 179 ~. 
N aõ tomaõ conhecimento dos Ag-
gravos interpostos pelos presos á or-
dem do Desembargo do Paço. De-

1 Uu 3 
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, ereto de 5 de D ezembro de 1643; 
nem os pódem mandar soltar. De-
cretos ae 17 de Fevereiro, e de 3 
de Julho d e 16 37 ; nem tambem co-
n hecem dos Aggravos da repart.içaõ 
dos cavallos de cobriçaõ. Decreto de 
~8 de Maio de 1644. Os Desembar-
gadores de Aggravos tendo exerci~ 
cio na Casa em qualquer commis-
saõ , ainda que o naõ tenhaõ na Me-
za dos Aggravos concorrem com os 
outros que o tem . Os Desembarga-
dores de Aggravos Extraord1narios · 
preferem aos Honorarios, e Gradua-
dos, e estes aos Extravagantes. 'De-
c reto de ~ó de Março de l so~. Os 
Extravagantes corno serepartem pe ... 
las Mezas, veja-se o -Regimento de 
7 de Junho de l 60f>, §. 14. Pódem 
e lles ser nomeados pelo R e gedor em 
lugar ~os Aggravis tas mortos, au-
sen tes, ou impedidos. Assento de 
10 de Julho de 1653. Quaes sejaõ 
as obrigações, e jurisdicçaõ dos Des-
embargadores das A ppellações-, e Ag-
gra vos da Relaçaõ do Brasil, veja-se 
o Regimento de 7 de Março de 1609, 
§. 33. Os Desembargadores da Re-
Ia(;aõ do Brasi l naõ podiaõ casar na-
q uelle Estado. Alvará de ~~ de No-
vembro de 1610. Qual seja o núme-
ro_ dos Desembargadores Extrava-
gantes da R elaçaõ do Porto, veja-se 
a Provisaõ de 3 de Julho de 1606. 
Devem cumpr.tr as Cartas dos Ag-
gravistas da Casa d a Supplicacaõ em 
materias da sua competencia.' Carta 
Regia de 10 de Dezembro de 1636. 
Devem ter suas mulheres -na sua 
companhia. Decreto de 11 de Maio 
de 1654. Tem as mesmas ·assignatu-
ra-s que os da Casa da Supplicaçaõ. 
Resoluçaõ de 17 de D ezembro de 
1735, e Aviso de ~4 de Março de 
1736. Tendo exercicio precedem no 
despacho para a Casa da Supplica-
çaõ aos Honorarios, ainda mesmo 
com prioridade de Mercê. Assento 
de ~5 de Fevereiro de 17 45. Foraõ 
creados para e lles mais seis lugares. 
Car ta Regia de 30 de M aio de 1748. 
Sendo Desembargadores ordinarios 
da dila Relaçaõ naõ preferem aos 
Extranumerarios da Casa da Suppli-

DES 
caçaõ com prioridade de Mercê 1• e 
poss~. 'I'arnbern naõ preferem os que 
tem vencimento de antiguidade aos 
que._ e ntraõ no exercicio antes da pos-
se daquelles. Assento de 30 de Ja-
n e iro de -1749. Sendo gliaduados, 01i 
fazendo em outro lugar o da Cása: , 
como se conta a sua antiguidade, . 
veja-se o Decreto de 4 de Fevereiro 
de 1789. Os Desembarga dores da 
Relaçaõ da ln d.ia v aõ para lá des-
pachados por tempo certo. Decreto 

/ de ~ó de Novembro de 1665. Es-
tes , ·e os da Bahia servem além de 
seis annos em quanto naõ te-m suc-
cessor. Decreto de 9 de Feve.reiro' , 
de 1725. Os -da Relaçaõ de Gôa, e_ 
o Chanceller lev-aõ os mesmos emo-
J umentos em moeda do paiz, que os -
d a Casa da Supplicaçaõ de Lisboa. 
AlYará de 7 de Abril de 1807. Os 
D -esembarga dores do Rio de Janeiro 
como , e de que feitos conhecem, 
veja-se o Regim ento qe 13 de Oatu-
bro de 1751, §. b8. Servem por seis 
annos, dito Regimento, §. 1 ~. Os 
Desembargadores de -Aggravos da 
Bahia de que Causas conhecem, e 
como-as despachaõ, veja-se o Regi-
mento de 1\2 de Setembro de 166~ , 
§. o/29. O mais antigo faz as vezes 
de Chanceller ~ dito Regimento, §. 
~7, e Regim en to de 13 de butubro 
de 1751, §. 47. Levaõ -pe]as Ap-
pellações a m esma assignatura que 
pelos Aggravos. Alvará de 8 de Maio 
de 17 45. Os Honorarios , ainda c01n 
o-fficio na Casa ; naõ tem exercí-
cio, nem prececlencià de Aggravjs-
tas . Asse.nto de 8 de Julho de 174 7 • 
Elles, e os mais N!inistros das Re-
Jações da Bahia, e Rio .de Janeiro 
tem as mesmas assignaturas, e emo--
lumentos dos <la Casa da Supplica-
caõ. Alvará de ~o/2 de N ovembro de 
l754. Desembargadores do Paço qual 
seja a sua precedencia , veja-se a 

1 Resoluçaõ de ~O de Setembro de 1 6 0 5, 
e a Carta Regia de \1J~ de Março de 
1634. Hindo a qualquer Tribunal pa-
ra decidir algum negocio precedem 
a todos os Ministros, ainda aos Con-
selheiros da -Fazenda. Carta R egia 
de ~ 5 de Maio de 16~0 . Naõ pódem 



' . ,,.. 

DES 
pedir aos Desembargadores da Casa 
da Supplicaçaõ a razaõ das suas Sen-
tenças. Cartas Regias de 1 ~ de Se-
tembro, de ~3 de Outubro, e de 6, 
e · 9 de Novembro de 16~3, e de \Zf> 
de Maio de 17~8. Naõ pódem votar 
em negocios de seus parentes den-
tro do quarto gráo, nem propôr os 
seus criados. Decreto de 4 de Maio 
de l o4:3. Saõ porém precedidos pelos 
Conselheiros de Guerra no Conselho , 
posto que lhes precedem no Tribu-
nal. Nos outros lugares os que tem 
Ca~ta mais antiga precedem aos ou-
tros. Decreto de 18 de Maio de 1644. 
Quan.do saõ despachados os Des'em-
bargadores do Paço vai comprehen-
dida na Mercê a de Conselheiro, e 
fôro de Fidalgo; e se. ] hes ~xpede 
Carta de Conselho, e Alvará pela 
Mordomia-Mór sem novo despacho. 
Decreto de 14 de Julho de 1758. 
O Desembargador do Paço mais an-
tigo entra a servir de Chanceller-Mór 
apenas vaga o lugar. Decreto de 6 
de .Novembro de 1794. Qual seja a 
àssignatura dos Desemba~gadores do 
Paço do BrasH, veja-se o Alvará de 
l de Agost~ .de 1808. 

Desembargo quer dizer errr geral 
expediçaõ, decisaõ de dúvida. Em 
sentido restr]cto significa o d~spa
cho por escrito, e naõ de viva voz 
em A udi~ncia. Ord. Li v. 3. 0 , ti t. 

. ~o, e ~~), e Liv. b.º, tit. 1~4, ~· 3. 
Toma-se tambem pelo Alvará, des-
pacho, oú cedula põrqrte se manda-
v_a pagar nos Contos, ou Erar1o al-

. guma somma devida, ou .de .mercê. 
01·d. Liv. PÁ.º, tit. 39, §. 3, e Liv. 
4. 0

, tit. 14. Füiaimente dava-se es-
te nome á resposta aos Artigos .re~ 
queridos em Côrtes. Ord. Affonsina 
Liv. ~ .. º, tit. 59, §. 45. Como se da-
vaõ- desembargos ás Partes pelos Vé-
dores da Fazenda, veja-se o Regi-
mento de 17 de Outubro ele 1516 , 

· cap. fíO. 
. De_semba;rgo do Paço he o Tri-
bunal de. maior gradual(;aõ, e autho-
ridade do Reino. Foi creado pelo 
~enhor _ Rei D. Joaõ II. O motivo 1· 
que teve o 'dito Senhor Rei pira eri- . 
&:it ~ste .T .1'ibunal foi a sua doença 

DES 
qué o impossibilitou de despachar 
tudo por si só como costumava. No-
meou dous Minjstros para o ajuda-
rem no despacho , e lhes deo certo 
Regimento. Por isso dizemos que 
creou este Trihuna] , p rque lhe deo 
fórma; Já no tempo do Senhor Rei 
D. Joaõ I. havia Desemhargndores 
do Paço; mas naõ constituiaõ Tri-
bunal , e só eraõ ·nomeados para con'l 
o Soberano despach arem as Causas. 
Depois desse Regimento se publica-
raõ outras L€is em 10 de Outubro 
de 1534, e em 30 de Maio de lbb3, 
que 1im1taraõ, e definiraõ a sua ju-
risdicçaõ. O Senhor Rei D. Sebas-
tiaõ fez a esse respelto outra Lei ein 
~ de Novembro de 1564, e outra en1 
~ o de Julho de 1568. El-Rei D . Fe-
lippe II. formou o tit. 3. 0 do Liv. I.º 
em que trata da jut·isdicçaõ, e offi-
cio deste Tribunal , e lhe deo em ~7 
de Julho de lb39Z o novo Regimento 
que vem no fim <lo Liv. 1. 0 das suas 
OrJenacões. :Este Tribunal .he de 
Graça. Elle póde dispensar em algu-
mas 'Leis havendo justa causa. Es~ 
sas Leis ,saõ expresoas no seu Regi-
mento , c.ujos termos naõ póde e~ce
der. Tinha este Tribunal antigamen• 
te o mesmo ofl}cio que hoje tem os 

· Secretarias de Estado. Por isso naõ 
tinha Presidente. Quem lhe pi'esidia 
era o mesh10 Rei. O Senhor Rei D . 
Seb_astiaõ foi o pi'imeüo que Jhe d eo 
Presidente. Este foi D. J oaõ de Mel-

. lo. Foi authorisadb o Desembargo do 
· Paço para nos ~asos urgentes pa~sar 

Provisões em qunnto ni;tÕ v]nhaô as-
signadas por El-Rei . no tempo da do-

, minaçaõ de Castella. Carta Regia 
de 9 de Março de l GOb. Pertence 

"a.o Desembargo do Paço prover so-
_bre as Terças. A }vará de 18 de J a-
neiro de 1613. N aõ póde este Tri-
bunal tirar dos termos ordinarios os 
negocios da J ti.stiça. Cartas R egias 
de 5 de Março de 16~1, e de ~3 de 
Outubro de 16~3. Despaeha sem cDn-
sulta os papeis' que saõ do expedien~ 
te. Decreto de ~3 de Março de 1643 .. 
Mandô1;l-se que nelle houvesse des'." 
pacho du'a<s tardes cada semana para 
mais breve e.xpedicçaõ dos negecios 
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pelos A visos de 1 3 de Setembro de 
1643 , e de 164·5- N aõ póde mandar 
buscar Autos que correm na Rela-
caõ. Decreto de 10 de Selembro de 
i646. Póde mandar devassar dos pre-
sos, e carcereiros. Decreto de 11 de 
Out~bro de 165~. Póde pedir aos 
Escrivães da Casa da Supplicaçaõ 
quaes.quer Autos quando _isso fôr ne-
cessario .para o . Real Serv1qo. Decre- · 
to de 30 d'e Março de 166\92. Man-
dou-se por Decreto de 1 O de Junho 
de 1666, que a1~m dos Lentes da 
Universidade que se cons u:l tarem pa-
ra a Relaçaõ do Porto se consultem 
os que alli devem fiça,r, vencendo a 
antiguid1ade naquella Relaçaõ , na 
Casa da Supplicaçaõ, e nos Tribu-
naes sem differença 1dos effectivos. 
I-la sempre no Desembargo do Paço 
Jmm lugar supranumerario para os 
Lentes de Pri,ma de Leis da Uni-
versidade. Decreto de 19 de Jülho 
de J 673 . ·O despa.cho do dito Tribu-
nal começa precisa111ente ás oito ho-
ras da manhã ·de veraõ, e de jn ver-
no. Decreto de 9 de Abril de 17 50. 
Quaes sejaõ o crdenado' ernolumen:-
tos, e ajuda de custo do Presiden-
te, Ministros, e Officiaes do dito 
Tribunal, v~ja-se o Ahcará de 4 de 
Fevereiro de 1755. Tem o Desem-
ba_rgo do Paço jurisdicçaõ privativa 
para Ludo o que pertence ás <loações 
da Corôa, e sttas confirmações. Al-
vará de ~o de Setembro de '1768. 
Qual seja o direito de yotar o Pre-
sidente do Desembargo do Paço nos 
negocios do mesmo Tribunal, veja-
se o Aviso de 17 de Janeiro de 1791. · 
Foi crea<lo hum Tribunal do Desem-
bargo do Paço no Rio1 de Janeiro· . ' mas sem inhibiçaõ do despacho del-
le pt·aticado na Relaçaõ da Bahia pe-
lo Alvará de ~~ de Abril de 1808, 
§. 5. Foraõ creados para o dito Tri-
bunal hum Escrivaõ da Real Cama-
ra Supranumerario, e Officiaes, e 
taxadas as assignaturas dos Minis-
tros por Alvará de I de Agosto de 
1308. Os Secretarias saõ os que lem 
os papeis; e os Desembargadores mais 
modernos saõ :os que votaõ primeiro. 
Decreto de 18 de Março de l 643. 

DES 
Desenho be a arte de deb-qxar., 

isto he , de delinear em superficie 
imitando a figura de algum corpo. 
Pelo Alvará de ~3 . de ·Agosto de 
1781 foi estabelecida huma Aula de 
Desenho. 

Deserçaó he o acto de desertar, 
abandonar algum serviço, ou algum 

1 recurso. Deserçaõ em frase militar 
· he o delicto que commette aquelle 
' que abandona o serviço das armas 
sem licença. Em direito civil a de-
serçaõ se diz de_ hurna Appellaçaõ ,~ , 
de hum Beneficio. n ·eserçaõ da Ap-
pel1açaõ he a negligencia de levar 

, no tempo determinado pela . Lei ao 
Tribunal superior a A ppellaçaõ que 
se interpõe da Sentença. Deserçaõ 
do Beneficfo he o abandono que del-
le faz o Beneficiado desapparecendo 
sem' qu.e se saiba 'da sua existencia. 
A deserÇaõ dos Soldados se castiga 
assim em tempo de paz, corno de 
guerra. Portarja de ~1 de Julho de -
1810, e Regulamento de 18 de F~
vereiro de I 763, cap. Ç26, art. 14; 
e assim na Tropa de terra, como na 
Marinha. Artigos confirmados por 
Alvará de ~6 de , Abril de 1800, 
art. . 1. Quem induz os Soldados a 
desertar, ainda naõ sendo militar, 
tem as penas do Regulamento, e he 

, julgado p~lo Conselho de Guerra do 
respectivo Regimento. AlvaJ·á de 6 
de Setembro de 1765, §. 7. A . de-
serçaõ simples póde ser perdoada pe-
lo Conselho do A.lmirantado aos Sol-
dados da Brjgada Real da Marinha. 
Resoluc~aõ de 5, e Decreto de 14· de 
Agosto. de 1801. Foi poréÍn pro:hibi-
do perdoa-la por Decreto de 3 de 
Agosto de 1803 , dec]ai·ado por De-
creto de 16 de Setembro do dito an-
no. Corno se julga, e castiga a se-
gunda, e terceira deserçaõ, veja-se 
a Ordem de 9 de Abril de 1805. 
A deserçaõ foi castigada com perda 
da legitima, além das penas do .Re- · 
gulamento, destinando-se os bens se-
qu·estrados para formaçaõ de novos 
dotes a favor das filhas, e mulheres 
dos militares. Carta Regia de 17 de 
Agosto de 1801 • . 

Desertor se diz o militar que de-
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serta depois de ter jurado as ban-
deiras. Naõ pódem, nem os mesmos 
pais recolhe-los. Alvará de ~6 de 
Outubro de 1646. Mandou-se que 
os Ministros fossei?-1 obrigados a fa.-
ze-los reconduzir ás Fronteiras. De-
creto de ~3 de Abril de 1648. Man-
dou-se p·roceder contra elles pela Re-
sol uçaõ de 30 de Agosto de 1706. 
Foraõ perdoados pelos Decretos de 
~~ de Junbo de 1763, de 6 de Se-
tembro de 1765, de 6 de Junho de 
178f», de 17 de Dezembro de 1789, 
de ~o de Fevereiro de 1793 , de ~7 1 

de Março, e 17 de Outubro de 1797, 
de 19 de Outubro de 1798, de ~o 
de Setembro de 1799 , de ~7 de Fe-
vereiro, e 9 de Agosto de 1801 ,_de 
~9 de Outubro de 1807, e Portarias 
de 7 de Outubro. de 1808, de 12 de 

, Junho de l 8Ü9, de ~8 dê Fevereiro 
de 1810, e de 4 de Julho de 1814 .. 

,... VejaÕ-S<:1 as Portarias de 25 de A-
gosto de 181~, e de ~~ de Outubro 
de 1814. Foraõ perdoados os qlJ.e se 
achavaõ ·em Hespanha por Decreto 
de 13 ele Setembro de 1793 , e Por-
taria de 920 de Dezembro de 181 o. 
Foraõ perdoa.dos os da primeira dc-
serçaõ por Decretos de 4 de Abril 

. de 1795, e de 7, e ~o de Setembro 
de 1799; e ainda mesmo os presos, 
e sentenciados pela primeira, e se-
.gunda deserçaõ. Decreto de PZO de 
Julho de 1796. Foraõ tambem per-
doados os da Briga da Real. Decre-
tos de 7 de Setembro de 1799, de 9 
de Setembro, e de PZ9 de Novembro 
de 1800, e de ~~ de Abril de 1001, 
B Portaria de 3 de Outubro de 18 I ~. 
Quaes sejaõ as obrigações dos- Offi.-
ciaes de Auxiliares, e Magistrados 
a respeito dos desertores , veja-se o 
Alvará de 6 de Setembro de 176f>, 
§§. m, e 3; e quaes as penas das 
pessoas seculares, ecclesiasticas, e · 
P r elados locaes , dos Conventos que 
lh::.s' daõ asi Jo, veja-se o di'to Alvará 
de 6. de -Setembro de 1765, §§. · 4, 
5, e 6. Os desertores milicianos dos 
Regimentos de Lisboa foraõ manda-
dos recolher a estes dentro de vinte 
dias debaixo de graves penas. Edi-
tal de ~4 de Setembro de 180 l. Os 
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milicianos que desertaõ pa-ssaõ para 
S0ldados de linha , e os se us bens 
saõ sequestrados pelos C orreg dores 
das Comarcas. Decreto de l ~ de Ju-
nho de 1809 , declarado pela Porta-
ria de ~l de Julho de 1810. Foraõ 
perdoados por Portaria de 6 de lVIar-
ço de 1811. Os desertores foraõ man-
dados castigar irremissive]mente pe-
lo crime de primeira deserçaõ pelo 
Decreto de 3 de A gosto <le 1803, 
declarado pelo Decreto de 16 d e Se-
tembro do mesmo anno. Corno se 
qualificaõ os desertores em tempo 
de paz, veja-se o Decreto de 9 de 
Abril de 1805. Aos desertores do 
Brasil foi concedida a amni::;tia; e 
prorogada por mais seis mezes. De-
cretos de l J de lVIaio, e de 13 de 
Novembro de 1808. Foraõ julgados 
desertores todos os Officiaes inferio-
res, e Soldados q uc naõ se apresen-
taraõ no tempo prefixo nos seus Cor-
pos desorganisados pelos Francezes . 
.Decretos de 19, e ~H de Novembro 
de 1808. lrnpozeraõ-se penas a que1n 
os recolhe, e naõ prende. Edital de 
6 de Junho, e Portaria de ~6 d e Se-
tembro de 1810, Decreto de 11 de 
Julho, e Portaria de ~~ de Dezem-
bro de 181~. l\'landou-se pela Poda ... 
ria qe ~ de A gosto ~e 181 o lêr na 
estaçaõ da l\'Ilssa Conventual o Al-
vará de 6 de Setembro de 1765 con-
tra os fautores dos desertores. Te1n 
as penas de deserçaõ os Bagagei-
ros, ou Serventes, que antes de fin-
dar o tempo abandonaõ o serviço. 
Portaria de l i3 de Fevereiro de 18 H?. 
Como se procede contra elles depois 
de presos, veja-se a Portaria de ~8 
de Março de 18 BL Pela dita Porta-
ria de ~6 de Setembro de 1810 se 
estabeleceo premio aos que appre-
hendessem algum desertor, e o apre-
sentassem . 

De~falcamento quer dizer dedu-
caõ, diminuiçaõ. Ord. Liv.' 4 . 0

, titi!" 
6b, §. 3, e Ord. Affons. Liv. ~.º, 
ti t. 7 4, ' §. 1 S2. 

Desf a.zimento he o acto de des-
fazer , demolir. Ord. Affons. Liv. 
i.º," fol. 9, .Liv. 9Z.º, fol. 84, e Liv., 
5. o 7 fol : 3 9 3. 

.Xx 



1' 

DES 
Desferrar he o mesmo que ti~ar 

ferros , prisões. Ord. A ffons. L1 v. 
Lº, 1.it. 33 . . 

Desforçar he emendar a força 
feita a alguem. Desforçar-se qt:Ier 
dizer metter-se em posse daqmllo 
de que fôra esbulhado. · 

Desherdaçaó he huma deposiçaõ, 
pela qual se exclue da heran~a legi-
tima aquelle a quem a naõ ser isso 
os bens della pertenceriaõ em virtu-
de da Lei. A desherdaca'Õ he ex-
pressa, ou tacita. Esta p~·opriamen
te se chama preteriçaõ. A preteri-
çaõ annulla o Testamento, excepto 
se o Testador só dispõe da terça por-
que se entende haver instituído her~ 
de1ros nas outras duas partes da he.:.. 
rança os ·que tem direito de legiti-
ma. Nem a instit.uiçaõ de herdeiro, 
nem a desherdaçaõ pódem ser feitos 
em Codicillo. Na pena da desherda-
çaõ incorrem os filhos que casaõ con-
tra vontade de seus pa~s, os varões 
em qualquer idade, e ou casem com 
pessoa digna, ou naõ. Ord. Liv. 4·. º, 
tit. 88, pr. Novell. lló; e as femeas 
se casaõ , ou se deshones taõ com al-
gum homem antes da idade de vin-
te e cinco annos, dita Ord. §. 1. 
Se casaõ com pessoa: melhor , e mais 
honrada do que seria aquella com 
que seus pais as pudessem casar s6 
pódem ser privadas da ameia.de das 
suas legitimas. Ord. Li.v. 4. 0

, tit. 
88, §. 3 , e Assento de 9 de Abril 
de 177~ confirmado por Alvará de 
~9 do Agosto de i 776. A desherda-
,çaõ he contrai·ia á natureza, e ao 
voto commum dos pais. Lei de 19 
de Junho de 177 5. 

Desherdar he excluir a ;herança, 
ou successaõ áquelle que a ella tinha 
direito. Desherdar-se quer dizer re-
nunciar á herança, ás honras. AI va:-
rá de 8 de Junho de ·1803. 

. Designaçaó he a acçaõ de indi-
car, e fo.zer conhecer huma cousa 
por palavras , ou por signaes. 

Designar quer dizer nomear al-
guma pessoa, ou determinar alguma 
cousa. 

Desinteresse he huma disposiçaõ 
da alma que nos faz contentes do 

DES 
que possui mos , e nos faz preferi~ 
em todas as circunstancias a justi-
ça, e .º bem público aos ~ossos pro-
prios interesses. Esta virtude. qu_e 
affiança tqdas ·as ou iras deve pnnc1 ... 
palmerite acompanhar a todos os que 
tem cargos públicos em qualquer re-
]'.>artic;aõ da Justiça, da Fazenda, da 
Milicia, ou da Côrte~ 

Desistertcia he a renuncia que se 
faz de alguma cousa. A desistencia 
póde ser , ou de acções , e direitos , 
ou de b~ns, e propriedades. 

De'snaturado he o mesmo quedes-
naturalisado. Ord. Liv. ~.º, tit. 13, 
pr. §§.~,e 15. · 

Desnaturalisaçaó he o acto de des-
naturalisar. Quando se impõe esta pe.,.. 
na ..aos Ecclesiasticos saõ elles notifi-
cados para allegarem a l'azaõ <que 
tem pa,ra naõ serem castigados com, 
esta pena. Decreto de 6 de Setem-
bro de 1649. A pena da desnaturali-
saçaõ traz corusigo a do perdimento 
dos bens para a Corôa naõ sendo 
vinculados. Alvarás de ~5 de Feve .. 
reiro de 1761, e de l de Agosto de 
1774. §. 3. -

Desnaturalúar quer dizer privar 
alguem dos direitos de natural de al-
gum Reino. Pódern ·ser desnatm;ali~ 
sados os Ecclesiasticos depois de exe-
cutadas as temporalidades se naõ obe-
decerem aos Assentos do Desem bar-
go do Paço. Cartas Regias de ~8 de 
Julho de 16~0, e de ~8 de Julho de 
16~6. Saõ desnaturalisados os que se 
ausentaõ do Reino sem licença Reg1a. 
Alvarás de 6 , de Setembro de 1645, 
de 8 de Fevereü·o, e de 5 de Setem-
bro de 1646, Lei de 6 de Dezen1l:Jro 
de 1660, Alvará de 9 de J·aneiro de 
179~, e Portaria de 10 de 01üubro 
de 1811. Tambern saõ desnaturalisa-
dos os Clerigos que vaõ tomar Ordens 
a Castella. De'Creto de 15 de Março de 
1663; assim como os que sahem pe- · 
nitenciados no Acto da Fé. Alvará 
de f> de Agosto de 1683. Saõ desna-
turalisados os deUnquentes que an-
tes de purgado o delicto se ordenaõ 
de Ordens Sacras com reverendas · 
falsas. Alvará de ~6 de Março de 
17 46 ; e os marinheiros, e homens 
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DÉS 
·db ~ar que sem licença Regia por 
escrito se assoldadarem ao serviço 
d~s ·Nações estrangefras. Alvará de -
~7 de Setembro de 1736. Foraõ des-
naturalisados os J esuitas. Lei de 3 
de Setembro de 1759; e tambem os 
vassallos Portuguezes a . quem se in-
timou que sahissem de Rotna dentro 
de seis mezes, e aquelles que man-
dassem vir Bulla's, ou Breves de Ro-
ma , ou para lá mandassem dinheiro. 
Decretos de 5 de Julho de 17~8, e 
de 4 de Agosto de 1760. Tambem 
foraõ desnaturalisados os Religiosos 
do Ultramar que transitassem para 
as Ordens Militares· dos Paizes es-
trangeiros. Decreto. de ~4 de Outu-
bro de 1761. Foraõ desnaturalisados 
todos os culpados ausentes que naõ 
se recolhessem em tres rnezes. Al-

. vará de b de Maio de 1760. Foraõ 
tambem desnaturalisados os dous Ec-
clesiasticos que concorreraõ para a 
excommunhaõ .do Corregedor de Pi-
nhel. Decreto de 1 o de Março d~ 
1764. Os que desertaõ para fóra do 
Reino tendo Praca assente saõ des-
n at uralisadus. Al~·ará de 6 de Se-
tembro de 1765, §. 8. Tambem o 
saõ os .Ecclesiasticos que ihfrü1gi-
rem .as Leis sobre a Companhia da 
Agricultura das vinhas do Alto-Dou-
ro . Alvará de 16 de Novembro de 
-177 l , §. 4. Ficaraõ desnaturalisa-

. dos, e inhabeis para succeder em 
bens da Corôa, e Ordens Estevaõ 
Soares de Mello por Alvará de ~5 
de Agosto de 1770, revogado pelo 
de 7 de Agosto de 1777 ; e J ozé 
Osorio do Amaral por Alvará de ~G 
de Maio de 17 7 4, revogado pelo Al~ 
-vará de 5 de Setembro de 1783. Fi .... 
~aõ desnaturalisados das familias, e 
inhabeis pára poderem herdar as fi-
lhas que se deixaõ corromper , e os 
filhos , e filhas q ue casaõ sem o con ..... 
sentimento d.os pais, tutores, o.._u cu-
radores. Lei de 19 de Junho de 177 v, 
§§.4,e5. 

Desohediencia he a falta de sub-
rni~saõ ás ordens dos Superiores. · O 
delicto que nasce da desobediencia. 

r he mais, ou menos grave, segundo 
as çircunstancias de qúe he acom-

OES 
panliàdo ; a qualidade das pessoas 
que desobedecem ; e a nat ureza das 
ordens que saõ dadas. Desobe die n-· 
eia á Justiça he a recusaçaõ de su-
geitar-se aos mandados , e prece itos 
judiciaes. Neste sentid0 he synony ... 
mo de conturnacia . 

Despachante se diz aqueile que 
he proposto por outrem para pagar 
os direitos na Alfandega de algumas 
fazendas , e fazer-lhes dar sabida. 
Os Despachantes das caixas de as-
sucar como se obrigaõ a pagar os 
direitos; veja-se o Regimento de ~ 
de Junho de 1703, cap . 68. Os Des-
pachantes dos vinhos gosaõ <las mes ... 
mas esperas nos direitos que os das 
Alfandegas. Alvará de ~6 de Outu-
b,ro de l 7 6 f> ~ §. 18 • 

Despachar quer dizer desein ba"' 
raçar, expedir, dar sahida. Naõ se 
deve despachar faz enda alguma na 
Alfandega sem se desembrulharem 
os fardos , e pacotes ; &e. D ecreto 
de lo de Março de 175á .i 

Despacho. Chama-se assim as or--
dens das Secretarjas que os Minis ... 
tros, e Secretarias de Estado enviaõ 
por Correios expressos por alguma 
causa importante que respeita ao 
Estado. Signifi<~a tambem o deferi-- e. 
mento do Magistrado aos requeri-
mentos das Partes. Tambem se diz 
despacho a mesma acçaõ de despa ... 
char. Neste sentido se diz que nes-

, te, ou naquelle dia naõ ha despa-
cho . Finalmente toma-se por esta 
palavra a e.xpedicçaõ que se faz das · 
fazendas na A lfand.ega, pagando-se 
os direi tos dellas para dali sahirem .. , · 
Os de~pachos de Madrid no tempo 
da sugeiçaõ deste Reino a Hespanha 
eraõ publicados em Lisboa. Alvará 
de 30 de Novembro de 1607 . Qual 
era a· sua formalidade, e e xecuçaõ ., 
veja-se a Carta Regia de ~s de Fe-
reiro de 161"8 . Os despachos que 
El-Rei manda aos Tribunaes devem 
ser abertos .na presença d ds Conse--
lhefros. Carta R egia de 6 de Seté m --
bro de l 61 6. Foi providenciado o-
(!espacho em quanto El-Rei hia ás 
Fronteiras pelo 'Decrei.o de 4 de J u...-
lho · de 1643 . O despacho de se:rvi.....,. 
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cos desattendidos naõ se deve entre-
{sar ás Parles sem ordem Regja pa-
ra evitar as falsidades. Regimento 
de 9 de Janeiro de 1671, §. ~l. 
O despacho das fazendas dos Navios 
do Brasil na Alfandega do Porto co-
mo se faz, e porque Officiaes, veja-
se o Regimento de ~ de Junho de 
l 703, cap. 67. O despacho das fa-
zendas que naõ pagaõ direito~ como 
se faz , veja-se o Reg im ento de ~ de 
Junho de 1703., cap. 76. O despa-
çho das fazendas por sabida como 
se faz na Alfandega, veja-se o dito 
Regimento, cap. 118, e seguintes. 
O despacho dos Desembargadores 
he sempre communicado á ReJaçaõ 
por Carta Regia , e sem isso eJles 
naõ tomaõ posse. Assento de 11 de 
Janeiro de 1738. O d spacho das 
fazendas por estiva na ponte da Al-
fandega carno se faz, veja~se o De-
creto de 11 de J aneiró de 17 b l. O 
'4.espacho de faz~ndas nas Alfande-
gas ninguem o póde assjgnar, naõ 
sendo os proprios, ou de commissaõ. 
Alvará de 13 de Novembro de l7õ6, 
§. l~. Sendo para fóra do Reino n aõ 
tem despacho o ferro usado; o,chum-
bo, o cobre; estanho, e lataõ. De-
creto de 1 de Abril , e Provisaõ de 
õ de Maio de 17 b7. Os despachos 
dos navios mandaraõ-se reduzü- a hum 
só Livro, e hum só termo, e huma 
unica fórma que inclua todos 9s emo-
lurnenlos, e contribuições que elles 
p·Lgaõ. Alvará de 1 <le Fevet·eiro de 
17 b8. Os despachos '<los navios na-
cionaes, e estrangeiros como devaõ 
fazer-se, vejaõ-se as lnstrucções con-
firmadas por Decreto de ~4 de Abril 
de 17 b8. Despachos de Serviços pó-
dem com elles dotar-se as Damas da 
Rainha. Lei de 17 de Agosto de 1761, 
§. 6. O despacho das Partes ~ue re-
querem no Thesouro porque ordem 
se faz, veja-se a Lei de ~~ - de De-
zembro de 17 61 , tit. 11 , §. 3. Os 
despachos das Confirmações geraes fa-
zem-se por consull a pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do Reino. 
Alvará de 6 de Maio de 1769, §. 1. 
Foi extincto o despac-ho das fazen-
das de sello, e marçaria nas Alfan-

D E S 
degas do Norte. Alv.ará de ~9Z de 
Novembro de 1774. Os despachos da 
Rainha foraõ mandados assignar por 
ChanceJla. A viso de 6 de Março de 
178 6. N aõ se dá despacho no. Consu-
lado de fazenda alguma que se con-
duz nos Navios da Azia que fazem. 
escala pelo Rio de Janeiro. Alvará 
de liJ!,7 de Dezembro de 180~, art. ~. 
O despacho das fazendas na Alfan-
dega de assucar , tabaco , e Casa da. 
India póde demorar-se tres annos , . 
sendo generos seccos ; e nas mais· 
Alfandegas hum anno ; e sendo mo-
lhados em todas só seis mezes, pas-
sado o qual tempo se vendem pot 
conta do dono. Foral de I f> de Ou-
~ubro de l b87 , cap. 3~ , e Alvará 
de 18 de Novembro de 1803. Creou-
se huma Meza de despacho mariti-
rno no Rio de Janeiro por Alvará 
de 3 de Fevereiro de ldlO. Corno 
se mandou fazer o despacho dos ge-
neros por estiva no Rio de Janeiro, 
veja-se o Decreto de l~ de Abril de 
1810. . 

Despátar quer djzer obrar alg·u-
ma cousa a pesar, . e contra vontade 
de a1guem. Ord. Liv. ~.º, tit. \20, 
§. 1. Tarnbem signjfica levar peitas, 
e extorquir drnheuos, e emolumen-
tos excessivos , ou indevidos. Orei .. 
Affons. Liv. 5. 0 , pag. 41 ~-

Despf1io significa a acçaõ de des-
pejar; desoccupar; ou largar algum 
predio. Despejo <le casas naõ póde 
requerer o Senhor dellas estando os 
alugueres sequestrados. Decreto ·ae 
8 de Novernbrq de 1708. Só póde 
mandar fazer o despejo de casas 
quem tem o dorninjo dellas, e naõ 
o alugador. Decretos dé 8 de No-
vembro de 1708, de 19 de No ern-
bro de 1709, e de ~8 de- Julho de 
1733. Nao se suspende o despejo de 
casas , excepto os dous casos de bem-
fei torias provadas ]ogc, e feitas com 
o consentimento expresso do Senho-. 
rio, e de Apos~ntadoria legitima-
mente concedida. Ord. Liv. 4. 0

, tit. 
\23 , e ~4, Decreto de 8 de Novem-
brp de 1718, e Assénto de ~3 de 
Julho de 1u1 I. _N aõ pódern -os Pro-
prietarios das casc..s edificadas para 
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€>S Fabricantes de seda do Rato em 
quanto elles pagarem os alugueres. 
n ·ecreto de 14 de Março de 1759. 

- Pela Carta Cir cular da Inte ndencia 
Gera l d a Policia de 30 de Junho de 
1803 se prohiuio fazer-se despejo só 
para o fim d e se levantarem as rep-
das até a resõ1uçaõ d a Consulta que 
subira ao dito respejto. 

Despender he gas tar fazenda , ou · 
cabedal. Despender mafa do que re.:. 
cebem naõ pódem os Officiaes da 
Fazenda de El- Rei, e fazendo-o naõ 
se 1hes abona. Regimentos de 17 de 
Outubro de 16 16, cap. 39, e de 3 
de Setembro de 16~7, cap. 4.9. 

Desper.ecer h e o mesmo q u e pe-
recer , perder- se , falhar , naõ se fa-
zer alguma cousa. 

Desperecúmento quer dizer aca-
bamento , consurnrno. Ord. Affons. · 
L i V. ~.o. fol. 8~. 

Despeza se diz em Direjto o gas-
to que se faz de dinheiro em a]Furna 
cousa . . D is t inguem-se tres esp°ecies 
de d espezas necessarias , - u te is , e 
vol uptu a r ias. Despezas necessarias 
~aõ aquellas que saõ feitas com pre-
cisaõ urgente. Como, quanto aos pre-
dios rust icos, os gas tos da cult ura da 
semente, e da colhei,ta; e quanto 
aos predios urbanos os concertos que 
irnpedem a sua rui na, ou damnifica-
çaõ. Dizem-se despezas uteis aquel- · 
lns , que posto que feitas s'em ne-
cessidade urgente procuraõ o au g-
mento, ou melhoraçaõ do predio. As 
despeZêlS· vol u ptuarias, ou de recrea-
çaõ chamaõ-se aguellas que naõ tem 
por objecto senaõ o praser' e ame-
nidade', como as pinturas, as escul-
t üras, e outros.. ornatos de alguma 
casa, ou de a lgum Jar d im. D,espeza 
se diz t a mbem o artig'o- de hurna 
conta e m q ue se faz mençaõ do di-
nheiro recebido, que .he out ro a r ti-
go , o qual se chama receita. As 
d:espezas de enterro com Missa re-
zada , e r esponso se mandou fazer 
a os de funtos, ainda que seus bens 
naõ chegassem para os crédores pelo 
Regimento de 10 de Dezembro de 
J 6 13, cap. lh As despezas' dos Con-
celhos sap abona veis quando se man-

DES 
daõ fazer pela rnn1m· parte dos Ve-
readores estando elles na Terra, pos-
to que nem todos estejaõ na Cama-
'ra .. Provisaõ d~ 12 de Julho de 16~7. 
As despezas que fazem as Camaras, 
e Concelhos na decirna, e c0nduc~aõ 
delb para a Cabeça da Comarca saõ 
abonadas pelo Prov ~dor. R gim ·nto 
de 9 de Maio de 1654, ti L 4, §§. 8, 
l \2, e 14·. Sahem essa:il despezas das 
J uas partes das rendas , fiêando sem-
pre precipua a Terça para a Real 
Fazenda. Provisaõ de 11 de Agosto 
de 17 4~ º N aõ abona o Provedor as 
despezas feitas pela Gamara sem Pro.-
visaõ. Alvará de 23 de Julho de 1766, 
§. 5. He probibido fazer appiicaçaõ 
para despezas da Relaçaõ quando se 
condemna para: o Fisco, e C amara 
ReaL Decreto de 16 de Julho de 
1G4?J. Mandou-se fazer para as des-
pezas da Relaç:;u) dG Porto hum CQ-

fre á imi taçaõ do da casa da Suppli"' 
çaõ. Assento de ~~ <le Dezembro de 
1646. Deraõ-se p1·ovidencias para a 
sua arrecadacaõ no Assento de ~3 
de A gosto de, 17 19. As despezas em 
que os Réos saõ condem nadas na:õ 
se repetem de pois de pagas 1 ainda 
que elles sejaõ absolutos; mas s'endo 
depositadas pódem-se repetir. Assen ... 
to de ~8 de Setembro de 1751. As 
condemnac;ões para as, despezas da 
Relaçaõ foraõ mandadas remelter pa-
ra o Eraüo. Decreto de ~l de M;u--
ço de 1801. As d~spezas da viagem 
de Navjo devem-se levar em conta 
pelos crédores que tendo fei lo pe-
nhora no NaviO :recebem. os fretes. 
Alvará de 15 de Abril de 17 57 ; e 
assim mesmo as do Seguro. Alvará 
de ~4 de Nlaio de 17fif>. As despe-
zas ordinarias , e extraordinarias pa-
gas por conta da Real Fazenda en-
lraõ em Folha de sms em seis me-
zes. Lei de~~ de Dezembro de 1761, 
tit. ~ , §. 8 , o que se r€vogou quan--
to ás despezas da Meza da Conscien-
cia, e Ordens por Decret0 de I~ de 
Março de 176<2. As despezas ql1oti-
{lianas C'Om tracto successi vo riaõ tern 
suspensaõ, e exigem de sua nature-
za dinheiros pro:ntos, e adiantados, 
dita Lei de~~ de Dezembro .de 761, 
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princip., e tit. J 4, §. 5. As despe-
zas da Casa Real como se fazem , e 
carregaõ nos livros, veja-~e a dita 
Lei de ~<2 de Dezembro de 1761, 
tit. 14, §. ~- As despezas feitas por 
parcellas rniudas abonaõ-se nellas 
dous por cento para quebras. De-
creto de l de Julho de 176~.· Como 
se calculaõ pai:a pagamento da De-
cima as desp~zas feitas em concer-
tos de casas , e amanhos de fazen-
das , :vejaõ-se asJ Instrucções de 18 
de Outubro de 1762, §§. ~7, ~9, 
31, 3~, e 40. As despezas feitas 
em ·virtude de hum contrato nullo 
pódem repetir-se. Alvará de ~7 de 
Julho de 1765, §. 6. Quando saõ 
feitas com jurisdicçaõ, e em boa fé 
levaõ-se em conta. Assento de 5 de 
Dezembro de 1770. Devem as des-
pezas ser pagas por quem as causa 
injustamente. Assento de l~ de Ja-
neiro de 1771. Abonaõ-se as despe-
zas ás Parles, e tambem os dinbei~ 
tos adiantados, ainda que os con-
tratos sejaõ nullos por Lei anterior, 
ou posterior. Alvará de l de Agosto 

·de 1774 •. Abonaõ-se as despezas na 
cobrança das rendas Reaes aos Al-
moxarifes, e de que '-modo, veja-se 
a Provisaõ de ~7 de Maio de 17 88. 
As 'despezas da descarga dos navios 
que devem pagar os donos delles no 
Porto de Lisboa, quaes sejaõ, veja-
se o Edital de 15 de Setembro de 
1800. As despezas por conta da Real 
Fazenda no Brasil como devem fa-
zer-se , vej.a-se a Carta Regia d~ ~4 
de Outubro de 1800, §. 3. Asdes-
pezas para a susten tàçaõ do Exerci-
to foraõ mandadas estabelecer por 
hum system_a fixo , consignando-se 
certa quantia para elles por Decre-
to de ~7 de Abril de 1804; e para 
as despezas da Real Junta da Marf-
nha outra quantia, sendo parte del-
la para pagamento de dividas atra-
zadas. Decreto de 7 de Maio de 1804. 

Desposorio he o contrato solem-
ne de casamento. He synonymo de 
esponsaes. Fazer desposorios he o 
mesmo que contrahir esponsaes. Tam-
bem se toma pelo noivado, ou casa-
mento. 

DET · 
Despossado quer dizer falto de 

posses, impossibilitado. Ord. Affon-
sina. Liv. 4.º, fol. 134. Tãrribeni si-
gnifica falto de bens , pobre , dita 
Ord. Liv. 4. 0 , foi. 346º 

Despota he o que governa " com 
despotismo. 

· Despotismo he o gov1rno tyran-
nico, arbitrari,o; e absoluto de hum 
só homem. 

Destaca1nento he a separaçaõ de 
huma parte do Exercito que se en-
via ·a reforçar outra, ou para algu~ 
ma facçaõ militar. Sobre -0s destaca-
mentos a bordo das N áos de guer-
ra, veja-se o Regulamento de lf> de 
Outubro de l 807. 

Desterrar quer dizer expulsar al-
guem da Terra em que habita ·para 
outra por castigo. Desterrar-se he 
sahir da sua Patria para outra. I:Ie 
synonymo de emigrar, expalriar-se .. 

Desterro he a expulsaõ de alguem 
da Terra em que habita para outra 
por castigo. Tàmbfí!m se diz o lugar 
para onde vai o desterrado. , 

Destino quer dizer a disposiçaõ 
que se pertern;le fazer de alguma 
cousa. He o fim, para o qual hurna 
cousa_he dáda, ou feita. 

Dest'Ítuiçaó he o aposentamento, 
deposiçaõ, ou remoçaõ de hum Offi-
cial quando se lhe tira o lugar, , ou 
funçaõ pública que elle tinha: A des-
tituiçaõ differe da su ppressaõ ., ou 
aboliçaõ, em que esta extingue, e 
anniquilla o officio; e aquella. dei-
xando substituir este, só revoga o 
que nelle está provido. 

Destro quer dizer da direita, as-
sim corno Sestro da esquerda. Ordº 
Li V. 1. o' ti t. 6 3 ' §. 21. . 

Desuum
1
, palavra antiga , que 

queria dizer juntamente, em com-
mum. Ord. Affons. Liv. 1. 0 , tit. 63, 
§. ~4, e Liv. 5. 0

, tit. 109. 
Desvairado quer dizer diverso, 

discorde. Ord. Affons. Liv. I. 0
, tif. 

67, §. 6, e Liv. o.º, tit. 114, §. 6. 
Desvairo, ou desvario 'he o ~es

, mo que discordia. Ord. Affous. Liv. 
b.0

, tit. ~b, e fol. ~71. 
Detençaõ se diz a posse d-a.quelle 

que he detentor de a-Igum predio. .. ' 



DEV 
Detentor he aquelle que tem a 

posse real, ou actual de algum pre-
dfo ;. mas sem t.i tul.o de âominio co-. 
mo o Reude.ü·a, ou Locata1·io. · 

Deteriaraçaõ he tudo o que faz 
a condicçaõ, ou ·qualidade · de algu-
ma pessoa, ou de aJgurila cousa me-. 
nos boa. 

Devassa he o acto juridico, pelo 
qual se inquirem Testemunhas par 
authoridade do Juiz par~ i nformaçaõ 
de algu1m. delicto , a fim de ser pu~ 
nic.lo o delwquente, e se mau.ter a 
üanquillidade pública. A Devas~(;l. 
he geral, ou espeeial. A q uella he a 
que se tira sobre delicto irlCerto; e 
esta a, qirn su ppondo a ex.iste.nc.ia do 
delicto só se dirige a indagar Q ag..-' 
gres.sor. Tü-aõ Devassa as. Ahno:xa-
ri fes, e Cot.,.tador dos Paúes contra 
os Réos infractores do Regimento; 
e aSJSim mesmo os Almoxarifes das' 
Lez1rçis. Regimento de ~4 de No ... 
ven'lbro de 1576, cap. 6, 19, e 47; 
o Juiz do Tombo de Santarem. Re-
gimento de 1 de Outubro de !686, 
e Decreto de 1 ó de F ev.ereiro de 
17~7; o PYove-dor da Alfandeg;:i. Fo-
1·al de J 5 de Outubro de l 587 , cap. 
96, e 9~; 9 Juiz da Alfandega do 

..... Por: o. Regimento de ~ de J un,ho de 
1703, cap. 4·6; o Aposentador-Mór. 
}legi rne n to de 7 de Setembro de 1 b90, 
{>. 4!2. 'I'ira-sie D evassa dos OffiCiaes 

. de Justiça, posto que d.e.m residen-
cia . . AI vará de ~9 de J a.rieiro de I b7~, 
e Lei de ~6 de Julho de 160~ ; dos 
Rendeíros, e J t.ll'ados que fazem a~ 
venças, e dos damninhos. Leis de ~ 
de Outubro de l607, e de ~4 de 
Maio de 1608; dos Seculares que 
se intromettem nas eleições de Fra-
p_es, ou Freiras. Lei de 16 de Agos-:. 
to de 1608; dos Offidaes que pódem 
acoimar. Alvarás de ~6 de Setem-
bro de 1608, e de 15 de Julh-0 de 
1744; das brigas em Lisboa, ainda 
que nãõ haja forimento. Lei de ~á 
de Dezembro de l t?O~, § .. ~o; dos 
amancebados, barregueir.os casados, 
casas áe a lcouce , receptadores de 
fu r tos , e dos carcereiros , dita L-ei 
de ~5 de Dezembro de 1608 , §§. ~ 1, 
526; e ~8 õ dó ~.uborno n.as eleições 
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das Justiças. Alvará de B? de No"" 
vembro de 1611, §.. ó, e Lei de ú 
de. Abril de 1618; dos que usaõ de 
Dom sem lhes pertence.r. Lei de 3 
de Dezembro de 1611 ; dos Officiaes 
de Justiça, e. da.. Carnara q H~ tTa ... 
zem gados nos lugare§ <lt.ond~ ser-
vem , e dos lVI eiti nhos , e .Alcaides 
que fazem aveoça com os Lavrado-
res.. Lei de ~ de lVlarço de 161 8 ; 
do procedimento dos J uizes de Or .... 
fãos perpétuos.. Ass~nto de õ de Mar .. 
ço d~ 1613 ; dos que usaõ de .espin-.. 
gavda.. Lei de 1 ã de Julho de l () 13 ; 
dos PescadQres qu~ descarninhaõ o 
peix~ em prejuis.o dos Reaes di rei..,. 
(os. Alvarás de 30 de Janeiro de 
lfHõ , e de ~'7 de Julho d@ 1795, 
§. 7; do$ qu~ entra.ô cm Mos'teiros 
de Freiras. Alvarás de 13 de Janei ... 
ro de l6Q3, de 30 de A.bril de 1653, 
d~ l e de Agos to d~ l655, de 3 de 
Novembro de 1G71, Decretos de ~l 
de Julho de lf:>7~, e de 3 de Março 
de 17 \21) , e P.rovisaõ de 18 (de J u~ 
nho de 17~ l ; Q.os que falaõ com 
Freiras e_m 1\tlostei ros. Gar ta Regia 
d~ ~ l de Novembro de 16 J õ; dos 
Rendeiros das coimas. Alvará de l f> 
d~ Novembrq de 161<?; _dos que ten~ 
do bens' da. Corôa casaõ sem licença 
Regia. Leis de ~3 de Novembro de 
1616, e de?Z9deNovembro del7'7õ; 
dos que caçaõ perdizes com muni,., 
çaõ , ou Jbes desmanchaõ s.eus ni .. 
nhos. Lei de ~i\3 de Fevereiro de 
16~4; do~ que trazem de noute. ar~ 
mas de fogo. Lei de ~o de J anei't' 
ro de 163~; dos que cortaõ carne. 
fora dos açougues públicos. Alvará 
de i23 de Setembro de 1641, e De-
cretos de ~i> de Janeiro, e de ~l de 
Agosto de 1644.·; dos atravessadores 
do paõ. Lei ele 4 de Outubro de 1644, 
e Alvarás de ~6 de Fevereiro de 1771 , 
e de 16 de'Dezembro de 1773, §. 13; 
dos de .farinha , vinho , e azeite. Lei 
de ~4 de Setembro d.e 164~ ; do uso 
.das armas Q.e fog.o curtas. Lej de 4 
de Outubro de lô49; dos que ccn-
trahem matrirnonios clandestinos. Lei 
de 13 de Novembro de 1651; dos 
assassinios, ainda que se naõ siga 
morte , ou ferimento , bof.etad~ , e 
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açoutes em -mulher. Lei de lf> de 
Janeiro de 1G5~ ; dos Proprietarios , 
e Serventuarios EJUe recebem, ou pa~ 
gaõ mais do que a terça parte~ Lei 
de ~2 de Junho de 1667; dos desca-
minhos dos direitos da dizima, e si-
za do pescado fresco. Alvará de 24· 
de Fevereiro de 1686; dos Carce-
reiros que deixaõ soltar-se os presos. 
Lei de ~o de Julhó de 1686; dos 
zanganos. Resoluçaõ de .3 de Outu-
bro de 167~, e Alvará de ~9 de A-
gosto de 1686; de se cortar carne á 
enxerga. Decreto de \1Z6 de Novem-
bro de 1687, que revogou o de 18 
do dito mez, e _ anno; dos descami-
nhos do Real d' agua. Decreto de 21 
de Novembro de 1689; dos atraves-
sadores do sal. Decreto de l de Mar-
•ço de J 6 9 ~ ; e do paõ. Decreto de 
19 de Maio de 1738; dos que apas-
centaõ ovelhas n·os campos do Mon-
dego. Lei de ~7 de Janeiro de 1694; 
dos que fazem , ou lánçaõ fogos de 
polvora. Lei de ~9 de J uJho de 1695, 
Alvará de 2 de Junho de l 70D, e 
Edi taes de -rs de Junho de 1806, e 
de ~o de Maio de 1809; dos ·Réos 
de moeda falsa. Alvará de ~7 de A-
gosto de 17 0 .6 ; dos Ciganos. Alvará 
de 1 o de Novembro de 1708; dos 
extravios do ouro, diamantes, e fa-
zendas que devem · direitos na Al-
fandega. Decreto de 3 de Novembro 
de 1740; da propinaçaõ de ver;ieno, 
ainda que se naõ siga morte. Lei de 
~8 de Fevereiro de 1743; dos que 
põem cornos ás portas de pessoas ca-
sada'3. Lei de 15 de Março de 1751 ; 
dos ladrões, e salteaoores. AI vará de 
14 de A gosto de l 751 , e Provisaõ 
de 19 do mesmo mez ~ e anno; dos 
atravessadores da palha. Alvará de 
l de Julho de 17 Ml, §§. 9, e 10; 
dos contrabandos de diamantes. AI-
. vará de 11 de Agosfo de 17 b 3 , §§. 
14, e. I 5 ; das sátiras, e libellos fa-
mosos. Alvará de ·12 de Outubro de 
1753; dos que vendem, ou tem pol-
vora. em casas particulares. Alvará 
de 9 de Julho de 17 b4; dos Com--
missarios volantes. Alvarás de 6 de 
Dezembro de l 7b5, e de 7 de Mar-
ço de 17 60; dos que falaõ contra os 
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Ministros de Estado. Decreto de 17 
de Agosto <le 1756; do-:3 ma~)nheiros 
que embarcaõ em Navrns estrangei-
ros. Alvará de ~7 de Setembro de 
1756; dos que tem correspondencia 
com os Jesuítas. Lei de 3 de Setem-
bro de 1759, e Alvará de ~8 de A-
gosto de 1767, §. 1 ~; dos que in-" 
fringem as providendas sobre o Com-
mercio da Africa. AI vará de 7 de 
Maio de 1761; dos roubos até cem 
·réis, e dos. homicídios voluntarios. 
Alvará de ~O de Outubro de 1763"', 
§. 7, e Decreto de l b de Julho de 
1779; das i·esistencias. Alvará dé ~4 
de Outubro de 1764, §§. 5, e o; 
dos transg~essores das Leis do De-
posito público em Lisboa. Alvará de. 
l de Dezembro de 1767; dos concu-
binatos quando as concubinas saõ teu-
das , e man teu das com geral , e pú-
blico escanclolo. Alvará de ~6 de Se-
tembro de 176~; do peccado da so-
domia, ou da rnollicie. Lei de l~ de 
Outubro de l ()06; dos que plantaõ 
sabugueiros nas Provincias de 'I'raz-
ºl?-;lV!ontes, Beira, e Minho.' Alva-
rá de 16 de Novembro de 1771, §. ~; 
dos descaminhos dos Pinhaes de Lei-
ria. Alvará de 11 de Janeiro de 17 83, 
§. 4, e Regulamento de 17 de Mar-
ço de 179_0, ~- 7 ; dos que naõ re-
cebem nos pagamentos ametade em 
moeda papel. Alva~á de ~5 de Feve-
reiro de 1801, §. 3; dos atravessa-
dores, e monopolistas de gados. Al-
vará de ~5 de Fevereiro de 180~, 
§§. ~, 'e 3 ; dos transgressores das 
Leis das Pescarias. Alvará de 3 de · 
Maio de 18'0~, §. 13 ; dos erros, 
omissões, e cornmissões no lança-
mento , e arrecadaçaõ da Decirna. 
.Portaria de ~6 de Fevereiro de 180;}, , 
§. 19 ; do crime de inconfidencia. 
Portaria de ~6 de Setembro de 1808 • 
Tira-se Devassa em cada anno dos 
Carcereiros de Lisboa por' hum Mi-
nistro, que o Regedor nomeia. Lei / 
de ~f> de Dezembro de 1()08, §. \28. 
Tira annualmeinte Devassa o Chan-
celler da Relaçaõ do Brasil contra -
os que vendem os ·gent.ios , ou os 
privaõ· da sua Jjberdade. Alvará de 
30 de Julho de 1609. Mandou-se ti-
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rar Devassa na lndia dos que com-
merceiaõ em p1men ta contra as Pro-
v]sões. Alvará de 15 de l\ilarco de 
1616; e dos que fazem na Indj~ fin-
tas, ou ernprestimos -a favor dos Ca-
pitães das Fortalezas, ou Mjnistros. 
Alvará de 16 de lVfo.rço de 1616-
Mandou-se tiraJ.· Devassa dos Offi-
ciaes da Casa da India, e Arma-
zens. Carta Regia de 1 de Agosto 
de 1618. Tfra D e vassa cada seis rne-
zes o Provedor das lVIrnas de S. Vi-
cente, e S. Paulo do descaminho do 
ouro, e outros metaes. Alvará, e 
Regimento <le 8 de Agosto de 1618, 
§. 16. Tira Devassa annualmente ex-
officio o Juiz do Fisco dos Officiaes 
de11e que compraõ bens dos Confis-
cados. Regimento de 1 o de Julho 
de l69l0, cap. 36. Tira-se Devassa 
dos Almotacés, e dos Officiaes do 
Senado por hum Vereador eleito em 
ivreza. Alvarás de 6 de Outubro de 
16~3 , e de 16 de Janeiro de l 6 \2 t>. 
Tambem hum Vereador do Senado 
tira Dev·assa dos que tomaõ agua dos 
canos públicos de Lisboa. Alvará de 
~ de Abril de 16\24. Tira-se Devas-
sa dos Navios do Brasil que arribaõ 
a Galiza sem causa. Alvará de ~6 de 
Outubro de 1639l. Mandou-se pela 
Lei de ~ de Dezembro de 164<2 ti-
rar Devassa dos que andavaõ em 
mulas, ou machos. Pelo Decreto de 
7 de Janeiro de 1600 mandou-se ti-
rar annualmente Devàssa por hum 
Juiz do Ci vel, ou Crime por com-
missaõ do Senado pelos casos de al-
motaceria. Tira Devassa annu.almen-
te dos seus Officiaes o Conservador 
da Universidade. Estatutos antigos 
Liv. ~-º, tit. ~7, §. 9; e duas ve-
zes no anno das pessoas que vaõ a-
travessar as mercadorias que vem 
para a Feira, e sahern a isso até 
duas legoas fóra da Cidade, djtos 
Estatutos Liv. ~.º, tit. p,7, §. ~4; 
e dos Medicos, e mais Letrados que 
usaõ de suas letras contra a fórma 
dos Estatutos, ditos Estatutos Li v. 
~.º, tit. ~7, §. 38. Saõ obrigados os 
Provedores das Comarcas a tirar De-
vassa a requerimento dos Contrata-
dores das 'I'erças sobre os extravios 
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dos bens dos Concelhos. Provisaõ de 
6 de Setembro de 164 3, e Alvará. 
de 10 de Fevereiro de 16b4 . Manda 
o Regedor cada anno tirar Devassa 
dos T abelliàes da Côrte por hum dos 
Ministros da Relaçaõ. Decre to de 14 
ele Julho de lôfJ 4 . Tira Devassa o 
Juiz de India, e Mina ex-officio de 
cada navio que -se perdeo, ou foi to-
mado por inimi gos. Alvará de 11 de 
Maio de 1655. Tira Devassa annual 
o Corregedor da Comarca <lo Supe-
rintendente da criaçaõ dos caval1os. 
Alvará de 4 de Junho de 1655. De-
vassa annual tiraõ os J uizes das Al-
fandegas dos Portos seccos dos ex-
travias <le cbreitos. R egimento de 1 0 
de Setembro de 1668, cap. 51, e 
Alvará de ~7 .de Julho de 1795 , §. 7. 
O Presidente do lancamento das si-
z:::i.s tira Devassa do ~uborno quando 
consta que o houve na eleiçaõ dos 
Partidores. Regímen to de 16 de J a-
neiro de 167 4, cap. 30. Tira Devas-
sa o Auditor do furto, ou darnno nas 
fortificações, ou presidias que ün-
portar em mais de dous mil réis. Re-
gimento de 1 de Junho de 1678, 
§. 64. Q Superintendente dos Taba-
cos tira Devassa annual sobre qual-
quer culpa deste genero, e especial 
havendo denuncia. Regimentos de 
18 de Outubro de 170~ , cap. ~ 1 , e 
de ~3 de Junho de 1678, . §§. ~ l, e 
35, A viso de 14, e Provisões de ~ o 
de Novembro de 17H2 , e de 8 de 
Janeiro de 1799. O mesmo Superin-
tendente dos Tabacos subrogado no 
lug·ar de Superintendente <las Alfan-
degas do Sul tira Devassa pelo Al-
vará de l de Junho de 1787 das trans-
gressões do determinado no mesmo 
Alvará sobre o Reguengo de Tavi-
ra, de que he Donatario o Conven-
to do Coracaõ de Jesus. O Juiz Con-
servador d~ Companhia Geral da A-
gricultura das vinhas do Alto-Douro 
procede a Devassa no m ez de Feve-
reiro de cada anno contra os trans-
gressores da Instituiçaõ, e mais Leis 
promulgadas a beneficio 'da dita Com-
panhia. Alvará de 30 de Dezembro 
de 17 60. Tiraõ Devassa os J uizes 
de Fóra dos descaminhos dos direi-
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tos Rcaes nas terras que 11.'.l.Õ saõ da l 
resi dencia ha bi ual dos Sup1uinten-
dentes dos Tabacos. Alvará de ~7 de Julho de 179-5., §. 3. l)eve exis-
tir Devassa aberta nos Portos do Bra-
sil ante os JV.hnistros letrados da Ca-
sa da Inspec~aõ; e em Angola, e 
l\/ioçambique ante os respectivos Ou-
vidores sobre as transgressões nas 
N a vegaçõ .s , e Com m eréio dos ditos 
u)timos P ortos, e dos mais da Costa 
ele Afrjca Occidental. Alva.rá de 7 
de Maio de 1761. D~vassa pelo cri-
me de monopolio de trigo, sen teio.,, 
milho, e sevatla foi mandada tirar 
J>e lo Decrci.o de l de DezeUJ bro de 
J 7 57. l)evem os Corregedores, e Ma-
g istrados or<linatíos das Ilhas dos A-
çores tirai· Devassa dos monopolios 
de trigo. Alvará de \?:l 6 de Fevereiro 
de 1771. Nas Devassas geraes de-
vem os Magistrados de Vara b1·an-

. ca, ·e J uizes Ordinari0s das respec-
tivas Terras perguntar pelas trans-
gressões da Instituiçaõ da Compa-
nhia da Agricultura das vinhas do 
Alio-Douro, e Leis posteriores, di-
to Alvará de 30 de Dezernb1;0 de 
1760, e Alvarás de 16 de Novem-
bro de 1771 , §. ~ , e de ~ 1 de Se-
ten1hro de 180~ , §. 5. Tira-se De-
vassa Jos que fazem seguro f6Ea da. 
Casa delles , e sem assistencia do 
Correto.v. Alvarás <le ~~ de Novem-
bro de 1684, e de ~6 de Outubro de 
1688. Tiraõ annualmente Devassa 
em Lisboa o OuviÜor da Alfandega; 
e nos Portos de mar os Corregedores 
das Comarcas dos Mestres dos Na-
vios do Brasil que tomaõ porto es-
tranho quando de lá vem. Alvará· de 
~7 de Novembro de 1684. Tira De-
vassa o Juiz do Fisco da occultaçaõ 
que os Réos presos pelo Santo Ofü-
cio fazem de seus bens. Decreto de 
7 de Ja.neüo -de 1686. Mandou-se ti-
1·ar Devassa dos que augmentaraõ o 
preço dos generos por ter augmen-
tado o da moeda pela Lei , e Regi-
mento de 1 l de Outubro de 1688. 
Mandou-se tirar Devassa annual dos 
descaminhos do Real d' agua pelo De-
creto de ~ l. de Novembro de 1689. 
Tiraõ Devassa annual os JuizeiS Con-
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Eervadores da~ F abricas dos parmos~ 
Regimento de 7 de Janeiro de 1690, 
cap. 98. - r~as_ Devassas geraes jnqui-
re o Juiz de Fóra de Salva Lena dos 
que cortaõ arvores n~s vallas. Lei de 
17 de Marco de 16~ 1. Tira-se Devassa 
dos extravi'os do páo Br?sil. Alvará de 
l de A gosto de 1697. O Juiz da Al-
fandega do Porto tfra annualmente 
Devassa dos descaminhos, e do Juiz, 
e ' Üfficiaes de S. Joaõ da Foz. Reg. 
de ~ de Junho de 1703, cap. 15; e 
tambem quap.do tem noticia de desca-
minhos nas fazendas nél"ufragadas, di-
to Reg-., cap. ~ ~;-ou na descarga del-
Ias, dito Reg. , cap. 100. Duas Devas-
sas tüa em cada anno o Juiz da Chan-

. cellaria dos Officiaes de J usiiça. De:.. 
ereto de ?24· de J ~lho de 1714; e de 
todos os Ofliciaes do Termo. D~cre
to de 30 de A gosto de 1734. Tira-
se Devassa do ajunta1uenio feüo pa ... 
ra commetter delicto chegando a 
quinze pessoas. Alvará de 1\2 de A-
~·asto de 1717. Ha Devassa sempre 
~berta contra os que no <listricto de 
~inas extra viaõ ouro em pá. Lei de 
11 de Fevereiro <le l 719. Tiraõ De-
vassa de tres em tres annos os Ou-
vidores <lo Ultramar dos Governado-
res , e Officiaes que comrnerceiaõ 
por si, ou por interposta pessoa. AI ... 
vará <le ~7 de Março de l 7fJ: 1. Ti-
:raõ Devassa annualmente os Supe-
rintendentes , e Conservadores da 
venda do tabaco por maior preço do / 
que o estabelecido. Decreto de l~ 
de Agosto de 17 ~ 1. -Mandou-se ti-
rar Devassa pdos Corregedores <las 
Coniarcas neste Reino, e pelos Ou-
vidores do B rasil dos que usavaõ de 
moeda de ouro se m a · nova sarrilha 
que se lhe mandou pôr. Lei de Pl9 
de Novembro de 173Ç>Z. Tiraõ Devas-
sa annual os Ouvidores Geraes das 
l\1ina::) <los que desca.miobaõ ouro. 
Lei de l2 0 de Março de 17~0, e AI .. 
vará <le ~7 de Outubro de 17 33. Ti-
raõ t::imbem Devassa annual os mes-
mos Ouvjdores Geraes das Minas 
dos que misturaõ no ouro limaduras 
de lataõ. Alvará de 4 de Maio de 
174'6. Nas Devassas <le Janeiro per-
gunta-se pelos ladrões formigueiros, 
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e damninhos. Alvará de l~ de Se-
tembro de l 7f>O. Tiraõ Devassa os 
Intendentes das Casas de Fundiçaõ 
de l\tlinas quando tem noticia de 
barras , ou bilhetes falsos , ou dos 
descaminhos do ouro. Regimento ele 
4 de Março de 17f>l, cap. 3, §§. 6, 
e 7. Tira Devassa annual o Guarda-
Mór dos Pi nhaes de Leiria do pro-
cedimento dos Officiaes delles. Re-
gimento de ~b de Junho de 17bl, 
tit. l , §. 3 3. Tiraõ todos os annos 
Devassa o Juiz da Corôa, e Fazen-
da do Rio de Janeiro dos Officiaes 
da Alfandega , e dos mais da Fa-
zenda quinze legoas ao redor. Re-
gimento de 13 de Outubro de 1751, 
§. 9~. Devassa de travessias tira o 
Ministro que nomeia o Presidente 
do Senado com Escrivaõ certo que 
tem. Resoluçaõ de 1 de Março de 
l 7 5~. Tira Devassa o Conservador 
do Cornmercio das. quebras dolosas. 
Alvarás de 13 de Novembro de 1756, 
§. 18, e de 30 de l\1aio de 17 59. I-Ia 
Devassa sempre aberta contra os que 
fazem deposi tos em mãos de Parti-
culares, ou de Oiliciaes de Justiça. 
Alvará de 4 de Maio de 17 57; e 
contra os Contrabandistas. Alvará 
de 14 de Novembro de 17f>7, §§. 1, 
e 11 ; assim corno contra os Mono-
polistas de trigo, e mais grãos. De-
creto de 1 de Dezembro de 17 57. 
Tiraõ Devassa geral em Janeiro, e 
particular havendo denuncia, os Ou-
vidores das Comarcas no Brasil --dos 
Carcereiros que maltrataõ os escra-
vos , ou naõ lhes daõ o que he pre-
ciso. Alvará de 3 de Ot:..14:ubro de 
17b8. He caso de Devassa especial 
tirar presos do poder da Justiça. Lei 
de 3 de Agosto de 1759. Tira De-
vassa annual o Superintendente das 
Fabricas <los pannos da Guarda, Cas-
tello-B1;anco, e Pinhel dos descami-
nhos das lãs. A 1 vará de 11 de A gosto 
de 17 59. Devassa tira-se annualmen-
te, ou havendo denuncia, no Brasil 
pelos Inspectores letrados, e em Lis-
boa pelo Juiz de India, e Mina con-
tra os que concorrem para a trans-
gressaõ dos fretes do tabaco. Alvará 
de \29 de Novembro de 1753, §. ll. 
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Tira Devassas dos descaminhos o Juiz 
Exe'cutor das Alfandegas todas as 
vezes que lhe forem comrnettidas pe-
lo C nselho da Faz nda , e Junta 
da A.drnimstraçaõ do Tabaco. Alva-
rá de ?20 de Mart;o ele 17 iJ6 , §. 8. 
O Juiz Conservador da · Junta do 
Commercio lira Devassa a requeri-
mento do Sollici tador conll'a ós Fal-
Ji<los, havendo dúvida sobre o seLL 
procedimento. Alvará de ~o de Maio 
de 17b9. Tira-se Devassa dos extra-
vias do pio Brasil. Alvará de l de 
A gosto de 1697. Mandou-se pela 
Lei de 6 de Maio de 1765 que hou-
vesse Devassa aberta contra os que 
vendessem , comprassem , ou 1 sse1n 
o Breve Apostolicurn pascendi. Tira-
se Devassa de se em pregarem las 
baixas, e de inferior qualidade em 
tecidos que naõ sejaõ baetas , ou es-
tambres. Alvará de 7 de Novembro 
de 1766, §. 3. Pergunta-se em De-
vassa geral se as pessoas que traba-
lhaõ na Fabrica dos pannos obser-
vaõ os Alvarás, e Estatutos dellas. 
Alvará de 7 de Novembro de 1766, 
§. 7. Tira annualmente o Superin-
tendente das lãs Devassa das frau-
des cornmettidas nas relações que 
dellas se daõ. Alvará de 4 de Se-
tembro de 1769, ~- 3. Mandou-se 
tirar Devassa contra os que espalha-
raõ que se havia publicado huma no-
va Pragmatica. A viso de 11 de Ou-
tubro de 1769. O Intendente da Ma-
rinha, e Arrnazens tira Devassa so-
bre o procedimento dos Capitães 
quando á Bahia chegaõ os navios. 
Alvará de 3 de Março de 1770, 
§. 11. Devassa sempre aberta ha no 
Serro do Frio contra os que extra-
viaõ diamant8s. Regimento de ~ de 
Agosto de 1771, §. 4~. Mandou-se 
tirar Devassa sobre o contrabando 
dos vinhos do Douro pelo Decreto 
de 16 de Novembro de 1771. Tem ' 
Devassa sempre aberta o Superin-
tendente dos Contrabandos como 
Juiz da Saca da Moeda para occor-
rer aos extravias do ouro em pó, e 
diamantes . Alvará de 13 de Novem-
bro de 1773. Tira Devassa annual o 
Conservador da Companhia do Dou-
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ro dos que fazem neste Rio pesquei-
ras, e nasceiros. Alvará de 16 de 
Dezembro de 1773, §. 14. Deve ti-
rar Devassa no fim do anno o Verea-
dor do Senado mais moderno elos 
A valüidores que -se corrompem. Lei 
de \:20 de Junho de 1774, §. l~. Co-
mo esta Devassa he tirada no Por-
to, e nas Provincias, veja-se o Al-
vará de \25 de A gosto de l'i 7 4, §§. 
~5 , e 31. Mandou-se tirar Devassa 
sobre Alliciações pela Lei de 19 de 
Julho de 1775, §. 6, o que seres-
iringio pela Lei de 6 de Outubro de 
1784, e Dec eto de 31 de Julho de 
1787. Tira Devassa annual o Supe-
rintendente das Alfandegas do Sul 
das transgressões do Alvará de 1 de 
Junho de 17 87 , cap. ~4. Tem De-
vassa sempre aberta o Juiz Conser-
vador da Companhia das carnes con-
tra os tr.ansgressores das Condicções 
de l~ de Março de -1794, cond. ~o. 
Tem sempre Devassa aberta o Juiz 
de R6ra do Lugar, ou naõ o haven-
do , o mais .visinho para conhecer 
dos descaminhos , e erros dos Offi-
ciaes da Alfandega. Alvará de 527 
de Julho de 179f>, §. 3. Póde tirar ' 
Devassa o Auditor da Marinha. De-
creto de ~3 de Abril de 1795. Tira-
se df>s Commandan tes dos Corsarios. 
Alvará. de 9 de Maio de 1797, §. 9. 
Devassa annual tira hum Vereador 
do Senado contra os atravessadores 
dos gados, e confra os que os pas-
saõ para füra do Reino. A viso de 15 
de Fevereiro de 1799. Tiraõ Devas-
sa os Superintendentes Geraes das 
Munições de boca do procedimento 
dos Feitores , e da falta , ou prevari-
caçaõ delles contra a Real Fazenda. 

lvará de ~9 de Agosto de 1801, 
§. 7. Tira Devassa annual o Inten-
dente Geral das Ferrarias, e Minas 
contra os que infringem o Alvará 
de 30 de Janeiro de 1802 , tit. 1 , 
§. 14. Tira Devassa o Superinten-
dente dos Tabacos , e Alfandegas do 
Porto das transgressões que se com-
mettem nas Mattas, e Bosques. Al-
vará de ~ de Julho de 1807, §. 7. 
I-la Devassa sempre aberta na Ca-
pitanía de Mina Geraes contra os 
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transgressores das providencias sobre 
a perrnutaçaõ do ouro da faisque]raº 
Regulamento de 8 de Novembro de 
11308, §§. 6 , e 13. Nas J!evassas cle 

1 Correiçaõ do Brasil se pergunta pe-
los Juizes, e Officiaes das Sesmarias 
se cumprem o seu dever. Alvará de 
~f> de· Janeiro de l 809, §. 9; e pe-
las contravenções do Alvará que es-
1.abeleceo p pagamento da sisa. Al-
vará de 3 de Junho de 1809, §. 9; 
como tambem se naõ se observa o 
Alvará dos se11os dos papeis, e he-
ranças. Alvará de 17 de Junho de 
180D, §. 12. Tira DeYassa annual o 
Juiz Comrnissario Delegado do Fy-
sico-Mór a respeito dos Medicas , e 
Boticarios. Alvará de ~\2 de Janeiro 
de 1810, §§. 15, e 17. Tjraõ ti-es 
Devassas em cada anno os lnten-
den tes dos Transportes sobre as o-
missões dos l\1agistrados , e Officiaes 
das Ordenanças que naõ prendem os 
Bagageiros. Portaria de 13 de Fe-
vereiro de 181~, §. ·6. Foi mandada. 
tirar hum a só annualmente pelos Pro-
vedores das Comarcas em Corre1çaõ. 
Portaria de ~ de Dezembro de 181~ .. 
N 'aõ se póde conceder Provisaõ sem 
Consulta para se tirar Devassa, naõ 
sendo o caso della. Carta Regia de 
~4 de Julho de l f>07. As Devassas 
tiradas pelos J uizes Ordinacios eir 
que ficaõ culpados Estudantes que 
tem o privilegio do Fôro saõ havi-
das por válidas, e· remettem-se ao 
Conservador da Universidade se el-
les declinaõ.· ·Lei de 6 de Dezembro 
de lGl~, §. l 9Z. As Devassas devem 

ios Réos faze-las jud-iciaes, assignan-
do disso :rermo quando os Autos 
lhes vaõ para con trar]ar , se naõ es-
colhem antes reperguntar-se as Tes-
temunhas no tempo da Dilaçaõ, di-
ta Lei de 6 de Dezembro de 161~, 
§. 18. N aõ se tira Devassa dos Ca-
valleiros das Tres Ordens em espe-
cial sem Provisaõ assignada por El-
Rei. Cartas Regias de \923 de Setem-
bro de 1614, e dé 3 de Janeiro,' e 3 
de Junho de 1615. As Devassas naõ 
se trasladaõ todas nos livramentos, 
nem ainda as de resistencia , á ex-
cepçaõ do ca_so de morte. Assento 
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de 19 de Fevereiro de 1664. Naõ 
póde tirar Deval!lsa o Corregedor do 
Crime, havend9-a tirado o Juiz de 
Fóra, menos que naõ seja por Acor-
.<Jaõ . da Relaçaõ. Assento de 30 de 
Abril de 1667. Naõ se póde tirar 
Devassa dos casos que o naõ forem 

' por Lei. Alvru·á de .1 de Junho de 
1t>78, §. 17. As Devassas manda-
das .tirar por A viso revalidaõ-se de-
,pois por Decreto. Decreto de ~ de 
Março de 17\2\?.'. •. Quando as Devas-
sas se remettem devem ser concer-
tadas por hum Tabelliaõ, e naõ o 
havendo deve-se assim declarar. As-
sento de ~6 de Fevereiro de l 73õ. 
Nas Devassas-que tira o Juiz de In-
dia, e- Mina á chegada das N áos da 
India pergunta pelas arribadas que 
faz a Moçambique. Decreto de 18 
de Novembro de 1738. Deve-se aca-
bar a Devassa dentro de trinta dias. 
Alvarás de 31 de Mafo de 174·~, e 
de 5 ·de Março de 1790. O Ministro 
que tira a Devassa naõ póde ser da- ,,. 
do de suspeito. Alvará de ~6 de A-
bril de l 7 52. Abria-se Devassa nos 
Portos do Brasil na occasiaõ da che-
gada da Frota. Alvará de· ~5 de Ja-
neiro de 1755, §. 5. Naõse fira De-

- vassa dos que fazem carneiradas, 
boiadas, e varas de porcos. Assen-
to de 8 d~ Agosto de 17 58. Foi 
mandada abrir hurna Devassa de in-
confidencia por occasiaõ do attenta-
do contra a vida do Senhor Rei D. 
Jozé. A,ssento de 'Pl~ de Dezembro 
de 17 58. He cumulativa a jurisdicçaõ 
âos Ministros nos districtos huns dos 
outros nos casos de mil réis até cem 
J'éis, e homicidios voluntarias. Alva-
rá de ©ZO de Outubro de 1763, §. 7. 
Nas Devassas de Janeiro perg.untaõ 
em Auto separado , e recebem as 
denuncias os J uizes dos districtos de 
cinco legoas ao redor das Coutadas , 
e mandaõ as culpas ao Juiz Geral 
dellas. Alvar6, de ~l de Março de 
1800, §. ~6. 

Dt:-vedor se diz a pessoa que de-
ve. Como o devedor de direitos das 
.Alfandegas já venCidos he demaú- , 
da.do, e executado, veja-se o Alva-
rá. de ~o de Março de l7ó6, §. 3. 
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O devedor ao · cofre dos Orfà'.os naõ 
fica desobrigado em quanto naõ faz 
ajuntai· ,aos Autos do Inventario, ou 
aonde deva ajuntar-se o conhecirnen ... 
to em fórma. Alvará de ~ l de Junho 
de :t-7 59 , §. 3. Os devedores que 
naõ obtiverem Concordatas de seus 
crédores ficaõ á disposiçaõ delles nos 
termos das Leis existentes. Edital 
de 3 de Junho de 1801. Pedindo o 
devedor vista da .E-xecuçaõ para vir 
com Embargos de Compromisso de-
ve segurar o Juizo. Assento de ~3 
de Julho de 18llr Os devedores da 
Real Fazenda, cujos bens a ella fo-
raõ adjudicados pódem remir dentl'o 
de dous rnezes, naõ estando doados, 
ou arrematados a hum terceiro. Re-
gimento de 17 de Outubro de 1516, 
cap . . 117. Como esses devedores saõ 
o_brigados a pagar, e se executaõ, 
veja-se o Regimento de 3 de Se-
tembro d 8 16\27, ca.p. 83. Sendo os 
devedores fiscaes executados por duas 
differentes Administrações pagaõ a-
quella que he maior crédora. Decre-
to de 1 ~2 de Julho de 1698. Aos de-
vedores dos devedores da Fazenda 
Real naõ se estende o · privilegio 
executivo desta. Provisaõ de 1 de 
Abril de 1751. O devedor da Fa-
zenda Real tem dez dias para ajun-
tar os documentos da sua defeza, e 
outros dez para os sustentar, e_ cin-
co para embargar. Lei de ~~ de De-
zembro de 1761, tit. 3, §§. 6, e 7. 
Paga o devedor füical além do pro-
prio seis por cento em razaõ da in-
justa detençaõ para os Ofi1ciaes, e 
como se dividem , veja-se o Alvará 
de 18 de Outubro de 1760, e o De-
creto de 2~ de Setembro de 1785 . 
N aõ póde elle allegar outra defeza 
que naõ seja quitaçaõ, e paga, dita 
Lei de 9l~ de Dezembro de 1761, 
tit. 3, §. 9. O devedor que admi-
nistrou a Fazenda Real paga com 
suspensaõ, 'Sequestro, e prizaõ, di-
ta Lei de ~ui de Dezembro de l 7 61 , 
tit. 13, §. ·6,

1 e Ahará de 30 de 
Março de 17.56, §. b. Os devedores 
da Fazenda Real saõ requeridos an-
tes de se rlhes fazer penhora ; e co-
mo saõ executados constando as di~ 
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vidas líquidamente dos livros, veja-
se o Alvará de 16 de Dezembro de 
1774, §. 4. Os devedores da Fazen-
da Real ti veraõ ordem para pagarem 
em generos. A viso de ~ l de Dezem-
bro de 1807. O devedor executado 
be notificado para dar lançador quan, 
do naõ ha lanço que chegue ao pre-
ço da avaliaçaõ. Lei de ~o de Junho 
de 177 4!, §. 18. Os devedores presos 
ao tempo da Lei de ~o de Junho de 
177 4 foraõ cornprehendidos na sua 
disposiçaõ. Assento de l 8 de Agos-
to de 1774. O devedor deve reque-
rer em vinte dias contínuos, e pe-
tem ptorios .a verba do distrate da 
divida depois da extincçaõ desta, 
aliás paga a decima por todo o tem-
po que decorrer, excepto provando 
in continenti legitimo ünpe<lirnen to. 
Alvará de 14 de Dezern bro de 177 t>, 
§. 7. Mas pelo A viso de ~3 de Se-
tembro de ' 1799 se· declárou, que 
essa pena naõ d 'nha lugár contra a-

. quelles devedpr~s de quem se naõ 
tivesse exigido em tempo a <lecima. 
Os devedores morosos das despezas 
da Relaçaõ pagaõ além dellas mais 

, quatro por cento. Assento Cfe 523 de 
Agosto de 179 I. Foi isso assim de-
terminado por cessar a providencia 
tlo Assento de 30 de Janeiro de 17 87 
de se fazerem estas cobranças por 
caminheiros á custa dos Réos. Aos 
devedores da Real Fazenda, cujos 
pagamentos se deviaõ ter effeituado 
até o fim do anno de 1808, foi pela 
Portaria <le l de Setembro de 18-10 
concedida a O-raça de se lhes accei-
tarem no total das 5uas dividas duas 
terças partes. em papel, e -huma em 
metal, e admittirem-se-lhes em hum 
terço dellas créditos que tivessem li-
q uidos contra a mesma Real Fazen-
da, effeituando-se esses pagamentos 
até o fim ~e Março de 181~ pela 
Portaria de 1 \2 de Novembro de 1811. 
Os devedores executados saõ respon-
saveis por todas as custas da sua 
Execuçaõ. Assento de ~~ . de Agos-
to <le 1791. 

Dever póde definir-se toda a ac-
çaõ que qualquer tem direito de exi-
gir, e que se exjge effectivamente 
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para a conservaçaõ, perfeiçaõ, cóm·-
modidade, e felicida<le real, ou seja 
do ente que obra, ou seja dos entes 
sobre quem essa- acçaõ infiue. Dif-
fere da obrjgaçaõ em que o dever 
he fundado nas relações que subsis-
tem entre aquelle que prescreve a 
acçaõ, e aque]Je que a exige; e a 
obrigaç::i.õ tem por base a natureza 
das cousas, e a influencia da a.cçaõ 
sobre aquelle que deve faze-la , e 
sobre aquelles que saõ o seu ob-

" jecto. Devoluçaó em ."Direi to canonico 
he o direito qu-e o Superior imme-
diato dos Collatores Ecc]esiasticos 
tem de conferir os beneficius d a sua 
Collaçaõ quando elles por negligen-
cia deixaraõ passar o tempo determi-
nado pelos Canones para os prover. 
Este direito se exerce por todos os 
Superiores gradualmente quando ca-
da. hum destes naõ usou delle nos 
termos que lhe saõ concedidos. A 

.devoluçaõ foi estabelecida pelo ter-
ceiro ·concilio Lateranense para Íln-
peúir a longa vacnnc.ia dos beneficies 
occasionada pela negligenciá dos Col-
latores, ou Eleitores. o· tempo con-
cedido pelo Concilio Lateranense he 
de seis rnezes que começa da morte 
do Titular, -o que se entende quan-
do o Collator ordinario he livre, e 
naõ quando depende da A presenta-
çaõ do Padroeiro. Ainda depois do 
termo findo vale a Collaçaõ se ella 
precede á do Superior. Todos os be-
neficios ecc~esiasticos estaõ sugeitos á 
devoluçaõ, excepto os da A presen-
taçaõ Real. 

Devoluçaõ em Direito , civil se. 
diz em accepçaõ propriâ. a transla-
çaõ de huma cousa , ou de hurna 
pessoa de hum lugar para outro. Em 
sentido restricto he o direito que o 

" Senhorio directo tem de reunir ao 
seu domínio directo o util. 

Devolutivo se diz em geral do 
que faz p_assar alguma cousa de hu-
rna pessoa para outra. Usa-se prin-
cipalmente tjesta palavra em mate-
1·ia de A ppellq.çaõ de Sentenças. A 
Appellaçaõ he sempre devo~uti:va, is-
to he , priva o Juiz a quo do cQnhe-
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cimento da cousa que . por n1ei.o da 
A ppellaçaõ he devolvida, ou deferi-
da . ao Juiz superior. A Appellaçaõ 
l1e tam bem reg·ulannen te suspe nsi-
va, excepto os casos especiaes em 
que se manda. por Lei executar as 
SenLenças naõobstante a Appellaçaõ. 

Devolutivo se diz do que se pas-
sa, ou transfere de hum pai:a outro. 
A herança he devoluta ao b:erde1ro 
quando lbe he transmittida por ou-
iro herdeiro que a havia acceitado. 
Em D.ireito canonico se diz çlevolu- , 
1o hum beneficio que está occupado 
de facto; mas v[\.go por direito. 

Deuterenomio be o quinto, e ul-
timo livro de JVIoyses, assim chama-
do das duas palavras gregas Deute-
ros, e Nomos, que querem dizer se-
gunda Lei. Chama-se assim , naõ 
porque contenha Lei diversa da que 
foi dada no Monte. Sinai; mas por-
qq.e Moyses :tepete nelle essa Lei 
~m favor dos filhos daq uelles que a 
tinµaõ recebi.do; mas que tinhaÕ mor.., 
rido no deserto. 

Dey he o Soberano de Argel de-
baixo da protecçaõ dvs Turco,s. O 
Dey de Argel se considera n;i eno$ 
hum tributario do Sultaõ, que hum 
i,>BU Alliado. Dey na ling·u:;i. .Turca 
qq.er dizer Tio por parte da ·Mãi ., 
porque o SuJLaõ he tido por pai dos 
&;E)us Soldados; q. Républica como sua 
Mãi, e o Dey como Irmaõ da Ré .... 
publica, e por consequepcia como 
Tio rn a terno. - ' ) 

Dia he o espaço do tempo, pelo 
qual se dividem os mezes ~ e os an-
no~. I-la du1s sortes de dias artifi-

. cial, e natural. O dia artificial he o 
tempo da luz que mede.ia desde o 
:i;omper ao pôr do Sol. Neste sentido 
se oppõe á noute. O dia natural cha-
n1adq tarribem civil he o espaço de 
tempo que o Sol gasta em fazer hq-
ma revoluçaõ á -roda do seu ·eixO. 
A~s.irn o dia natural, ou civil eom-
prehe,nde o dia, e a nout~. 

Dia de apparecer he o espaço de 
te1'1p() que se concede ao A ppellan-
te, dentro do qual elle deve apre~ 
sentar a sqa Appe11açaõ pera1)te os 
J u\zes _pq,ra quem se appella. . 

DIA l 
~ Dias defezos quer dizer dias fe-
~ . d n.a os. 

11ia de Foral dizia-se antigamen'-
te o dia de A udiencia . . 

Dié\ de paõ por Deos he o dia de 
todos os fieis defuntos que cahe a ~ 
de Nm1embro de cada anno, e m que 
se repartia pelos · _J).;ebres muito paõ 
cozido. 

Dia do Sermaõ chamava:..se a pri- -
meira outava da Pascoa, porque al-
gum dia se lia nesse dja o Evange-· 
lho de S. Matheos no cap. 5. 0

, que 
trata do Sermaõ do Monte qu~ o Se-
nhor fez -aos_ seus Disci pulos, expli-
cando-lhes quaes eraõ as bemaven..-
turanças que neste Nlundo nos pre-
para vaõ para a felicidade eterna. 

Dia de Regedor he a data da 
apresentaçaõ posta pelo Regedor na 
Peti<~n.õ de A g-g:ravo. Tem o eífeito 
suspensivo. Assenl-0 de ~il de Agos~ 
1o de 1701; mas só em tempo de 
Ferias. Assento de 18 de Novem-
bro 17 19. Dia feriado se determinou 
por Ass.ento da Relaçaõ do Porto de 
1 ~ de Julho de 1640, que fosse o 
d.ia de Nossa Senhora do Monte <lo 
Carmo. .. 

Diabo. Este nome vem da paJa ... 
vra grega diabolos, que quer dizer 
~Çllumniador. Os Christãos daõ este 
norn~ aos anjos rebeldes a quem Deos 
preçipitou nos Infernos para os pu-
nir da sua desobe~liencia. 

DiacÜnato b.e a Ordem de Diá-
çono hurna das Ordens sacras irnme-
di a ta ,á do Presbiiero.- O Bispo con-
f~re esta Ordem ao sugeito que pa-
ra isso §e apresenta, impondo-lhe as 
mãos, e entrégando-lhe o livro dos 
Evangelhos, e revestindo-o da esto-
la, e da ~almatica. Estas ceremonias 
Si:*-Õ acompanhadas de huma oraçaõ, 
pel~ qual o Bispo invoca o Espirit@ 
So.nto em favor do novo Diácono. A 
lJlateria desta Ord.em he a imposi .... 
ÇÇtÔ das mãos do Bispo junta com à 
tradicçaõ do livro dos Evang:e1hos. 
A fórma he a oraçaõ que o Bispo 
pronqncia. ao mesmo tetnpo que im-
põe .as mãos. Hoje a prir1cípal fun-
çaõ do Diácono he ajudar o Presbi-
te1·0 no serviço do A ltaD. 
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Díaconía se chamava na primiti-

va Igreja o lugar destinado para os 
pobres, e enfermos que ahi etaõ sus-

. tentados com as rendas da Igreja, 
ou com as esmolas dos Fieis. Tam-
bem se dava esse nome ao rniniste-
r.io da pessoa preposta para vigiar 
sobre as precisões dos pobres, e en-
fermos . . · 

Diacon1,"co era o lugar junto das 
Igrejas em que se conservavaõ os 
Vasos sag-rados , e os orn~mentos 
destinados para o serviço do Altar. 
l:le o que hoje chamamos Sacristia. 
Tambem tem este nome o livro ec- · 
clesiastico de que usa a Igreja Gre-
ga respectiva aos deveres , e fun-
ções dos Diáconos. Finalmente cha-
ma-se Diaconico aquella parte do 
Throno Pontificio em que se) assen-
taõ os Diáconos á direita do Pontí-
fice q uantlo elle está na sua Séde. 

Diaconisas eraõ antigamente viu-
vas, ou virgens. avançadas em idade 
que faziaõ a respeito das pessoas do 
seu sexo as funções que os Diácqnos 
naõ podiaõ fazer cóm bastante decó-
1·0. A origem das Diaconisas he taõ 
antiga como a- Igreja. S. Paulo fala 
no ultimo Capitulo da Epistola aos 
Romanos de Tebe Diaconisa de Cen-
cris , arrabalde de Coi:in tho. D .ellas 
fala tambem Justiniano na Novel-
la 3.\ cap. 1, na Novella 6.ª, cap: 3, 
e, na Novella l'.23, cap. 30. O seu 
officio consisba em visitar as mulhe-
res a quem a pobreza, a doença, ou. 
outra iuiseraveJ condicçaõ fazia di- ' 
gnas dos desvellos <la Igreja. Ins-
truiaõ as catechumenas, e as apre-
sentavaõ ao baptismo. Na Igreja es,.. 
tavaõ de guarda á porta da entrada 
das mulheres, e cuidavaõ em que 
cada huma fosse ' accom111odada no 
seu lugar, e obs<?rvassem o silencio, 
e a modestia. O Bispo as consagra-
va pela imposiçaõ das mãos, o que 
era mera ceremonia, e naõ verda-
deira ordem. 

Diácono he o ministro da Igreja 
destinado para ajudar em certas fun-
ções o Sacerdote, e o Bispo. Tendo 
crescido o número dos Discipulos de 
Jesus Chril:lto os Apostolos empre-
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gados em prégar a palavra de Deos 
lhes . propozeraõ que elegessem sete 
d' entre eJles para cuidarem IJa dis-
tribuiçaõ do sustento corporal. Foraõ 
escolhidqs com eff~ito para este em-
prego Estevaõ, Felippe, Prochorro, 
Nicanor, Sübaõ, Parrnenáo, e Ni-
coláo de Antiochia. Taes saõ os no-
mes dôs prirneü·os Diáconos. 

Diamante he huma pedra pre-
ciosa, fina, cristalina'· a rnais rija, 
e brilhante que ha. As. minas de dia-
mantes pertencem á Corôa, assim 

· como as dos metaes. Os que tive-
rem o peso de vinte e quatro . quila-
tes , e dahi para cima pertencem á 
Fazenda Real, e 11aõ pódem entrar 
no giro do Commercio. Lei de ~4· de 
Dezembro de 17 34. Os diamantes 
que vierem do Brasil haõ de remet-
ier-se nos Cofres das N áos de Guer-
ra. Lei de ~o de Maio de 1736. O 
Contrato dos diamantes foi tomado 
debaixo da Protecçaõ Real. Al vatá 
de 11 de Agosto de 17b3. Foi esta-
belecicla no Serro do Frio hurna Ad-
rninistraçaõ por conta da Fazenda 
Real. Regímen to de '.2 de A gosto de 
1771. Deraõ-se providencias sobre 
essa Administraçaõ .belo ]}ecreto de 
3 de Junho de 1777 , e Alvará de_ 
13 de JVJ;aio de 1803. Estabeleceo-se 

· hurna nova Administraçaõ para a sua 
liquidaçaõ pela Ord. de 4• de Maio 
de i80l. Pelo Alvará de b de Julho 
de 1776 se mandou, que o privile-
gio exclusivo da Fabrica das folhe-
tas para a cravaçaõ de diamantes, e 
outras pedras preciosas,. que se con-
cedeo a Augusto Ludov~co Thymme 
pelo Alvará de '.2~ de Agosto de 
1766 se perpetuasse na · pessoa do 
sobredito na de seu filho Joaõ Pedro 
I-Ienrique Thym me , e nas . de suas 
filhas Joanna Antonia Thyrnme, e _ 
Henriqueta Dorothea Thymme. 

l)i'ario se diz o Livro de apon-
tamentos do que succede cada dia. 
Tam bem signi:fic.a , o esti pendi o , _ou 
salario, que se, vence cada dja em 
diligencias de J m;tiça. Diarios fóra 
de duas legoas pódern levar os Oífi-
ciaes, e J uiz~s dos Orfaos nas dili .. 
gencias , e avaliações, naõ contando 
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mais de tres dias. Alvará de ~6 de 
Setembro de 16~8. Os Diarios de to-
dos os Ministros do Reino nas diffe-
rentes diligencias que fazem foraõ 
:r.egulados pelo Alvai·á de 7 de J a-
neiro de l 7fJO. Naõ se vencem Dia-
Iios pelos Ministros de Correiçaõ em 
quanto estaõ no acto della. Alvará 
de ~5 de Fevereiro de 1771. Diados 
da factura do Tombo dos Concelhos 
vencem os Juízes de Fóra á custa 
dos Foreiros, e pela taxa legal. Pro-
visaõ de ~5 de Setembro de 1788. 

Diccionario he o Livro em que 
-se apontaõ por ordem alfabetica os 
termos , e palavras de alguma Lín-
gua, ou de alguma Sciencia, ou Ar-
te. Hum Diccionario das Artes, e 
.Officios foi mandado fazer por Por-
taria de ~~ de Setembro de 181~. 

Dictador era o nome de hum Ma-
gistrado Soberano· da antiga Roma. 
Era este Magistrado creado extraor-
dinaria1nente por necessidade públi- · 
.ca. Ao principio naõ durava mais de 
~eis mezes :· ao depois foi perpetuo. 
,() primeiro da ordem dos Patrícios, 
que foi elevado a este emprego su-
premo foi Ticio Largio no anno de 

_ .Roma ~fJ9. E o primeiro Dictador 
' tirado da ordem dos plebeos foi Cneo 
Mareio Rutilio no anno de Roma 

.399. Alguns Cidadãos tiveraõ duas 
veses esta suprema Magistratura. 
Camillo foi o unico que foi nomea-
do cinco vezes Dictador. No anno 
de Roma 436 foi nomeado Díctador 
Minucio conjunctamente com Quin-
to Tabio Muximo; e se vio entaõ 
pela primeira vez dous Dic ta dores 
ao mesmo tempo. Cousa inaudita en-
tre os Romanos, e que nunca mais 
se ' repetio. Sylla vencedor de Mario 
nas guerras civís de Roma bo anno 
.de Roma 67 1 se fez declarar Dicta-
dor perpétuo ; mas demettfo q uasi 

.quatro annos dep?is o supremo po~ 
der, reduzindo -se a simples Cidadaõ. 
Cesar depois da- batalha de Pharsalía 
em que Pompeo foi vencido, entran-
do triunfante em Roma no anno 696 
da sua fundaçaõ se fez nomear Con-
sul por dez annos, e Dictador per-
pétuo. Tendo sido assassinado Cesar 
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no Senado, Augusto tomando a So-
berania se contentou com o nome 
de Imperador; e naõ houve mais o 
tHulo de Dict.ador, posto que conti-
nuassem os seus effeitos. 

Dictadura he o officio de Dicta-
dor. Dá-se tambem este nome nas 
Dietas do Imperio á Assembléa dos 
Secretaries da Legaçaõ. 

Dieta em Alemanha he a Assem-
bléa do Corpo Gerrnanico. Em Polo-
nia era a Assembléa geral do Rei, 
do Senado, e dos N uncios deputados 
pela Nobreza. 

Dietina era o nome das Assem~ 
bléas particulares da , Nobreza Pola-
ca, dos Palatinados, Províncias, e 
Districtos que gosavaõ da prerogati-
va de deputar N uncios á Dieta da 
Naçaõ. 

Diffamaçaõ he a expressaõ inju-
riosa proferida contra alguem. A dif-
famaçaõ , he prohibída pelas Leis; 
mas o castig·o deste delicto he dei-
xado ao arbítrio do Juiz, que se re-
gula pela natureza da o.f:fensa, qua-
lidade das pessoas, gravidade da im-
putaçaõ' e prejuiso que della resul-
ta. Como se prova, e castiga, e ern 
que casos a diffamaçaõ dos Officiaes 
de Justiça, ou Fazenda, veja-se o 
Regimento de 17 de Outubro de 
15,16, cap. 194. 

Diffa·mador se diz o que ataca a 
honra, e reputaçaõ de outro. 

Dijfamar quer dizer desacredi-
tar, dizer alguma cousa contra a boa 
fama, ou repu taçaõ de alguem. Pó-
de-se diffamar alguem por d1fferen-
tes modos, como por escritos, por 
pinturas, e por outras indicações de 
cousas vergonhosas que se lhe per-
tende attribuir. 

Dijfamari he a primeira palavra 
de huma Lei do Codigo ·no titulo de 
ingen. et manurniss., e de que nos 
servimos para a desjgnar. Segundo 
a disposiçaõ desta Lei todo o homem 
livre , ou ingenuo, cujo estado e~a 
atacado por vozes populares podia 
chamar a Juizo os autores dellas pa-
ra os obrigar a provarem o que ti-
nhaõ avançado, ou guardarem a es-
se respeito perpétuo silencio. Os In-
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terpretcs de Direito por huma razaõ 
de justiça, e de equidade estende-
raõ esta Lei a todos aquelles a quem 
as vozes de outros fazem passar por 
devedores de alguma somma, ou por 
injustos possuidores d~ alguns bens, 
ou por incursos em algum crime. 

Diffamatorio be tudo o que se 
diz_... , ou se faz para produzir a diffa-
rna(; aõ. Assim chamamos libello dif-
famatorio o escrito contra os costu-
mes de alguem em particular, ou 
que descobre, e lhe attribue faltas 
moraes. 

Digesto he huma Compilaçaõ dos 
LiH·o's dos Jurisconsultos Romanos 
n quem era permittido responder pu-
hli~amente sobre o direito. Ella foi 
feita .por ordem do Imperador Justi-
niano. A palavra Digesto naõ era 
11ova no tempo deste Imperador. Já 
havia os Dig·estos de Juliano, de Al-
pheno V aro, de J uvencio Celso, de 
Cerbidio Scevola, e de outros. Cha-
mavaõ-se Digestos todos os Livros 
que continhaõ materias de direito, 
digeridas, e postas por ordem. Tam-
bem se deo a esta Compifaçaõ o no-
me. de Pandectàs, derivado do Gre-
go, e _.composto de pan, que signifi-
ca tudo, e de decomai, que signifi~ 
ca comprehendo, de sorte que Pan-
dectas quer dizer Collecçaõ que -com-
prehende tudo. A palavra Pandectas 
tambem naõ era nova. Ulpiano, Mo-
destino, e outros intitularaõ algumas 
das suas obras, .Pandectas. Tribonia-
no a quem Justiniano encarregou es-
ta obra associou a si dezeseis J uris-
consultos do número dos q uaes foraõ 
muitos que haviaõ trabalhado na Com-
pilaçaõ do Codigo. Esses dezeseis Ju-
risconsultos ~oraõ os dous Constanti-
nos, Theofilo, Dorotheo, Anat-0lio, 
Cratino, Estevaõ, Menna, Prosdo-
cio, Eutolmio, Thimoteo, Leonides, 
Leoncio , Plataõ , Jacob , e J oaõ. O 
Digesto concluio-se em menos de tres 
annos, e foi publicado no dia 17 das 
Calendas de Janeiro de 5 3 3. O Di-
g·esto , ainda que feito em Constan-
tinopla foi esc:rito em Latim. Depois 
o Imperador Phocas o fez traduzir 
e.in Greg;o por Thaleleu ; mas esta 
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traducçaõ naõ se publicou . .A ordem 
que Triboniano seguio na org:misa-
çaõ do Digesto foi a dos Livrns, e 
Titulas. Ha duas differentes divisões 
do Digesto ambas de Justiniano. A 
primeira he em cincoenta Livros,. 
que contém muitos Títulos divididos. 
em Leis. A outra divisaõ he em se-
te Partes composta cada huma de 
muitos Livros. A primeira Parte foi 
~esignada pela palavra Greg·a prota 7 
e comprehende os quatro primeiros 
Livros. A segunda intitulada jucliciis 
foi composta do quinto Livro, e se-
guintes. A terceira intitulada de re .... 
btlS foi com posta de ou to Livros , a 
saber '; o duodecimo, e seguintes até 
o decimo-nono. A quarta intitulada 
tle pignorihus ~omprehendia tambem 
outo Livros, a saber; o rjgesimo, 
e seguintes, comprehendido o vige-
sirno setimo. A quinta chamada dç 
testamentis foi composta de nove Li~ 
vros, começando pelo vig·esimo, , e 
acabando no trigesirno sexto! A sex-
ta de bonorum possessionibus come-
çava no trigesimo setimo, e a .caba-
va no quadragesimo quarto. Em fim 
a setirna, e a ultima intitulada de 
speculat'ionibus era com posta dos ul-
timos seis Livros. Ha hum a terceira 
divisaõ do Digesto que naõ he de 
Justiniano, nem de Triboniano. A t-
tribue-se comrnummente ao J uris-
·consul to BuJg·aro, que vivia no duo-
decimo seculo, e aJguns outros Dou-
tores seus contemporanos. AJg·uns 
pertendem que esta divisaõ só / pro-

' veio de algum Livreiro que a fez 
sem outro objecto que a de -dividir a 
materia em tres tomos quasi iguaes. 
A primeira parte, segundo esta di-
visaõ, he intitula.da Djgesto velho, 
e cornprehende desde o principio do 
primeiro Livro até o fim do segundo 
Titulo do vigesim-0 quarto Livro. A 
-segunda parte chama-se Digesto in-
forciato, ou Inforciato sómente. Es-

. te nome extravag.ante parece ter-lhe 
-sido dado, porque sendo esta parte 
a do meio estava fortificada, e 1sus-
tentada pela primeira, e Ler.cefra, 
ou porque contém mater:ias mais im-
portantes, ~orno .as S'U.ccessões, oai 
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Testamentos, e os Legados. A 'ter-
ceira parte começa no trigesimo no-
no Livro, e chega até o fim da ob1·a. 
Chama-se Digesto novo, jsto he, o 
que foi ultimamente compjJado, ou 
impresso. O Digesto que tinha esta-
do perdido, e esquecido por muitos 
seculos foi achado casualmente na 
Ilal'ia em 1130 quando o Imperador 
Lothario II. que tinha vindo soccor-
rer o Papa Innocencio II. tornou 
Amalfi, Cidade da Apulia. Lothario 
querendo recompensar os habi lantes 
de Pisa que o na viaõ auxiliado lhes 
fez presente do manuscrito das Pan-
dectas. No anno de 1406 sendo a 
Cidade de Pisa tomada pelos Floren-
tinos foi levado o manuscrito das 
Pandectas a Florença ; e por isso 
desde es.se tempo se deo áo Digesto 
o nome de Pandectas Florentinas. 
Ainda que haja outros manuscritos 
antigos do Digesto este de Florença 
he tido pelo mais antigo, e authen-
tico. Desde a invençaõ da Imprensa 
o Digesto tem sido impresso hum 
grande número de vezes , e quasi 
sempre com os outros Livros de Jus-
tiniano, o que fórrna o Corpo de Di-
reito, cuja Ediçaõ mais estimada he 
a de Amsterdam em 1663 em dous 
volumes de folio com muitas notas 
dos mais celebres Commentadores. 

Dignidade: he hurna distincçaõ 
eminente, huma qualidade honorifi-
cá que releva o estado de. huma pes-
soa, e de que aquelle que della se 
acha revestido póde tomar o titulo, 
e com elle acompanhar o seu nome. 
A dignidade das pessoas he differen-
te da sua condicçaõ, a qual naõ res-
peita rsenaõ ao estado, como o ser 
livre , ou · escravo , ser pai , ou filho 
familias, ser tutellado, ou emanci-
pado. Nem toda p. qualidade honori-
fica fórma. huma dignidade. He ne-
cessario para isso que seja hum ti-
tulo que a pessoa possa tomar por si 
mesma. Assim as qualidades de sá-
bio, de rico, &e. naõ saõ dignida-
des. Entre nós as dignidades pro-
vém de tres princi pios, a sabeF; dos 
officios que tem alguma parte n.o 
exerci.cio do podeli público, das or-
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dens que daõ algum titulo honorifi-
co, e dos senhorios. Dividem-se as 
dignidades em ecclesiasticas, e tem-
poraes , ou seculares . . 

Dignidades ecclesiasticas em ge-
ral saõ os beneficias que daõ hum 
cargo, e prerogativas destinadas na 
Igreja. Entre ellas ha dignidades 
maiores, que saõ: o Papa, os Car-
deaes, os Patriarcas, os Are bispos, 
os Bispos, e os A bbades; e dignida-
des menores, que saõ: os Deões, 
Arcediagos, Arei prestes, Priostes, 
Chanti'es , V igarios do Côro , &c. 
No uso ordinario naõ se entende por 
dignidades senaõ as da segunda clas-
se. A dignidade no Ministerio pre-
fere á antiguidade, porque esta só 
tem lugar entre iguaes. Assentos de 
14 de Junho de 1740, e de 6 de 
Agosto de 17 48. 

Dignitario se diz aquelle que es-
tá provi<lo de 'alguma d1gnidade ec-
clesiastica em hum Cabido, como o 
Deaõ, o Chantre, o Arcediago, &c . 

Dilaçaõ he o tempo concedido 
pela Lei , ou pelo Juiz para fazer al-
gum acto em J uizo. No nosso Di-
reito ha diversas dilações prescrip-
tas para diversos ac tos , como para 
offerecer , o libello , a con ll'ariedade , 
a excepçaõ, a opposiçaõ, a recon-
vençaõ; para dar Testemunhas, &e. 
Confundem-se ás vezes as palavras 
termo, e dilaçaõ como se fossem sy-
nonymas, tendo ellas sentido diver-
so; porque dilaçaõ he o espaço de 
tempo concedido . para fazer alguma 
cousa, e o te1 mo propriamente tal 
he o vencimento da dilaçaõ, o dia 
em que se deve pagar, ou fazer pa-
gar o que he devido. 

Düatorio se diz o que tende a 
retardar a instrucçaõ, ou decisaõ de 
alguma Causa. 

Diligencia quer dizer applicaçaõ, 
cuidado em conseguir alguma cou-
sa; e tambem significa pressa, cele-
ridade , ligeireºza. Deo-se tambem 
este nome a hurna carruagem de 
posta, para a qual se fez hum Re-
gulamento em 6 de Setembro de 
1798. Dilig·encia se diz em outPo 
sentido a incumbencia que se faz 
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de algum negocio de Jus liça. Veja-
se Ju.stiÇa. 

Dirnissaõ he a deixacaõ de âl-
gum cargo, ou oílicio. Dimissaõ do 
Real Serviço em posto militar, ou 
civil ninguem póde dar por propria 
authorida<le, devendo requerer-se pe-
]o Tribunal competente. Alvará de 
1~ de Agosto de 17'93. 

Dim'issorias se diz em Direi to 
canonico as letras assig-nadas , e sel-
]adas, pelas qu~es hum Bispo per-
mitte ao seu Diocesano · apresentar-
se a outro Bispo para delle receber 

'- "' as ordens. Desde que se taxarao os 
limites das Dioceses foi severamen-
te prohibido pelas Leis canonic.as 
exercer a jurisdicça5 hum Bispo so-
bre subditos de diverso territorio se 
o Bispo deste lhe naõ presta o seu 
cons~ntimento. Por isso hum Bispo 
naõ póde conferir as ordens senaõ 
aos seus proprios ·Diocesanos, isto 
he, aos que nasceraõ na sua Dio-
cese. Como porém a ordenaç-aõ he 
hum acto de jurisdicçaõ voluntaria 
pôde o proprio Bispo demitti-la para 
que outro Bispo a exerça por elle. 
Esta permiss~õ feita por escrito he 
o que se chama Dimissorias, oü Le-
tras Dimissorias. Só o Bispo, pó<le 
conceder ' Dirnissorias, naõ o Viga-
rio geral, nem tambern o Cabido sé-
de vacante senaõ depois de passado 
o primeiro anno da vacancia como 
foi regulado pelo Concilio de Tren-
to, e está adoptado pelo uso. 

Dimissori·az se diz o que pertence 
ás Dimissorias. Assim chamamos Res-
cripto dünissorial, Letras dim1ssoriaes. 

Dinheiro significa toda a espe-
cie, ou moeda que circula no Com-
mercio, e que serve de troca das · 
couaas que em seu lugar se rece-
bem. Nesta significaçaõ o dinheiro 
entra no patrimonio de cada Ci<la-
daõ, e está por sua natureza ·na clas-
se dos bens moveis. O dinheiro co-
mo metal naõ produz frutos natu-
raes; mas produz interesses quando 
o capital foi alienado com o encargo 
de certa pensaõ, ou jmm annual, ou 
quando o devedor de huma somma 

, de dinheiro está em mora de pagar. 
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O dinheiro , ou denario e'ntre os Ro-
manos valia dez asses , e cada asse 
valia quatro réis. Cada hum d~sses 
denarios equivalia pnis a quarenta 
réis do nosso dinheiro. No tempo do 
Senhor Rei D. Joaõ I. o dinheiro era 
moeda , doze das quaes fazia hum sol-
do, e vinte soldos hum a libra. Hou~ 
ve tambem dinheiros Affonsins. Os 

. soldos valeraõ hum ceitil menos hurri 
decimo. Outros- valeraõ meio ceitil , 
e hum quarenta e dous ávos de real. 
Os dinhE(iros Affonsis val(Sraõ hum 
real menos bum decirno da presente 
moeda, e segundo ' ~ valor que lhe 
deo D. Affonso V. 'Valeo hum real, 
e hum quinto. Foi tambem moeda 
que Albuquerque cunhou no Orien-
te, e tres valiaõ hum leal. Dinheiro 
entre os Moedeiras he titulo da pra-
ta , assim corno quilate o he do ouro. 
A prata de lei he de doze dinhei-
ros, isto he, considera-se a prata pu-
ra de hu1na moeda como dividida 
em doze partes, ou dinheiros 1 , e 
quando Jhe rnisturaõ hum doze ávos 
de liga fica a prata de. lei de on:õe 
dinheiros. Se a ligaõ com dous duo-
decirnos, ou dous dou~ á vos de liga fi-
ca de lei de dez dinheiros, e assim o 
mais. Em cada dinheiro ha 24 grãos 
grandes, ~ 384 pequenos. Nos m _ar-
cos de prata corresponde o dinheire> 
a cinco .outavos, e vinte· e quatro 
grãos, na onça, a quarenta e outó 
grãos, e na outava . a seis grãos do 
marco. O Senhor Rei D. Manoel 
e.xtinguio os dinheiros· , e mandoq 
que dali em diante se chamassem 
ceitís, e que se entendesse por hmn 
soldo ouze ceitís, e por libra trinta 
e seis réis. Djnheiro a risco em Na-
vios que vaõ para a India naõ póde 
dar-se a os homens do mar, nem aos 
Officiaes que nelles vaõ. Alvará de 
14 de Fevereiro de 160.9; o que se 
estendeo a Navios que navegaõ para 
outros q uaesquer Portos de mar pe-
lo Alvará de ~3 de .Agosto de 16~3. 
Depois foi permittido, mas só até o 
valor do Navio. Alvará de 11 de 
Maio de l6b5. Foi prohibido levar 
bens, e dinheiro para Castella. Leis 
de 19 de Dezembro de' 1640, e. de 
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3, e 5 de Abril de l 64~. Foi prohi-
bida a sahida de dinheiro para fóra 
do Reino, admittindo-se denuncias 
a esse respeito pelo Alvará de ~7 
de Setembro de 164':2. Foi prolübida 
igualmente a sahida de dinheiro pa-
ra o Brasil sem se registar primeiro 
aonde tocar. Decreto de 31 de J a-
neiro, e Lei de Q ~ de Abrjl df( 1648, 
e Decretos de 11 de Março de 165~, 
e de 20 de Outubro de 1695. Di-
nheiro alheio que o Negociante traz 
no giro do seu Commercio deve pa-
gar decima, que depois o crédor lhe 
desconta. Regimento de 9 de Maio 
de 1654, tit. 2 , §. 6. Sobre o le-
vantamento do valor no dinheiro da 
prata, vejaõ-se os Alvarás de ~~ de 
Março de 1663, e de l~ de Abril 
de 1668. Mandou-se lavrar nO"vo di-
nheiro de ouro com os nomes , e va-
lores seguintes: Escudos 1600 réis, 
meios Escudos 800 réis , Dobras 
.3 $ ~oo réis, Dobras de quatro es-
cudos 6 $ 400 réis, Dobras de outo 
escudos 1 \12 $ 800 réis. Mandou-se 
tambem correr as moedas , meias 
moedas , e quarti'nhos batidos na 
conformidade da Lei de 4 de Agos-
to de 16 8 8 , . e cruzados mandados 
lavrar no anno de 1718 pelo Decre-
to de 29 de Março, e Lei de 4 de 
Abril de 17~~. '.Prohibibio-se porém 
por Lei de ~9 de Novembro de 173~ 
fabricar moeda maior de 6 $ 400 réis, 
e de 4 $ 800 réis para se evitarem 
confusões, e enganos; e mandou-se 
fazer sarrilha· no ouro' assim . como 
na p_rata. Foi prohibido fazer-se rum 
o dinheiro em cobre que de 'novo se 
mandou fabricar fazer pagamento 
maio"i· de hum tostaõ. Alvará de 17 
de Fevereiro de 1699. Foi prohibi-
do pelo Alvará de 16 de Março de 
17 13 co1-rei· dinheiro cerceado , e se 
mandou confiscar em qualquer rnaõ 
<fUe ·fosse a9hado. Alvará de 16 _de 
Março de 1713. O dinheiro que se 
remettia do Brasil nos Navios mer-
cantes das Frotas mandou-se que 
fosse registado no Livro dos Com-
boios , pagando hum por cento da 
conducçaõ. Lei de '.24 de Dezembro 
-de 1734. Pelo Decreto de Ql de No-
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vem bro de 17 57 se estabcleceo a for-
malidade de se fazer a entrega do 
dito dinheiro . em Lisboa. Foi decla-
rado o mesmo Decreto sobre o ou-
ro , que vinha fóra dos cofres por 
outro Decreto de ~8 de Junho de 
1759. Ultimamente pelo Alvará de 
7 de Abril de 1770 se deraõ provi-
dencias a este respeito para se veri-
ficarem depois que foraõ ex ti netas 
as Frotas pelo Alvará de 10 de Se-
tembro de 17 65. Veja-se o L'ecreto 
de ~7 de Maio , e o Edital de 1 o de 
Junho de 1766. O dihheiro provin-
cial do Brasil mandou-se correr no 
Maranhaõ, suspensa a taxa dos fru-
tos, e que os Contratos até entaõ 
se satisfizessem na fórma do tempo 
em que foraõ feitos. Lei de 13 de 
Setembro de l 7 4·8. Mandou-se sarri-
lhar o dinheiro para se evitar o falso 
por Aviso de 10 de Março de 1751. 
O dinheiro da arremataçaõ fica ipso 
jure penhorado, e delle se ajunta co-
nhecimento aos Autos. Alvarás de 
\121 de Maio de 1751, cap. 3, §. 6, 
e de ~b de Agosto de 1774·, §. 11. 
Alterado o valor do dinheiro depois 
do contrato faz-se o pagamento, at-
tendendo ao valor que elle tinha ao 
tempo desse contrato. Alvará de 9 
de Novembro de 17 bo/2 , §. 1. Foi pro-
hibido dar-se di 1heiro a juro sem li-
cença Regia, .para se naõ absorverem 
as faculdades pecuniad::is do Porto 
em beneficio da Agricultura das vi-
nh~s. A viso de 10, e Carta Regia 
de ~7 de Setembro de 17 5 6. · O mes-
mo se mandou p1·aticar em beneficjo 
da Companhia do Pará. Alvará de 
3o de Outubro de 1756; mas foi ex-
tincta essa prohibiç.aõ pelo Alvará 
de 6 de A gosto de 17 ó7. N aõ se pó-
de dar dinheiro a juro por mais de 
cinco por c ento , nem por menos 
tempo de hum anno completo. Al-
·varás de 17 de Janeiro de 1757, e 
de 6 de Agosto do mesmo anno. 
Veja-se o Alvará de 5 de M aio de 
1810. Como se possaõ dar a juro os 
dinheiros dos Orfãos, vejaõ-se os Al-
varás de 21 de Junho de 17 59 , §§. 
6 , 7, e de 5 de Março de 1770. 
Que o dinheiro de vinculas de Mor-
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gados, e Ca pellas se po<lesse dar á 
Companhia do Pará se mandou pelo 
Alvará de 16 de Maio de 17~7; e 
ás mais Compnnhias do Commercio 
se mandou pelo dito Alvará de ~ 1 
de Junho de 1759, §. 7. Veja-se o 
Alvará de 7 de Fevereiro de 1636. 
Ninguem póde m'andar dinheiro pa-
ra Roma directa, ou indirectamen-
te. Decreto de 4 de A gosto de 17 60. 
Naõ póde dar-se, nem receber-se di-
nheiro a juro sem se manifestar na 
i·espectiva Superintendencia da De-
cima. Alvará de ~6 de Setembro de 
176~. O dinheiro nacional, e estran-
geiro q·ue corria nas Ilhas diminuto 
no peso foi mandado recolher, e tro-
car por outro, ficando prohibido o 
estrangeiro, á excepÇaõ dos dobrões 
em ouro das Ilhas Canarias. Alvará 
de 19 de Julho·de 1766. Dinheiro a 
juro das Testamentarias naõ póde 
dar a Misericordia de Lisboa sem 
consignações desembaraçadas de tal 
modo que em doze aonos se pague 
capital, e juros. Alvará de ~HJ de 

~ Junho de 1768, ~- l. Estendeo-se 
esta providencia ás Provedorias dos 
Resíduos, e Capellas, e J uizes dos 
Orfãos de Lisboa Rºr Alvará de ~1 
de Jan~iro de 177~; e aos Conven-
tos dos Reg·ulares por Alvará de 6 
de J-ulho de 1776. Dinheiro da l\IIi-
sericordía a quem se deva dar com 
preferencia, vejaõ-se os Alvarás de 
31 de Janeiro de 1757, e de \92~ de 
Junho de 1768, §. '5. Naõ pódem 
dar-se dinheiros dos Resíduos, Ca-
pellas, e Orfãos a juro sem Consul-
ta, e Resoluçaõ della , precedendo as 
Informações legaes, dito Alvará de 
.'-2,., de Junho . de 1768, e Alvará de 
~l <l.e Janeiro de 177~. O dinheiro 
dado a risco para compra de fazen-
das da lnd1a he pag·o pelo Cofre do 
producto das arrematações. A viso 
de ~3 de Outubro de 1773. O Con-
trato do dinheiro a juro he tolerado 
a beneficio do Commercio. Alvará 
de 31 de Janeiro de 177 f> , §. 4. 
N aõ póde <lar-se dinheiro dos Cofres 
da Misericordia a pessoas particula-
res. Alvará de 31 de Janeiro de 177 5, 
§. 4 . Naõ póde dar dinheiro a juro o 
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Hospital Real das Caldas sem licen-· 
ça Regia. Regimento de ~o de A-
bril de 177 f> , §. 44. Como se remet-
te o dinheiro da Fazenda Real para 
o Erario, abonando-se ao Po1·tador 
o premio de hum por cento. Decre .. 
to de 14· de Janeiro de 1778. O mu .... 
tuario de dinheiro dado a risco fica 
desobrigado com a perda do Navio, 
ainda que tenha vendid0 fazendas 7 

provando que no acto , da perda ti-
nha taotas, quantas bastassem para 
o pagamento do dito <:linheiro. Alva-
rá de ~4 de Julho de 179·3, §; 3~ 
D~nheiro de papel em varias quan-
tias for mandado para as Ilhas _para 
correr no Commercio. A1wará de 8 
de Janeiro de 1795, §§. 1, e 2. Foi 
prohibida a entrada do dinheiro es,,,. 
trangeiro para correr conío tal, e só 
foi admittido ·como genero. Alvarás 
de ~o de Outubro dé 17 85 , de' 8 de 
Janeiro de 1795, §§. l, e 5, e de 4 
de Outubro de 1808. Foraõ admitti-
das as Patacas Hespanholas para c~r,... 
rerem pelo valor de 800 réis cada 
huma pelo Alvará tle 17 de Outubro 
de 1808; e os Guinés Inglezes pelo 
valor de 3 $ 7 3 3 réis. Porta.ria de 3 
dE{ Dezembro de 181 ~- Mandou-se 
circular dinheiro de papel pela Pro-
visaõ de ~4, e Edital de 31 de· J a-
neiro de 1801. Deve entrar nos pa-
gamentos sempre ametade em di-
nheiro papel pelô menos. Alvará de 
~;J de Fevereiro de 1801, §. ~- Naõ ~ 
he com tudo prohibido fazer todo o 
pagamento em dinheiro de Rapel sem 
algum metal , convindo o crédor. 
Caria Regia d.e l~ de Julho de 180~. 
Mandou-se que corresse dinhefro em 
moeda de ouro, prata; e cobre no 
interior das Capitanías do Brasil, 
como na Beü-a-Mar, e os pesos Hes-
panhoes por 9 60 réis , de pois de 
marcados pelo Alvará de l de Se-
tembro de 1808, §§. 1, e ~- Prohi-
bio-se porém"' pelo f\.lvará de 8 de 
Novembro de 1808, §. 3, que cor-
ressem o~ ditos pesos Hespanhoes na 
Capi tanía de Minas-Geraes , nem 
ainda cerno genero de Commercio. 
A ugmenlou-se o valor do dinheiro 
de prata , e cobre para correr no 
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Éstado do Brasil por Alvará de 18 
de Abril de 1soe. Dinhefrp de pra-
ta Provincial do valor in trinseco de 
~60 réis foi mandado cunhar na Ca-
sa da Moeda do Rio de Janeiro, e 
da BQ.bia por Alvará de ~o de N0·-
:vembro de L809. He licito ciar-se di-
:nh~iro a risco em qualqm~r Porto 
sem r~stricçaõ de premio , ou de 
tempo, e só a convençaõ das Par-
tes. Alvará de fJ de IVI.aio de 1810. 
Dinhgir0 de bronze do valor de qua-
:renta. réis cada moeda foi mandado 
cunhar por Portaria de ~9 de Outu-
bro de 1811. Por Alvará de ~~ de 
Abril de 1648 lavrado em virtud~ do 
Decreto de 31 de Janeiro do mesmo 
an.no se mandou continuar a regis-
tar o dinheiro que vai para o Bra-
sil, precedendo licença do Tribunal 
do Conselho da Fazenda.. Obviou-se 
a sahida do dinheiro para fóra do 
Reino por Decreto de l l de Mat·-
çv d43 165<2. ' 

D~cesano he ô que nasceo em 
huma Diocese, que nelJa habita, ou 
nella t~tn alguma f u:oçaõ espiritual. 

Dioces~ vem da palavra gr.ega Dio-
ch~sis., que quer dizer Província. Si.-
gnifiça tarnb~m o .governo dess.a Pro"';' 
vincia. I-Ioj€ em todo o Mupdo Ch1is-
ta,õ Dioc~e h~ o Go-verno espiri tua.l 
de hurna Provincia .confiada a hum. 
Bispo, o» Q districto de muitas Dio-
cese~ f;;Ug~ita$ a hum .l rcebispo Me-
tropolitano .. 

Diploma q.u,er dizier Despaelitó,, 
CartÇl, Patente, 1Bulla, Ecl1ieto~ ou 
Mandado, que Jeva sello de a:rmas 
do Sober.ane;. 

Diplorn,ati.ca he a arte qu.e €nsi,,. 
na -& e.nten.der os Diplomas, .e Do.,. 
.cqm~nt.G~ púbri.ços :antigos. Tamhe:m 
.sig.rú'fi;ea ft Sci.encia do.s N eg.ociaclo- ' 
1·e13 públieo.s,, e suais etjquetas,, e cB~ 1 

1.'emoniaes" e elll fim t.udo o que ae d.o 1 

.offieip? e Ps.os do Coxp·o Di plom:ati- ! 

.C\l. Foí .cread:a, e encorpora.da na 1 
Ui;iiv©irsi.dade de Ç.oimbr.a huma Ca- i • 

de~rq. de Dápl.o.matic:a ~Gnn o .ondena- . ! l 
4P de quat;roeier.rt<9s. ~miJ réis cada ~- 1 \ ' 
no pela. ,Cp.rta ~gu1 de 6 d.e Jan.e1-
r9 de l 7·9 6. 1Deo-..s.e Reg:uJa1nelilto ·a 
:eiitf,l Cad~ir~ por .Alv.ar.á. .de ~l de 
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Fevereiro de 1801, rnanqando-se que 
o exerci.cio delb se verificasse na 
Côrte. 

l)iplorriat1:co se diz o que respei-
~ a Dj ploma. Corpo Djplomati.c9 s~ 
dizem os Ministros estrangeiros qu~ 
residem como Embaixadores, Envia-
dos, Plenipotençiarios, &e. em al- t: . 
g.u.ma Côrte. ·;; 

J)iptycos erae n'.outro tempo o~ 
R~gisJ.os p,(J.bl~cos em que os Chris-
iª-os escreviaõ os· nomes Çlos Bispos 
que ti~hµÕ governadp hem a Igreja, 
ou lbe tinhaõ feito algum beneficio. 
O~ Pagãos tambeFll tinha5 Diptycos 
.ern que conservavaõ os nomes dos 
Consules, e dos Magistrados. Os 
N ~cro}ogios suçc.ederaõ aos Dipty-
cos. 

f)irecçaõ he o governo , ou regi-
l)Je de algum negocio, ou .cle .algvma 
pessoa. Tarnbem significa As~em,.. 
hJiéa , ou Junta de Dfre~-tores,. A 
-Dii·ecçaõ da I}e~J Fabricq .clé;l$ tS.e-
das foi ord~nadçi, ,<de!>aixó de Estatn-
tos confirmaÇl.os poi·· A hr:;t.-rá de t; de 
Agosto d,.e }..7á7,,. Foi e~tincta, e es-
í;tbeleçeo-s~ b.µma Junta d~ Admjr-
nistraçii\Õ de toÇff:lS .as F_aprica-,s do 
Reino ~ ~ ol;u·a~ <J.as ~.g--t;Ias liv1res iJi>Oll" 
A.lvará de .13 d~ J!\11ho d.e 1777. }i'oi.-
lhEJ tamb~m encarr!=)gada a Direc.çaõ 
.d~~ Fabriç(!s d~ lªneficios que havia 
-s:}dp exc.eptu~da por Decreto de ~l) 
.d~ J 4-neiro d.e ). 7iH. A mesma J .un-
ta fo.i extipç,ta, e creada huma JlOV~ 
ÇG>jlíll o ~ome 4<(t D:ire,cç.a.õ cl.a ReÇl,l 
Fa~rica d;;i. )Sed;a, .e obras d~s <;tgu<;1.s 
H vres wela Lei de ô de J uQho de 
17 8-8 , §. l L Foi e~carregada da A d-
wini_straçÇ1.õ das Ferrarias , e Minas 
de carvaõ de accordo oom o Inten-
Q..e~.te G€ral dellas pG>r Decre_to de 4 
de Maio de 1804~. A Direcçaõ dos 
E$tutlos da~ Escolas menores., e de 
t@dos os Co1legio$ , i;li}.c] u-ido o de No.:. 
bres foi incl;lmbida á M.eza Cens0.ria 
por Alvará d.e .4 d.e J u,nbo de 177 J .• 
P~ssou d,(~p0is para a Mez.a da Com.-
rnji:;s-aõ G~ral .so·pre o Exa·1ne, e :Cen-
~ura dos Livros peJ.a Lej de ~l de 
Junho de 1'787., §. 17; e uhimamen-
t-e para a Universidade cle Coimbra 
pe.la. Ca;ría Beg-i~ de 17 de Dezem.-

Zz 4 
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bro de 1794. A Direcçaõ cfo Impres-
saõ Regia foi crea.da por Decreto de 
7 de Dezembro de 1801. Veja-se o 
Alvará de \924 de Dezembro de 1768, 
o Aviso de 19 de Abril, e o Decre-
to de 18 de Julho de 1803. Huma 
Direcçaõ da Commissaõ dos nego-
cios de Roma foi estabejecida pelo 
Alvará de 4 de Setembro de 1804. 
Foi suspensa, ficando tudo no esta-
do antigo pelo Alvará de 7 de J a-
neiro de l 809. A Direccaõ da Plan-
ta da Cidade de Lisboa' foi unida~á 
Intendencía Geral das Obras púbh-
CÇJ.S poi: A viso de 1 1 de Maio de 
1805. A Direcçaõ Geral dos Estu-
dos foi concedido privilegio exclusi-
vo de todos os Livros classicos, e 
Diccionarios precisos para uso das 
Classes de qrammatica Latina, Gre-
ga, Hebrnica, e Rhetoríca pelo Al-
vará de 13 de A gosto de 17 MJ , ex:-
ceptuadas por entaõ só as du~s Gram-
rnaticas, a que se concedêra o pri-
vilegio exclusivo pelo Alvará de . ~o 
de Junho do dito anno. · 

Directo quer dizer immediatanrnf1-
te endereçado á substancia de algu- · 
ma C'ousa sem ambages, ou rodeios. 
Chama-se em Direito successaõ di-
recta, ou de linha recta a successaõ 
dos descendéntes, ou ascendentes; 
e neste sentido se oppõe á obliqua, 
ou collateral. Directas se ·dizem as 
Acções em opposiçaõ ás contrarias, 

1 

e uteis. O domínio directo he op-
posto ao util. Aquelle se diz o que 
·consiste na cousa mesma ; e este 
nos frutos della. O Senhor direc- 1 

to tem o dóminio da propriedade , 
em cujo reconhecimento se lhe pa-
ga fôro; o Emfi teu ta tem o dominio 
util, em razaõ do qual percebe os 
frutos. 

Dfrector be em geral o que re-
gula , e maneja hum neg·ocio, ou 
huma administraçaõ, ou o que pre-
'side a huma assembléa de pessoas 
que tem o mesmo interesse. Direc-
iores , ou- Administradores se dizem 
aquelles que saõ escolhidos d'entre 
muitos crédores de hum devedor com-
mum por concordata daquelles com 
este para vigiar no ~nteresse geral , 

DIR 
administrar a massa fallida, e prati-
car os actos· judiciaes, e extrajudi-
ciaes, tendentes a beneficiar, e ven-
der os bens cedidos pelo devedor 
commum , e apurar , e recolher o 
seu producto para se dividir em com-

. petentes: rateios por todos os crédo-
res. Dá-se em materia ecclesiastica 
o nome de Di1"ector espiritual áquel-
le Ecclesiastico , a quem alguem se 
costuma confessar, e a quem se pe-
de conselho para regular a sua con-
sciencia nos casos occorrentes. Fo-
raõ creados Directores de Cavalla-
ria, e Infantaria por Decreto de ~9 
de Março de 17 3 5. Eraõ immedià-
tos 'á ReaJ Pessoa. Decreto de ~4 
de Março de 17 q7. Sobre a jurisdic---
çaõ, e obrigações dos Directores dós 
Indios , veja-se o Directorio confir-
mado por Alvará de 17 ;de Agosto 
de 17 b8 • . Director Geral dos Estu- · 
dos foi creado por Alvará' de ~8 de 
Junho de 1 7 59 , e foi nomeado por 
Decreto de 6 de Julho do mesmo 
anno. 'Directores da Companhia das 
Pescarias do _ Algarve , vejaõ-se as 
Condicções de 4 de Setembro de 
1790. Dfrector da Real Fabrica das 
sedas; e obras das aguas livres foi 
nomeado por A viso de l ~ de M arçO" 
de 181 o. Director da N açaõ Portu-
,gueza em Surrate, ou Consul Geral 
do Malabar foi pelas Ordens do Real 
Erario de 10' de Abril · de 180~, e 
de ~~ de Fevereiro de 1804 deter-
minado, que nas Alfandegas de Gôa, 
e nas de Dio, e Damaõ se naõ ad-
mittissern a despacho fazendas de 
Surrate sem se apresentar Guia, ou 
Certidaõ do dito Director por onde 
conste que com effeito ·se despacha-
raõ pela Bandeir'a da N açaõ Portu-
gueza , devendo apresentar-se essa 
mesma Guia, ou Certidaõ na Casa 
da India deste Reino, sem o que se 
lhes naõ dará despacho, e seraõ con-
fiscadas. Director Geral dos Estudos 
foi cr~ado D. Thomaz de Almejda , 
Principal Prirnario da Santa Igreja 
de Lisboa por Decreto de 6 de -Ju-
lho de 1759; e pelo Edital de ~8 de 
Julho do dito anno do mesmo Direc-
tor Geral se abrio concurso para os 
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· opp9sitores das diversas éadeiras dos 
mesmos Estudos., • 

Directoría be o officio do Direc-
tor~ T a mbem sig nifica a Junta, ou 
Tribunal em que se dirigem os ne-
gocios da sua inspecçaõ. O provi-
mento dos Officiaes , e pagamento 
das despezas da Direc toría Geral dos 
Estudos faz-se por Consulta ., e A p~ 
provaçaõ Regia pela Repartiçaõ do 
·Erario.1 Carta Regia de 11 de Julho 
de 180~. Veja-se a Carta Regia de 
17 de Dezembro de 17~4,, e o A vi~ 
so de 15 de Novembro de 1800. As-
signou-se em 31 de J aneifo de 1800-
o Edital da Directoría Geral dos Es~ 
tu dos menores para concurso das Ca~ 
deiras vagas com as Instrucções pa-

. ra os Exames. . 
D·ire'i°to., Esta palavra tem muitos 

sentidos na J urisprudencia.. Em hu-
m a accepçaõ se entenJ.e por direito 

' tudo aquillo que he conforme á ra-
zaô, á justiça, e á equidade. Entaõ 
significa a collecçaõ de todas as Leis , 
e obrigações com que o hom e1n deve 
cumprir~ segundo a sua natureza, o 
seu estado, a sua distincç.aõ, e as 
suas relações para conseguir a pet-
feiçaõ, e a felicidade. Neste ponto 
de vista o dfreilo póde· ser conside~ 
r ado como hum objecto de -sciencia ~ 
e -de es tudo, ou he antes a mesma 
sciencia que nos ensina em todos os 
casos o que devemos obrar. Neste 
~entido lre que o direito se divide 
em divino, n.atura], d as Gentes, ci-
vil, público, particular, canonico; 
&c. Em outra accepçaõ se entende 
por direito o exercício de tudo o que ' 
he conforme á e q uidade, e bondade. 
Jus ( ~.iziaõ os Homanos) est ars requi 
e~ boni. Nesta accepçaõ ha a lguma 
d1fferença entre a Justiça, o Direi ... 
to, a Equidade, e a J urisprudencia. 
A Justiça he a virtude, que consis.-. 
te em d a r a c ada bum o que lhe 
-per tence . O D íreito h e propri amen .. 

. te a prática desta virtude. A J uris~ 
prudencia he a sciepcia do Direito .. 
A Eqúidade he opposta ao Direito; 
q uando por este tetmo se entende a 
Lei tomada no se u maior rigor. A 
Equidade :se affasta delle ; q u.ando 

To:M:o I. 
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isso parece mais conveniente. O exet-
cicio do Jireiío no sentido em que 
delle acabamos a.e falar se encerra 
na prática destes tres preceitos, vi-
ver honestamente, naõ offender al--
guern, e dar a cada lium o que lhe 
rJertence. Chamaõ-se regras de di-
reito" certas decisões , ou maximas 
geraes; que saõ como o fundamento 
d a J urisprudencia. Em terceira ac-
cepçaõ o direito significa o que hu-
ma pessoa be obrigada a fazer a res-
peito de outra, ou o que esta póde 
exigir em ·virtude de huma obriga-
çaõ; hum contrato, ou relaçaõ, e1n 
que para com ella se acha. Entaõ o 
direito significa a faculdade que com-. 
pete a alguem de fazer, ou deixar 
de fazer alguma cousa; ou de go--
sar, ou deixar de gosar a lguma cou-
sa corporal , ou jncorporal. Neste 
sentido he que dizemos o direito da 
·prirnogen i lura, os direi tos da succes-
saõ, os direitos honoríficos; &c. Em 
quarta accepçaõ o direito .se tuma 
pelo poder de obrar, e dispôr livre-
mente. Assim o menor de vinte e 
cinco annos he privado da faculdade 
de a li enar os seus bens de r;:tiz, e 
quando chega a essa idade entaõ he 
que gosa dos seus direi tos, e se diz 
sui Jur-is para po,der livremente con ... 
tratar, e dis pôr d~lles como quizer. 
A palavra direito he ás vezes oppos-
ta á palavra iacto. Assim dizemcs 
posse de direito; e posse de facto., 
Finalmente direito se toma pela de-
cisaõ do Juiz. E neste sentido dize ... 
mos que o Juiz faz direito ás Par-
tes. O di tei to considerado como scien-
cia, e como hum com plexo de Leis 
designa o sy_stema de doutrina, pelo 
qual se daõ ao homem os conheci-
mentos necessarios para se ditigir 
r..1as suas acções, e faze-las confor-
m es ás leis da razaõ., e da equida_, 
de. Direito antigo se diz o que he 
oppos to ao éiireito novo, q ue se ob-
serva actua ln.1 ente. Quanto ao Di-
reito Romano o antigo he o das Leis 
Regias, pu Codigo Papiriano; a Lei 
das doze Taboas, e Codigo Theodo-
siano. Ás vezes por Direito antig·o 
se entende o Digesto relativamenté 

AAA • 
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S. ao Codjgo., cuja ultima reducçaõ lhe 

foi posterior; e por direi to nqyjssi-
mo o das Novellas que foraõ publi-
cadas depois do Codigo. Entre nós 
os Codigos do Senhor Rei D. Affon-
so V. , e do Senhor Rei D. Manoel 
formaõ o direito antigo de Portugal. 
As Ordenações com piladas por or-
dem de E1-Rei D. Felippe ·11. de 
Castella, e as Leis Extravagantes 
posteriores saõ o nosso direito novo, 
porque f.órmaõ o ' ultimo estado da 
J urisprudencia do Reino. .. ·' 

Direito canqnico he o corpo das 
Leis da Igreja 1Christã. Chama-se 
canonico' ~u ~a palavra grega ca ... 
non, que ,s1gn1ca regra, ou potque 
he composto em grande parte dos 
Canones dos A pos t<;:>los , e dos do$ 
Cone ili os. r 

Direito civil he o díreito particu-
lar çle cada povo , com di:fferença do 
direito natural, e do direito das gen-
tes que saõ communs a todas as Na~ 
ções. Direito civil ~e toma tambem 
ás vezes em "Sentido opposto a Di-
reito canonico, sendo aquelle o que 
dimana do poder secular, e este o 
que he composto -das Leis divinas, 
e das da Igreja. Direito civ"il tam-
bem se torna ás vezes pelas Leis 
que respeitaõ a 11°raterias ci vís só-
mente;· e neste sentido he opposto a 
Direi to criminal, isto he, ás Leis 
que respeitaõ a materias crirninaes. 
Quando se fala de Direüo civil em 
geral se entende comrnummente o 
Direito civil Romano. 

, Direito commum he aquelle que 
serve a muitas Nações, ou a hum a 
N açaõ inteira, com differença do df .... 
reito particular. As nossas Ordena~ 
ções, e Leis Patrias saõ o nosso di-
reito commum ,'e naõ as Leis Ro-
manas que só constituem hum direi-
to subsidiario. Lei de 18 de Ago~to 
de 1769, §. 9, Estatutos da Uni-
versidade Liv. ~.º, tit. ~, cap. 3, 
§ . . 4, e Alvará de 30 de Janeiro de 
180~' §. 3. 

Direito consuetudinario se diz a-
quelle que consiste na observancia 
dos costumes. 

Direito divino saõ as Leis, e pre-
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ceitos que Deos revelou aos homens, 
e que se achaõ na Sagrada Escri-
tura~ 

Direito estricto significa a letra 
da Lei tomada no maior rigor. 

Direito das gentes he huma Ju-
risprudencia que a razaõ natural es-
tabeleceo entre todos o,s homens , e 
que he abraçada,_ em todas as Na-
ções. Tambetll'' se chama ás vezes 
direito público das gentes., ou di-
reito público universal para di:fferen-
ça do direito público particular que 
he só proprio de hum Estado. 

Direito humano he o que os ho"' 
mens estabelecei:.aõ, com differença 
do direito divino qu~ vem de Deos~ 

Direi to marítimo s.aõ --a$ leis , 1,-e .... 
gras ., e uso~ que se seguem .. _para a 
navegaçaõ, e cornmercio do ·!iiar, e 
para a guerra que se faz por rnar 
entre as N a,,ções. 

Direito natural saõ as regras de 
equidade que a razaõ naJ,ural esta-
beleceo entre todos os homens, ou 
para melhor dizer, que Deos gravou 
nos· nossos coracões. O direito natu-. 
ral veh1 poÍs a "ser o mesmo que o 
direito dos costumes, ou n 'moral. 

Direito particular he opposto a 
direito C(!mmu m , e geral. Assim os 
Estatutos âe huma Cidade, e os R.e-
gi rnen'tos das Corporações, ou Corn-
munidades ·fazem 'o seu direito par~ 
ticular. 

Direito polltico, ou Politica sim-
plesmente saõ as regras qúe se de .. 
vem seguir para o governo _de hu-
m a Cidade, de huma Provinda, ou 
d~ hum Est~do; o que entra ' na idéa 
de direito público. 

Direito positívo he o que se- fun-
da sohre h~rna Lei , que depende 
absolutamente da vontade daquelle, 
de quem ella emanava. Chama-se as-
sim por oppos1çaõ ao direito natural. 
O direito positivo he divino, ou hu-
mano. Divino he o que ·Deos orde-
nou aos homens pela revelaçaõ. O 
direito positivo, humano he o que os 
homens tem estabelecido entre si. 

Direito público se diz o que he 
estabelecido para utilidade comrnum 
dos povos considerados como Corpo 
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poli li-co, com diffi rença do direito 
particular, que he feito para utili-
dade de cada pessoa em particular, 
e independentemente dos outros ho-
mens. O direito público he, ou uni-
versal; ou particular. Aque1Ie he o 
que regula os fundamentos da So-
ciedade civil comrnum á maior par-
te dos Estados, e os interesses que 
estes Estados tem huns com os ou-
tros. Alguns . confundem o direüo 
públjco universal com o direito das 

· gentes, o que naõ deve fazer-se ao 
menos indJStinctamente , porque o 
direito das gentes tendo dous objec~ 
tos, a utilidade pública , e a dos 
particulares se divide em direito pú-
blico das gentes, e direito particu-
lar das gentes. Assim o direito pú-
blic-0 universal he hum a parte de di-
reüo das gen les, a mesma cousa 
que o direito público das gentes; 
mas elle naõ comprehende todo o 
direito das gentes, porque naõ com-
prehende o direito particular das 
g'entes. O dfreito público particular 
:>e aquelle · ~que regula os fundamen-
tos de cada Estado. Nisto differe do 

ire1to público universal que respei-
ta ás relaf(ões que os differentes Es-
tados pódern ter interesse , e do di-
1·eito particular que respeita a cada 
hum dos membros de hum estado se-
paradamente. 

Direito Romano em sentido lato 
com rrehende todas as Leis cj vís , e 
cr~minaes feitas para o Povo Roma-
no. Porém rna]:s eommummente se 
entende por Direito Romano sim-
plesmente as ultimas Leis que esta-
vaõ em vigor entre os Romanos, e 
que fr.>ra~ adaptadas pela maior p;ir-
ie das d1fferentes nacões da Euro-
pa. Devemos seguir ~ Direito Ro-
mano como Lei subsidiarja na falta 
das nossas, quando elle he fundado 
na boa razaõ. Lei de l 8 de A gosto 
de 176!), §§. 9, e HL Todas as Na ... 
ç~s polidas reputaraõ sempre o Di~ 
reito R.om.ano corno hum Corpo. de 
pnncipios fundados na razaõ, e na 
equidade. Elle tem muitos defeitos, 
pois o Digesto naõ lie mais que a 
collecçaõ de fragmentos tirados de 
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differentes livros dos Jurisconsultos; 
e o Codigo da mesma sorte he com-
posto de fragmentos de muitas Cons.-
tituições dos I1nperadores. Estes re-
talhos por IPaior que fosse o cuidado 
de os unü- 1 nunca podiaõ ajustar 
bem , e por isso se achaõ no Corpo 
de D1reito Romano muitas Leis ver .. 
dadeframente contracUctorias. Outro 
defeito das Leis Romanas he que 
a-maior parte dellas em vez de con .... 
terem decisões geraes; naõ saõ mais 
que especies singulares ; e o todo 

1 dellas naõ fórma hum systema me-
ihodico de J urisprudencia, excepto 
as Instituições de Justiniano , que 
com tudo por muito abreviadas naõ 
contém todos os principias de Dir i-
to. Achaõ-se além disto no Digesto 
Leis revogadas pelo Codigo , no Co-
digo Leis revogadas pelas Novellas; 
e nestas Leis revogadas por outras 
N ovellas posteriores. Em fim o Di-
reito Romano contém muitas cou-

~ , sas , que nao convern aos nossos cos-
tumes, como o governo pohtico, a 
administraçaõ da Justiça, os o:fficios ~ 
as fórmulas das Acções, e outros ac-
tos, como as adopções, &c. He tam--
bem este Corpo falto de muilas dou-
trinas , que respeitaõ ao Commer--
cio, á Política, á Economia, &c .. 
A pesar de todos estes defeitos he 
preciso confessar, que o Direito Ro ... 
mano he a melhor fonte em que se 
póde beber a sciencia das Leis, e 
que hum Jurisconsulto que se limi-
tasse a estudar as Leis particulares 
do seu paiz sem lhes ajuntar o co-
nhecimento do Direito Romano, nun ... 
ca seria senaõ hum homem superfi .... 
cial; naõ mereceria o nome de Ju-
risconsulto; e seria apenas hum me--
diocre Prático. 

Direito adquirido he aquelle que 
já se havia radicado na pessoa de 
alguem antes do facto, ou do acto., 
que se lhe oppõe para o impedir de 
gosar desse direito . 

Direitos da Corôa, ou Mage:i3ta-
ticos saõ todos os que pertencem ao 
Rei na ·qualidade de Soberano, co ... 
mo a Distribuiçaõ da Justiça~ o Po .. 
der Legislativo, o Direito de fazer 
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a guerra , e a paz , o Direi to de ba-
ter moeda, o de impôr tributos, 0 
de oreai· officios. 

Direi to p ssoal he aquelle que he 
annexo á pessoa, como o direito da 
liberdade , o direito de Cidadaõ. Dif-
fere do direito real que he annexo 
ao predio como o direito da servi-
daõ. 

Direito facultativo he o que de-
pende meramente da vontad , ~ naõ 
su ppõe obrigaçaõ , ou A cçaõ preexis-
tente. 

Direiío real por opposiçaõ ao pes-
soal se diz do que he annexo a hum 
predio. Taes saõ os for..Qs., os cen-
sos, as servidões , &c. 

Direito he tambem s:ynonymo de 
i.fnposiçaõ. Assim novos Direitos saõ 
a irnpos1çaõ, ou tributo que pagaõ á 
Coroa os novos Propriet~rios , que 
en traõ na posse dos seus officios. 

Quaes sejaõ os Direi tos Reaes , 
ou proprios do Soberano , veja-se o 
Regimento de 17 de Outubro de 1516, 
cap. ~37. 

Direitos pagaõ sempre as fazen-
das descaminhadas. Artigo de ~7 de 
Setembro de 1476, cap. f>~. Quaes 
sejaõ os que · se pagaõ das mercado-
rias que entraõ na Alfandega, veja-
se o Foral de 1 f> de Outubro de 1587, 
cap. 7~ ; e quaes os de baldeacaõ, 
cap. 7 3. O direüo novo de tres' por 
cento foi estabelecido sobre as fazen-
das exportadas do Reino. Carta Re-
gia de \26 de Julho, e Alvará de 3 
de Agosto de 1603; e foi regulada 
a sua ~xecuçaõ por Alvará de f> de 
Setemhro de I 603. Os direitos de fa-
zendas de HoUanda , e Zelandia fo-
raõ regulados pelo Tratado de 18 de 
Novembro de 1604. Os direitos dos 
trinta por cento que pag-avaõ os Fran-
cezes, e Inglezes foraõ abolidos por 
Alvará de 18 de Novembro de 1604 
Carta egia de ~3 de Fevereiro, ~ 
AI vará d ~;2 de Dezembro de l 60f>. 
Foi jsento de dil:eitos o sal que pas-
sasse de hu1n lugar do Reino para 
outro por Carta Regia de 6 de Ou-
tubro de 1609. Devem-se direitos de 
todo o peixe que se pesca nas Cos-
tas do Reino, ainda que se., vá ven-
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der f6ra delle. Alvará de 30 de J a-
neiro de 1615. F oraõ dispensados de 
direitos os Ministros, e Officiaes que 
tirassem novas Cartas. Decreto de 
31 de Janeiro de 1641. Naõ paga_õ 
direitos da Cbancellaria os Ofliciaes 
da Universidade confirmados pelo 

oberano. Estatutos antigos da Uni-
.d d Lº @ º . ·'-vers1 a e iv. :... , tlt. I, 'J• H2, e 

Regimento de 11 de Abril de 1661 1 
§. ~6. Os direitos da pedraria, am-
bar, e aljofar foraõ · dirninuid~s pelo 
Alvará de 4 de Março <le 164€>. E 
nrnndaõ-se pagar só tres por cento 
por Alvará de ~6 de Fevereiro de 
167~. Os direitos por entradãse per-
doaraõ por cinco annos á cevada, e 
centeio de mar em fóra, e Ilhas. Al-
vará de 1 o de Setembro de 16416. 
Esta isençaõ se estendeo ao trigo 
vindo de fóra pelo Alvará de ~f> de 
Maio de. 1647. Mandarnõ-se pagai• 
novos direitos na Chance!Jaria em lu-
gar das meias annatas de todos os 
ollic~os de Justiça, e da Fazenda na 
ametade, ou a quarta, ou a deci-
ma parte do que ün portar o salario, 
emolumentos, próe-s, e preca1ços pe-
)a avahaçaõ dos mesmos officics. ]:{e-
gimento de 11 de Abril de 1661, 
§. l , e seguintes. Exceptuaõ-se os 
officios que tem exercicio ecclesia.s-
tico, e as Cadeiras dos Lentes da 
Universidade, dito Regimento de 11 
de Abril ele 1661, §§. P25, e \26. Co-
mo se pagaõ das Doações, e Mer-
cês feitas pelo 'Soberano, veja-se o 
mesmo Regimento, §. 37; e dos per-
dões, §. 79. Cotno se faz a sua arre-
cadaçaõ; vejaõ-se os§§. 88 , ~9 , l 05, 
e l 07. N inguem be escuso de pngar 
dü·eitos., dito Regimento, §. 108. 
N aõ se paga~ porl·m das T_enças da 
obra Pia. Alvará de ~6 de A b il de 
l 6t>6 ; nem dcs ordenados do Colle-

, gio Pa triareal, e sua Fabrica. AI va· 
rás de 13 de Dezembro ele 1743, e 
de ~9 de Maio de 17 44; nem dos 
officios, e cargos, de que o Sobera-
no faz Mercê, como Governad r, e 
A d ministrador das Ordens MjJitares. 
Resoluc;aõ de 9 de Fevereiro de 17M?. 
Pagaõ-~e dir itos dos officios que ven-
cem ordenado da Fazenda , ou emo-
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Ju m entos .das Pa tes~ Decreto cl.e l m 
d.e Abril d_e 17 M>~ Naõ pagaõ tllrei- 1 
tas velhos os · rofessores .Regios das j 
Cartas que tiraõ. Decret de ~7 d 1 
Set unbto d e 1 75.9; nelli.1 os Offi.ci~es 
do Era.rio. L.ei de -~~ de Dmrnmhro 
de l 7 6 1 , ti t. 11 , §. 1... Deraõ-se 
providencias para .a. sua arrecaa.açaõ 
pelo Reguhunen to de ~ l de Mai0 de 
1 77 3 , c onfirmado pela Pa:r;taria de 
l de J ulbo do me-smo anno. N aõ 
se pagaÕ 'flOV.QS QlTeÍ tos das ser-
ventias ·de Guar-clas d _ N.av.ios por 
naõ vencezem ordenàdo á· custa da 1 

Real Faze nda. Alvará de ~D de Maio 
de 1717 4, § .. 5. Corno se cobraõ os 1. 

direitos de Chancellaria poT meio de 1 

avaliações, ainda quando naõ estaõ ' 
liquidadas , veja-se o Decreto de 8 
de Março de 179~ , decJarado pelo 
de ·~7 de Abril ·de 17~ 9. C0b1·aõ~se 
pelo Superintendente delles execu-. 
tivamente, düo Dec:i.:eto de ~7 de 
Abril de 1799. Pódem-se pagar por 
~onsignações da quarta parte. Decre-
to de 28 de Janeiro de 1800. Nin-
guem he escuso de pagar . os novos 
-direitos sem Alvará , Decreto, ~u 
A viso, q ue expressamente derogue 
o §~. 108 do R egi.I.i1ento. Decreto de 
17 de Novembro de 180 1. Pelo mes-
mo D ecreto foi admittÍda huma con-
,signaçaõ sobre elles. N aõ paga di-
r eitos nas AJfandeg·as o trigo das 
Ilhas, · e U.ltt"amat, nem o assu c ar 
que se embarca para fóra. Alvará de 
~~) de ~! aneiro de 164·6. Úen à=se pro-
v1denc1as para evitar o descaminho 
dos dii· Hos da sai·dinha, e se ad-
p-áttiraõ avenças sob,re elles pe1os 
Alvarás de 'PJ7 de Outubro de 1677, 
e d~ 30 de Março de 1678. Como, 
e quando pagaõ direitos. de dez por 
cento as faze1adas que. se embarcaõ 
para as Conq uistas , veja~se o Alva-
ni de ~O de· J unho de 1760. Como 
se procede a respeito dos direitos da 
Aifandeg·a ;, e quaes se devem das 
fazendas J.ea ]dadas ' e que vem para 
Freiras, e Frades , veja-se o Regi-
men t0 de l?Z de J nnho de' 1703 ,. cap. 
~9, e seguintes. N aõ. paga direitos 
o assucar que se embarca pa1•a fóra. 
Al vru'.~ de 16 de Novemb1ro de 17~0. 
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au~ direitos pag<l,Õ os doces' chico-
late, e melaço, veja-se o Alvará de 
31 de J élneir de 1'7<121, que fi ire-
vogado pel<J> A l v;;u-á de 1 ~ de Set m-
bro de l 7~f:> , sendo este mesmo ul-
tim0 .Alvará d eclarado pelo Decreto 
de ~7 de Jallleiro de 17f:>l, e su ci-
ta:dG pelo Alvará de 9j 4 de Janeiro ! -0e 1804, §. 5. As dividas de direi-
tos só se petimem p la pl'escri pçaõ 
quadragenàiria. Assento de ~7 de J a~ 
neiro de 1748. A franquia, e hospi-
ta lidades d~s Portos fora dos casGs 
ordinarios, g expressos 11e da imni "-
dia ta concessaõ do So'berano. Dl c,r~ 

1 to de 9 de Setembro de 17·4·7. O d i-
reito consuetudli nario a respeito dos 
oiffiGios fo~ declarado :erroneo pela Lei 
de ~3 de Nov ,mbro de 1770, §. ~fJ. 
Já se havia declarado pelo Decreto 
de 3 de Ag~osto de 17 b3 naõ 1.er elle 
lugar nos officios ., ass]m Jiheraes, 
como rneca.nicos, em que se i·equer 
propria industria; pela Le:i de Q~ de 
Dezem bro de 17~ 1 ; t.it. 11 , §. 1, 
naõ ter lugar nos officios do Erario; 
e J?ela Lei de 9_s}eJulho de 1763, 
§." ~3 , naõ ter lugar nos empregos 
de Thesoureiro, e Connnissario as-
sjstente, ou Paga<lm· do Exercito. 
Qual seja o diréito senhorial dos 
quintos, e seu regu1àmento ·, vejaô-
se os Alvarás de 3 de Dezembro de 

, 1750, de · ~b de Janeiro de 17bf>, 
d.e 5 de Janeiro de 1785, e de l i-; 
de Maio de 1 f.303. Os direitos de de-
posito pag.aõ-se hum a vez sómente, 
e como, veja-se o Alvará de ~ 1 de 
Maio- de 17bl, cap. H>, §. a. ' Como 
se arrecadaõ os direi tos que devem 
·Qs Assinantes <las A lfandegas, veja-
se o· A l vará de 920 de NJ arço de 17 b6, 
§. 3. Qual s~ja o rebate <le que go-
saõ nos direitos as rnadeirns do P .ei-
no transportadas em em b:-n·c~L~Ões 
prop1·ias elos Vassallos Portuguezes, 
veja-se o Alvará de '!21Z de Maio de 
17f>16. N.aõ. paga@ direit0s as madei-
ras que caida hum m~rnda buscar pa-
ra as suas obras. Alvará de 10 de 
Setembro de 17 [)6 ; nem os leg:u mes, 
ou venhaõ de· Riha-Téjo, ou entrem: 
pela foz, A lvar~O de l de Abril de 
17 b7 , dec1aradó pelo :Oe©-r©t.o d~ ~3 
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de Jàneiro de 1758; nem o graõ de 
Castella que entra pelos Portos sec-
cos. Carta Regia de 16 de Abril de 
17 b7 ; nem as peças , ou quaesq uer 
teci dos de seda fabricado no Hei-
no, excepto do sello. Decreto de ~ 
de Abril de 1757 , declarado pelo 
Decreto de ~4 de Outubro do mes-
mo anno, Ordem de ~ 9 de Novem-
bro de 17 57, Decre to de ~9 de Maio 
d.e 1758, e Lei de 30 de Abril pe 
I 7 60. Como se pagaõ os direitos de 
lenha, e carvaõ, veja-se o Decreto 
de 19 de Abril de 1757. Naõ pagaõ 
direi tos por entrada , ou sabida a 
cal, _ telha, tijolo, e lenha .. Alvará 
-de l ~ de lVIaio de 1757. Quaes se-
jaõ os direitos dos escravos, e mar-
iirn que sahem do Porto de Angola, 
veja-se o Alvará de ~5 de Janeiro 
de 1758. Naõ pagaõ direitos de en-
trada as pelles , e couros fabricados 
no Reino. Decreto de 1 f> de Ou tu- ' 
tubro de 1760; e embarcados para 
fóra delle. Decreto de ~ 1 de Agosto 
de l 7 61. N aõ se· pagaõ tambem di-
reitos do caffé das Conquistas Por-
tug·uezes. Decreto de 4 de Maio de 
l 7 61. Direi Los por entrada, ou sabi-
da naõ se pagaõ nos P ortos do Bra-
sil de quaesquer fazendas rnanufac-
·t uradas na Fabrica da seda. Decre-
tos de 3 de A bnl de i 7 6 3 , e de l 
de Agosto de 17 84. Mandou-se pelo 
Alvará de~ de Julbo de 1764, que 
naõ se pagassem direitos do anil fa-
bricado no Pará, e Maranhaõ por 
tempo de dez annos ; e pelo Decre-
to de \23 de Maio de 1765, que se 
naõ pagassem dos generos que vaõ 
para as Ucharias Reaes. Naõ pagaõ 
direitos os materiaes para as obras de 
E1-Rei. Decreto de \'?Z8 de Janeiro, 
e Provisaõ de 1 ~ de Fevereiro de 
175 8. N aõ pagaõ direi tos da Porta-
,g-e m, ou outros quaesquer impostos 
ás lãs da Fabrica da Covilhã. Alva-
rá de 4 de Setembro de l 7f.i9, §. 8. 
Direitos por sabida naõ paga a lou-
ça fabricada no Reino, e he prohi-
bida a entrada d~ estrang·eira, ex-
cepto a da Asia . Alvará de 7 de No-
vembro de 1770. Quaes sejaõ os di-
reitos da louça amarella de Inglater-
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ra, veja-se , o Alvará de 10 de De-
.zembro de 1783. Naõ pagaõ direitos 
por entrada no Algarve o trigo, rnj-
lho, centeio, farinha , e leguru · s. 
Alvará de 18 de Janeiro de 1773. 
Nem por entrada, nem por sabida 
pagaõ direitos o graõ, legumes, fa-
rinha , louças , cal , tij olo, telhas, 
madeiras, pedras , e rnós de moi-
nhos. Lei de 4 de Fevereiro de 177 3, 
§. 1 , e Assento de• ~4 de Abril de 
-1788. Foi exempla de direitos por 
·dez annos toda a seda crúa vinda de 
fóra, e por entrada, e sabida iodas 
as fazendas manufacturadas na Fa-
·brica da seda. Decreto de 3Q dei A-
bril de l 7 7 3. ·N aõ pagaõ direi tos os 
generos que vaõ para os Arrnazens , _ 
e A rsenaes Reaes. Decreto de ~~ 
de Maio de 1773. Pelo Alvará de 
~f> de Junho de 1773 se mandou, 
que por quinze annos naõ pagassem 
direitos os gcneros mandados vir pa-
ra a Fabrica de chapéos do Porto. 
Mandou-se pela Provisaõ de J 1 de 
Outubro de 1773, passada em vir-
tude da ~esoluçaõ úe 30 do mesmo 
mez, e anno, que naõ pagassem di-
reitos a sardinha, e atum do Alga r-
ve. N aõ pagaráõ direitos por entra-
da, ou sabida por dez annos os teci-
dos de algodaõ. Alvará de f> de Ja-
ne iro de 177 4 ; nem os botões de 
casquinha das Fabricas Nacionaes. 
D ecretos de 17 de Fevereiro de 1774, 
e de 3 de Julho de I77b. Naõ se pa-
gaõ direitos de frutos, lacticinios, e 
hortaliças., e as que vaõ ás Feiras. 
Decreto de l ~ de Dezembro de 17 7 4; 
nem dos matedaes precisos para as 
Fabricas de charneiras de aco. De-
creto de ~8 de Agosto de 177 5 ; nem 
dos vidros da Fabrica do Covo. A vi-
so de 31 de Outubro de . 1776; nem 
dos navios comprados em Macáo. 
A viso de 7 de Fevereiro de 1777 ; 
nem da louça da Fabrica do Cava-
quinho junto ao Porto. Alvará de 7 
de Fevereiro de 1737 . Naõ se pagaõ 
direitos dos pescados que dos Portos . 
do Reino , e Ilhas quaesquer pes-
soas colherem , e trouxerem para seu 
sustento, naõ havendo excesso, ou 
fraude. Alvará de 13 de Junho de 
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1787, §. l ; nem por <lez annos do 
pescado que se seccar nos portos da 
matança., dito Alvará de 18 de Ju-
nho de 17 87 , §. 52; nem do atum 
salgado pescado nas costas do AI_. 
garve , do peixe salgado que vem 
das Ilhas ~ nem do que se pesca nas 
costas do Reino, e fôr salgado, nem 
da ca valla , e sardinha, á excepçaõ 
da que entrar em Ljsboa, ou vier 
pela foz, dito Alvará, §. 3 ; nem do 
que transita no interior do Reino, e 
l1has por terra ; ou por agua, dito 
Alvará, §. b. Naõ se pagaõ düeitos 
por sahida das pelles de marroquins, 
e cordovões fabricados no Reino. Al-
vará de ~~ de OuLubro de 1788. N aõ 
pagavaõ direitos do Consulado por 
sabida as fazendas da costa do Ma-
labar que vaõ para paizes estrangei-
ros., ou para os portos do Brasil pelo 
Alvará de ~7 de Maio de 1789; mas 
foi este Alvará derogado pelo Alva-
rá de 17 de Agosto de 1795. Naõ 
pagaõ direitos por sahida os chapéos 
fabricados em Braga, e entre Dou-
1·0, e 1\ilínho. Alvarás de 10 de De-
zembro de 1770, de ~\'2 de Outubro 
de 1771, e de f> de Julho de 1793. 
Naõ paga direitos por entrada, ou 
sabida a cera de Benguella. Alva-
1·á de 17 de Julho de 1793; nem a 
de Cacheo, e Bissáo. Alvará de 30 
de Abril de 1793; nem tambem a 
goma copal. Alvará de 10 de De-
zembro de 1770. Foraõ exemptos de 
direitos . a polvota, salitre, e arma-
mentos exportados do Reino até o 
primeiro de Nove_mbro seguinte pe-
lo Decreto de ~3 de Outubro de 1796. 
N aõ se pag-araõ direi tos por dez an-

'. nos dos escravos de Cacheo, Bissáo, 
ou Moçambique, como dos de An-
gola remettidos ao Pará. Decreto de 
16 de Janeiro de 1799. Veja-"Se o De-
creto de · 19 de Outubro de 1793. 
Naõ se pagaõ direitos por sa4ída, e 
entrada dos escravos que se embar_, 
çaõ para o Pará; nem em Lisboa 
das fazendas · que se export~õ dahi 
compradas com o dinheiro delles .. De- . 
ereto de 19 de Outubro de 1798. 
Dos direitos chamados do porto fo-
raõ exeJnptos 9s navios que trouxe..: 
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raõ tôgo a Lisboa. Decreto de ~4 
de Abril de 1801. Naõ se pagaõ di-
reitos dos materiaes , e generos ne-
cessarios para o consummo das Fa-
bricas de ferrarias. Alvará de 30 de 
Janeiro de 180~ , tit. 14; §. 4; nem 
das materias primas que servem de 
base a qualquer rnanufactura. Alva-
rás de ~8 de Abril de 1809 , §. l , e 
de 6 de Outubro de 1810; nem das 
manufacturas n_a~ionaes em qualqu~.r 
porto dos Dom1n1os Portugu~z~s por 
entrada, ou por sahida. Alvará- P.e 
~6 de Outubro de 1810, §. 10. Pa-
gaõ-se só meios direitos , sendo para 
a primeira construcçaõ dos navios. 
Alvará de \'28 de Abril de 1809 1 §. 7. 
Naõ se pagaõ dire itos por entrada 
nas Alfandegas dos generos, instru-
mentos; e drogas necessarias para 
as fabricas do R eino. Decreto de ~7 
de Fevereiro , e Provisaõ de b de 
Abril de 180%. Tambem naõ se pa~ 
gaõ direitos das cousas necessal'ias 
para a construcç.aõ dos barcos de pes-
car no mar; nem o sal para salgar o 
peixe, Alvará de 3 de Majo de 180\2 1 
§. 52. N aõ se pagaõ direitos de en_. 
trada em Lisboa; e mais portos do 
Reino do peixe de Cezimbra depois 
de ter pago os vinte por cento no 
porto da matança. Alvarás de ló de 
Janeiro de 1768, e _de ~O de Dezem-
bro de 1 '80~ ; nem do de Setubal. 
Alvará de 6 de Ag·osto de 180b. 
Mandou-se por Alvará de ~7 de Maio 
de 1803 , que se naõ pagassem di-
rejto por entrada, e sahida das fa...: 
zendas do Ceará Grande por seis au · 
nos, e que depois delles se pagasse 
só ametaàe. E pela Provisaõ de la 
de Julho de 1803 , que se naõ pa-
gassem do que he necessario para 
fornecimento dos N avias de guerra 
Hespanhoes. Que naõ se pagassem 
direitos de dizima da cavalla pesca-
da nas costas de Africa por dez an...: 
nos se mandou pelo Alvará de 31 de 
Agosto de 1803. Naõ se pagaõ no 
Brasil direitos das fazendas ; e ge...: 
nei·os que em Lisboa, 01:1 no Porto 
os tiverem pago. Decreto de ~8 d€ 
Janeiro de 1809. A liberdade delles 
foi suspensa por hum anno por A1.; 
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vará de 7 de Junho de 1809, §. 11, 
e Portaria de~ de Agosto de 1810, 
§. 10. Naõ se pagaõ direitos de ·tri-
go, milho, farinha, e gado de pai-
zes estrangeiros entrando no Porto. 
Aviso de 23 de Fevereiro de 181 O. 
Tam bem naõ se pagaõ direitos de 
én trada nos portos do Brasil das f a-
zendas que para lá mandaõ os mora;-
dore~ de Macáo que residem na 
Colonia vindo em Navios construi-
dos na. Asia. Decreto de 13 <le Maio 
de 1810, e Carla Regia de ~ <le J u-
nho do mesmo anno. Direi tos , e dí-
zimos mandou-se pelo Alvará de 7 
de Julho de 1810, que se naõ pa-
gassem por dez annos das es peci a-
rias, e vegetaes exoticos, ou indi-
genas que se culli varem, ou intro-
duzirem no Brasil. N aõ se pagaõ di-
reitos de entré:1.J~, e sahida nas Al-
fandegas do Brasil do algodaõ, e dos 
tecitlus, e estamparias delle, e igual-
mente dos de seda, ou de lã. Alva-
1·á de 6 de Outubro de 181 o. Pelas 
Portarias de ~6, e de 31 de Outu-
bro de 18ll se mandou, que naõ se 
pagassem direi los nas Alfandegas de 
Portos seccos dos g-rãos de Hespa-
nha, ou de quaesquer comes ti veis; 
mas foraõ suspensas pela outra P or-
taria de 18 de Abril de 181~. Naõ 
se devem direitos de baldeaçaõ quan-
do o navio por caso sinislro de força 
maior he obrigado a concertar, e re-
tirar os seus fundos de bordo. De-
creto · de 7 de .,Dezembro de 18 J 1. 
N aõ se pagaõ direitos do sabaõ feito 
de azeite de palma, nem do da Ilha 
de S. Thomé. Alvará de o/20 de Se-
tembro de l B 13. Pelo Decreto de 
11 de Janeiro de 17 b7 se perdoaraõ 
nos concertos os direitos que os ta-
verneiros pagaõ das suas obras ; e 

,...nas novas se avaliaraõ em outra fór-
ma de pagamento, o que se revo-
gou, e limitou pelo outro Decreto 
de ~7 de Outubro de 1758. Quaes 
eraõ os direitos que devia pagar a 
Companhia de Pernambuco, veja-se 
a Instituiçaõ confirmada pelo Alvará 
de 13 de Agosto de 17::>9, §. 35. 
Mandaraõ-se pagar meios direitos 
po_r dez annos dos frutos, e generos 
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de Castello-Branco , e da Guarda 
embarcados em V ílla-V e lha pelo De-
creto de 19 de Outubro de 1759. 
Os direitos do vellorio, e missanga 
vendido em Moçambique saõ vinLe 
por cento. Carta Regia de ~4 de 
lVlarço de 16 80 , e Alvarás de 1 o de 
Junho de 17f>ó, e de 7 de Maio de 
1761. Os direitos da Casa da India, 
Alfandega do assucar , tabaco , e 
Casa dos cincos como entraõ para o 
Erario, veja-se a Lei de ~~ de De-
zembro de 1761, tit. ~, §§. 10, e 
11. Os direitos do vinho pagaõ os 
Lavradores do Termo· de Lisboa do 
vendido- em sua casa· pelo miudo. 
Alvará de 11, e Resoluçaõ de 17 
de Junho de 176i:>. Foraõ manda-
dos arrecadar em huma só Meza , 
e corno se cobraõ em Lisboa, ve-
jaõ-se os Alvarás de 526 de Ou tu-
bro de 17 6 f> , §§. 8 , 11 , 16 , e 17 , 
e de 18 de N0vembro do mesmo an-
no. Sendo os vinhos vendidos no Ter-
mo de Lisboa, e vindo de fóra delle 
corno se cobraõ, veja-se o Alvará de 
18 de Novembro de 176b, §. J. Man-
daraõ-se arrematar em Lisboa estes 
direitos do vinho do mesmo modo 
que os da· aguardente pelo Decreto 
de ~3 de Junho de 17 69. Dos vinhos 
de ramo, e aguardente que com pra 
a Companhia da Agricultura das vi-
nhas do Alto-Douro naõ se pagaõ di-
rei tos de entrada., ou sahida. Pro-
visaõ de ~~ de Dezembro de 179 l. 
Mandou-se arrecadar hum direito ád-
dicional de quarenta réis em almu-
de de vinho em todas as A lfande-
gas., excepto a do Porto em quanto 
existir o subsidio do vinho para a 
amorlisaçaõ do papel m·oeda pelo De-
creto de 14 de Abril de 1804. Outro 
direilo addicional de seis· mil réis em \ 
pipa de "!"inho que se exportasse des-
tes Reinos foi estabelecido pela Por-
ta~ia de l f> de Março de 1811 ; mas 
foi extincto pela outra Portaria de 

1 ·13 de Ou tul;Jro de 181 o/2. Os direitos 
1 da aguardente aonde, e corno se pa-

gaõ, veja-se o Alvará de 15 de Ju-
lho de 1767, §. 3. Os direitos dos 
comestíveis em especie saõ arreca-
dados na Alfandega como os dos pes-
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cados , e madeiras. Alvará de ~o de 
Julho de 1767. Os direitGs dos ví-
dros pagaõ'"se a peso, abatendo-se a 
quinta parte para a tara. Provisaõ 
de 18 de Julho de 1769. Os direitos 
que se paga vaõ no . Castello de Lis- · 
boa pela eptrada dos vinhos, azei-
tes, e vinagres foraõ extinctos pelo 
Alvará de 6 de Novembro de 1769; 
§: 1. Pagaõ diréitos as cal'nes sec-
cas. Resoluçaõ -Oe 16 de Abril de 
1771. Os direitos reaes , e domini-
caes pertencerites aos Mo~teiros ex-
tinctos dos Conegos Regulares co-
m9 se mandáraõ atreca,dar, veja-se · 
o AI varã ·de ~7 de Maio de 177~. 
Os direitos de vin.te por cento que 
saõ dizima nova , e velha:- paga a 
Companhia das Pescarias do Algar-
ve a respeito do preço potque o pei-
xe fôr vendido. Condicçaõ 7 .ª con-
firmada, por A 1 vará de 1 b de J anei-
ro ~e 1773. Naõ paga pt1rém direi-
tos alguns por entrada, ou sahida 
das cousas necessarias--para seus usos 
c'ômo cortiças? esparto; pipas, &c. 
Condicçaõ 10.ª confirmada . pelo dito 
Alvará de lb de Jan,eiro de 1773. 
o·s direitos de entrada' e sahi<la de 
tabaco exportado para páizes estran-
g e fros resti tuen1-se aos despachantes 
delle 1 mostrando certidaõ da sua en-
trega. Alvará de 30 de Abril de 
1·174~ Pagaõ-se direitos dos navios 

·,,comprados fóra do Reino; como de 
navios compr~dos nelle; sendo a:quel-
la com pra fei (a por · vàssa1los natu-
raes; ou nat.1.ualisados; querendo ha-
b1litar .... se na nave.ga~.aõ a Bandeira, 
Portugueza, e pagaõ além disso cin-
co por cento. Alva1:ás de ~o .de Maio~ 
e de 16 de Setembro de I 77 ~.i; e De_, 
ereto de 14 de Abril de 1807. Os 
direitos de meio por cento sobr'e to-
das as faze.pdas que se costumaõ des-
pachar na Meza do Consulado foraõ 
estabelecidos em lugar da dertama · 
que a titulo de Dec.jma pagavaõ os 
Negociantes de Lisboa. Alvará de 

· 1~ de Novembro de 1774; §. L Os 
.direi tos de ~izi1:na, e siza de tudo ó 
que entra pela barra; e foz do Porto 
saõ arrecadados pelos Officiaes da Al-
-fandega. Alvará de ~6 de Novembro 
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de 177 4. Os direi tos de entrada , é 
sahida de lanificíos obrados neste R i• 
no foraõ prorogados por mais cinco 
annos tJos Portos delle, e dol!l 'Domi• 
nios Ultramarinos. Dectetos ô.e 14 
tle Março de 177 4, e de f24 de, J u-
lho de J 779. ·Foraõ pe1•doados estes 
direitos por vinte a11nos pelo Decre .... 
to de 19 de J.ulho de 1784, Os di-
reitos do tabàco de corda por expor-
taçaõ quaes se mandaraõ pagar~ ve-
ja-se o Alvará de ~o ~le _Novembro 
de 1779 ~ Fez-se nova Pauta, ou ta-
rifa de direit9s contirmada por' De .... 
cretô de 14 de Fevereiro de I 78Pi. 
Direitos de quati::o pot cento de bal• 
deaçaõ sómente se pagaõ dos gene-
ros que §'e carregaõ em Lisboa, nas 
Ilhas; ou no Bras'il para Gôa. Alva-" 
rá de 8 de Janeiro de J 783. Quaes 
direitos pagaõ as fazendas que de 
Gôa vem para Lisbon , veja-se o <li ... 
to Alvará de ~ a de Janeiro de 1783 1 

'§. ~; e quaes pagaõ as fazendas de 
Macáo, veja~se a Carta Regia de 12 
de Março de 1779; o Alvará de 8 

. · de· Janeiro de. 1783; o ])ecreto de 
~9 de Janeiro de 1787; s,uspenso pe~ 
lo Aviso de 15 de Feverefro de 1789; 
os Alvarás de ~7 de Maio de 17 89 7 
de 17 de :Agosto de 1795, de '2f:> de 
Novembro de 1800, e de ID}.7 de De..: 
zembro de 180~. Quaes sejaõ os ge-
netos que pagaõ direitos da Pauta 
anLiga, vejaõ-se os ])ecretos de ''28 

- de lVlarço; e de ~ ~, . e ~ 5 d-e No.;, 
vembro de 1783 .• Pagaõ meios di.::. 
rei tos as fazendas que se - eJkporta.õ 
do Reino, sendo nacionaes, ou en1 
naviqs com Ca.pirnes, e a terça par--
te da Tripulaça9 Pot·tugueza. E por 
entrada vindo em navios Port.ug~ue"" 
zes, ·abatern-'se tres por cento . De"" 
cteto de P2.b de Novembro de l'i 83 d 
N aõ pagaõ direitos as · fazendas nos 
Portos seccos_, tendo-os pago tlos 
molhados , dito Decreto de ~ó de 
N0vernbro de 1783. Meios direitos , 
por entrada no Brasil foraõ perdoa-
dos ' ás rnanufacturas de louças esta-
belecidas; e que se estabelecerem. 
Alvará de 15 de Fevereiro de 1794. 
Direitos de qúatro por cent.o de bul-
deaçaõ pagaõ as fazendas que em 
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Lisboa se ' ernbarcaõ em navios Por-
tuguezes para s Portos além do Ca-
bo da B.oa-Esperànça. Alvará de 17 
de Agosto -Oe 1795, §. 1. P_agaõ-se 
direitos por entrada, e ~ah1da das 
fazendas de algodaõ .fabricadas fóra 
do Reino, e continente de Gôa, Da·-
1~aõ , e Dio ; mas as do Reino sa_õ 
isentas dell'es . AI vará de ~7 de A br1l 
de 1797. /Direitos de tres por cento 
de com boi paga& as fazendas por 
mais privilegiadas que sejaõ, á ex-
cepçaõ de ouro em moeda., em pó, e 
em barra. Alvará de 17 de Março 
de 1800. Pagaõ-se direitos de tres 
pór cento do valor jurado pelo A d.-
ministrador da Fahriça das manu-
facturas nacionaes pelo consumi-no 
do paiz, e das 'que se embarca,õ de ... 
pois de se extinguir a contribuiçaõ 
do comboi. Alvará de 7 de Mai·ço 
de 1801, §. 10, e Decretos de 3 de 
Novembro, e, de 19 de Dezembro 
de 180 l , e de 11 de lVlaio de 1804. 
Pagaõ-se direítos , por inteiro das làs 
Portugueza, e H espanhola que em · 
crú, e sem se,re.m rnanuJacturadas se 
exportaõ para fora do Reino. Alva-
rá de ~4 de Outubro de l 79G , e . 
Decreto de ~7 de Fevereiro de 180?Z. 
Direitos do papel foraõ augmentados 
nas Alf~tnd'egas, e mandados ·pagar 
pela avaliaçaõ da Pauta. AI vará de 
PZ L.t de Janeiro de l 80":L ; §. 3. Direi-
t,os foraõ esti'\belecidos em cet~ tos ge-
neros para fundar em renda pei.·ma:-
nente o estabelecimento da Guarda 
R .eal dâ P olicia, e IIJnminaçaõ d.a 
Cidade de Lisb.oa. Decreto · de 14 de 
Abril de ·1804. Direito.s de dous por 
cento das· Frag·atas foraõ ãccrescen-
tados a tl'es em todos os generos , 
menos -O pescado , o graõ , e os le-
gumes. Deereto de 13 de Abril de 
.1605. E~ta .ccmtribuiçaõ foi manda-
~ª ;eob1·ar em ?1oeda , e na.õ em A pn-
hce~ grandes pelo Alvará de 7 de _A-
gost,o de 180~. Os direitos das fa-
zendas ilia portadas para o BrasiJ em 
navios nacionaes , ou estrangeirns 
quaes sejaõ, veja-se .a Carta Regia 
de ~8 de -!,ane],ri0 de 1808, e os De-
cretos de 11 de Junho? e de ~o de 
Outubro do mesmo anno. fagaõ,...se 
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direitós de quinze por centQ das fa-
zendas Inglezas iritroduzidas :oos D o-
minios ultTama.rinos p~los V assallos 
Portuguezes, como pelos Inglez.e&. 
Decreto de 18 de Outubro de 18 lQ. 
Qua~s direitos pagaõ as.fazendas que 
e n tr aõ no De.posito dai Ilha de S. Mi-
guel, veja-se o Alvará de ~26 de Ou-:-
tubro 'de 181 o' , §. 9 ' e, seguintes.' 
Os direitos de baldeaçaõ dos gene-
ros produzidos no Bra.Sil, e . quaes 
das Alfan_de.gas de Lisboa , ou do 
Porto se exportaõ para os Porto& es-
trangeiros saõ de dous por cento. 
Decreto de ~6 de Janeiro de 1811, 
e Alv'\ará de ~6 de Maio de 181~, 
§. ~- Que direitos se· pagaõ dos ge ... 
neros .em todos os Portos dcs .Domi-
nios Portuguezes, veja-se o Alvará 
de 4 de Fevereiro de 1211 ;,_ e quaes 
no Deposito de Gôa, veja-se O mes-
mo AI vará, §. 9 , e seguintes. Quaes 
sejaõ os direi tos de .exportaçaõ. <las 
fazendas de rnanufactura _Ingleza, 
o.u pertencentes a Negociantes In-
gleies, veja-se o Alvará de ~6 de 
Maio de 18UL Como se faça a de-
claraçaõ do valor das fazendp,s ln.,, 
glezas para pagar os direitos, veja-
se o Ajuste âe 18 de Dezembro de 
l8 l~, e Portaria de 9 de Novembro 
de 1813. ·Üs direitos da Alfandega 
devem ser pagos ao tempo do des-
pacho; mas pódem ficar em deposito 
na m.aõ aos Mercadores. Alvará de 
13 de Novembro de 1756, §. 22. Os . 
direitos pertencentes a quaesquer 
rendas saõ cobrado~ pelos Rend~i ... 
ros, .segundo o ultitno estado. De-
creto de 19 de Abril de 1757. Os 
direitos saõ_ a primeira cousa . que se 
tira da~ fazendas arrematadas na A 1-
fandega. Aviso de -23 de Outubro 
de 177 3. Foi prohibido fazer r€bate 
de direitos, ou composiçaõ sobr€ to-" 
madias: Alvará de ~o de Maio de 
1774, ~· Hl. Ninguem he escuso de 
pagar os direitos Reaes sem m0stra;i.· 
privilegio especial. Alvará de ~b de 
Maio. de 177'6, ~- 8. N aõ he manu-
tenivel a posse de direi tos da Corôa. 

- Alvará- de ~6 de Novembro de 1774. 
Os direitos , e foros que pagaõ as 
terras dos regu.engos , e origina~·ia+ 
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mente da Corôa naõ se pódém alte-
rar-. Alvará de 15 de Julho de 1779, 
§. 4. Nenhuns bens s&õ exceptuados 
dos encargos <los direitos da Corôa, 
·e Fazenda Real. Decreto de ~o de 
.Agos to de I 798. PagaÕ-se direitos 
·dos contr abandos que por qu,aesquer 
·ordens· se n1andaõ entregar ás Par-
tes. Regimento de ~ de Junho de 
1703, cap. III, Aviso de 7, e Offi-
cio de I4 de Dezembro de 1799. 
·Como se regulaõ os direitos do ba- -
·calháo que já os pagou , veja-se a ' 
Provisaõ de '20 de Setembro de I 799. 
Foi annullada a arrematacaõ dos di--
-reitos dos Portos seccos, ~ mandou-
se que nunca mais se arrematasse~ 
pelo Decreto de b de Maio de 180~, 
€ Provisaõ de ~o do mesmo mez, e 
an no. Os direi tos do Paço da l\lla-
deira arrecadaõ-se eom todas as Al-
fanà eg· as do Reino. Decreto de 14 
d'e Abril de l tl07. Os ,pireito~ dos 
a.nimaes que. passaõ pelo registo de 
Curibita foraÇí arrematados por Ter-
mo de 1 l , e Portaria de 16 de Oq ... 
tubro de 1805 . A.s fazendas que tem _ 
pago os direi tos no Brasil naõ os tor-
naõ a pílgar no Reino, e abatem-se 
constando por 1'9ocumentos legaes. 
Décreto. de 7_ de ~gosto" de 1810. 
Para a maior arr.ecadaçaõ dos dfrei-
tos · deve 4aver brevidade do despa-
cho das fazendas nas Alfandegas. 
Decreto de 11 de Janeiro de 17 b l. 
A respeito dos direitos naõ deve ~a
ver privi legio , ou isençaõ .. Alvará. 
de ~6 ~e Outubro de I76b, §. ~4. 
O direito . cornrríum naõ prevalece 
nos casos expressos nas disposições 
das Leis Patrias. Leis de ~~ de De-
zembro de 1761, tit. ~, §. 34, de LJi 
de Julho de 1776, §. <2, e de 18 de 
Agosto de' 1769, §. 9. O direito 
commum he sómente subsidiario, e 
tem força de Lei em supplemento 
do Patrio ~ sendo _fundado ;na boa ra-
zaõ. Lei de 18 de Agos to de 1769, 
§. 9, Estatu tos da Universidade. Liv. 
~- 0

, tit. ~, cap .. 3, §. 4, e Alvará 
de 30 de Janeiro de 180~, §. 3. De-
ve obsei·var-se o direito commurn, 
aonde as Leis Patrias o mandaõ ex-
pressamente. Assento 9,e 17 de No-
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vem bro de 17~1 . O ditei to de ter"" 
ceiro nunca he da intençao do Sobe--
rano o prejudicar-lhe. Alvará de f> 
de Maio de 17 G~, e Decreto de 30 

l Maio de 1775 . O direito natural 
1 obriga os Príncipes a proteger o~ 

seus vassallos nas oppressões que s~ 
lhes fazem contra o m esmo direlto .. 
Decreto de lo de lVlarço de 1764. 
O dir~to canonico quando deve ob ... 
servar-se nos Consistorios ecclesias~ 
ticos, veja-se a Lei de 18 de A gos4 

to de 176~, §. HL O direito natutal 
naõ permitte que a1guem li,1cre com 
a perâ.a . alheia. Lei de 9 de Setem-
bro de 1769; §. ~6. Por elle compe.;. 
te ao proprietario dos bens o uso ho-
nesto do seu -dominio. Lei de 3 d~ 
Agosto de ! 770. O direito do san--
gue se extingue .pela Ptofissaõ reli-
giosa. Lei de 9 de Setembro de 1769, 
§. lo. O direi to feudal he estranho 
neste Reino. Lei de 3 de Agosto de 
1770 ~ §. ~. O direito público metal--
lico de Alemq.nha he ctireito subsi-
diario no Reino e·m materia de Mi .... 
nas , e Ferrarias, assim corno o Rc"' 
mano o he nas outras materias . AI-.. 
vará de Regimento de 30 çle Jane1.., 
ro d_e 1809Z, tit. l, §. 3 •. 

Direito consuetudinario se diz o 
que he introduzido pelo costu~ne ~ As 
mercês concedidas por força delle 
naõ se reputao novas . A1var~ ~e 125 
de Agosto de 17 bO, §. 8. Naõ tem 
porém lugar o direito consuetudina-
rio nos officios, em que se requer 
pl'opria industda. Decreto de ,3 de 
Agosto de 1753; nem nos officios 
do Erarió. Lei de ~\2 de Dezembro 
de ~761' tit. 11' §. 1; nem tam-
bem nos em pregos de Thesoureiro , 
e Comrnissario 1 Assistente; ou Pa-
gador do Exerci to. Lei de 9 de J u...: 
lho de 1763; §. \23. Foi o direito 
consuetudinario declarado erroneo, 
mandando-se que foss€ ha v:ldo como 
naõ existente pela Lei de ~3 de No-
vembro de 1770, §. lfl.5. Das conces-
sões , e Graças que fazem os nossos 
Soberanos se paga o tributo ehamado 
entre nós os novos direitos. Este tri-
buto foi imposto pelo Senhor Rei p . 
Joaõ IV. nas Côi-tes de Lisboa ~m 
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164~. Nellas determinou o dito Se- rás' de 14, de Abril, e de ~9 de No· 
nhor Rei que se recBbessem huns vembro de 1753, ,de ~5 de Janéiro 
novos direitos de todos os officios , de 17 bb , de 30 de Abril de 177.;I;, 
assim de Justiça, como de Fazen- de 15 de Julho de 177 5 , . e de ~4 de 
das, e, ou fossem essas Mercês fei- Janefro de 1804·; e se regulou o seu 
ias pur El-R.ei, ou se fizessem por despacho pelo Decreto de ~7 de J a-
ptovi.tnentos dos Tribunaes, e Do- neiro de 1751, Aviso de 14 de Fe-
natarios da Corôa. Havia já antigos vereir-0 de 17 b l , Decreto de J. 5 de 
direitos ~a Çhancellatia, de q~.e tra- 1 ' Dezembro .de 17b~, e Alvará de 15 
ta o Regimento de 16 de Janeiro de .- de Julho de 177f:>. Veja-se o Regi-
:láB9. O primeiro Regimento qffe se ' mento das Casas .de inspecç.aõ do Bra-
deo para a arrecadaçaõ dos novos ·di- sil de 1 de Abril de il 7 b l. N aõ pa.gaõ 
teitos he dátado de ~4 de Janeiro direitos de entrada os moradores de 
de 1643. Foi reformado no tempo L1sboa dos frutos que v-em pp..ra 'seus 
em que governava o Reino como , gastos, excepto o vinho, vinagre, e 
Regente a Senhora Rainha D. Lui- azeite. Editatl de3deAbri1 deI7i!>4, 
za na rneNoridade de seu filho. o Se- e Decreto de ~ 1 d·e Outu.bro de 17 5õ. 
nhor Rei D. Affonso VI. P-ublicou- Pelios Decretos de 2 '8 de Janeiro de 
s'e 'este segu'ndo Reghnento em 11 180.9, e de 7 de Agosto cle 181.0 se 
de Abril de 1661. Os provimentos . regul;a;raõ os diireifos <il.as fazendas 
dos offi·cios feitos por El-Rei como exportadas deste Rei:no para o do 
AdrninisU·ador das Ordens 1Militares ' Brasil, e do Br.a.sil para Portugal. 
!saõ isentos dos novos direitos. Reso- He livre de, '<ikreih0s o f.erro que se 
iuç-aõ de 9. de Janeiro de 17 52. So- e.~potta das lV.b nas d.e A ng·ola para 
bre os direitos das fazendas embar~ ·08 PortGs do Brasil. Alvará de ~4 de 
·cad~s no Porto de Gôa, veJaõ-se os A hfrl -de .J 801. Sa;õ isentos <le. direi-
Decretos ele 8 ·de J an-e:iro de V783 , tbs , os, _geneiros, iastru.rnentos, dro-
e d~ ~9 de J·anefro de 1789. Pela · -gas, e ·ffiater:ias c1'11is nece.ssario1!1 ás 
Res0luçaõ de 17 de . ·setembro <le !Fábricas. Becret0 de \!27 de Feve-
180~, e Eclitaes do Senado c;J.e 17 reiro d.e 180~." Os generos que se . 
de No·vembro de I 8'03, e de ~~ de 1 

1 imporU1õ, ioti se exportaõ da Capi-
Março de l -804 se ordenou o metho- i: 1 tanía do _Ceará g:i.·ande directamen-
do de a'l'rec~daçaõ dos dfr.eitos dos 1 ~ te para e·ste Rei1J'lo saõ exernptos de 
Ba1'cos, e 'rTag~amalh0. Sobre os <li- · 1 meios direi'tos-. Alvará de 027 de Maio 
·rei tos dos ·gerreros, e mercadorias da : ' 1 de 180.S. Fjze1·a0-se gratificações de 
·Griiõ-Bretanha, veja-se o Tratado d~ 1 i aJg·u11s dii;eitos respectivo_s a varias 
Comme'rcjo de 1·9 ~e Fevereiro de '! fazendas em beneficio da · Navegaçaõ 
1811, à Carta Regrn de '28 de Ja- P0Ttug1i10za -peJ:o Decreto de ~f> de 
neiro ·<l_e 1:s.o.a -, e ·os Decretos de 1'6 , 

1
1 Novemhro de 1783. O <lireito Real 

de Ju·i:.rho, ~ de ~'0 de Outubro de i 'de hum ja1ntM· qi..1e se p~gou quando · ~ 
1-808, e de ~8 de Janeiro de 1809, . 1 nos antig-0~ tei:nµos os S~nhon:>s- Reis 
o A v.jso ·de 13 ·de Outubro de 1808 , . · ,des· e iRrei·ao -visitav<iÕ os seus Povos 
·o Alvará de 28 de Abril de ' 1809, e ; l foi <l-epo··s pefo-s Foraes reduz~d-0 a 
o Deoreto~de ll3 cle Outubro -de HUO. 1 <certá qr:1a.ntidade de dinheiro, cuja. 
Sobre a isençaõ dos direitos ·de e:n-, l i"eéhrcc{a·õ ·se mandou gufl. rdar pelo 
trada, e sahida nos Porto's, Fozes, J Alvará de 14 dé Junho de 1'17f?. Pa-
e Barras dos generos contemplados ' ·gaõ-se os direitos,.da Chancdlar·ia pur 
no §. J. 0 da Ue·i ,de 4 de Feverefro ~ ! novas a.valiaçõe8 gera-es que se ma·n- -
de i 77 3 se tornou o Assento de ~4 , dar::i.õ fazer dos 11gM·es , eH1'p'1.·egos .,, 
de Abril de 1788. Sobre a arrecada~ e o'fficios. Decreto de i ·7, ·de N -ovem"" 
çaõ dos direi tos do tabaco se deo hro de l 801. Corno se art"ecadaõ , 
Reg;iment-0 em 16 dé Janeiro de ·· vejaõ-se os Decretos de 8 de .lVIarço 
H'nI, _qu~ foi decla1·ado pelo Officio · -d-e 1799, de ~7 de Asril do mes'lTio 1 

de 11 de · Janeiro de 1753, e A1vá ... 1 a-nf-lo, e -dê IJ28 -de Ja-aeir0 de 1=8'00, 



DIR 
e o rnésmo Decreto de 17 d.e No-
vern bro de 1801. O direito d,a Foz, 
do vinho, e azeite que entra pela 
Barra, e da aguardente para ::t rna-
nu tençaõ da Guarda Real da Poli .... 
eia, e lll'uminaçaõ da Cidade, qual 
seja, veja-se o Qecreto de 14 de A-
bril de 1804. O .direito _ dos tres por 
cento de com boi estabelecido nos vi-
nhos , e g-eneros que se exportassem 
des~es Reinos para as Colonias, e Do-
minios Portugtiezes pelo Alvará de 
17 de Março de 1800, declarado pe-
lo Alvará de 28 de Maio de 1801 foi 

1abolido pelo Decreto de l ~) de De-
zembro de 180 l . Ficou porém exis-
tindo o outro direito dos tres por 
cento imposto ás manufacturas do 
Rei no pelo -Alvará - de 7 de Março 
de 1801 . Os direitos que se cobraõ 
na Alfandega <lo Port'O devem regu-

, lar-se pelo disposto no Regimento · 
da Alfandega de Lisboa. Decreto de 
11 de Fevereiro de I 803. Pelo De--

. ci·eto de \2 de Janeiro de 1807 se 
mandou, que se dessem livres de di"'" 
rei tos .a.os Religiosos Capuchos da 
Próvincia da Conceiçaõ do Rio de 
Janeiro os ge~eros, que se lhe re-

. inet_tem para seu provim.ento, e_ das 
suas Igrejas. Os direitos do ouro; 
que vier conduzido do

1
Brasil, ou se-

ja em Embarcações da Armada Real ; 
0u seja em Navios Met'cantes -devem 

·_p agar-se de hum por cento, quan~ 
. to ás pequenas porções, que vierem 
po1· mãos de parli'culares., e f6.ra dos 
cofres , seg:un do o Decreto de · 30 de 
Setembro de 1799' ; e excedendo es-
sa quantia; e fôr conduzido em co-
fres, tegulaõ-se .esses direitos segun-
do as Leis de ~4 de Dezembro de 
1734; e de ~8 de Fevereiro de 1736. 
Pelo A viso de ~9 de Novembro · de 
1810 se mandou, que naõ se pres-
tassem fianças ao maior direi to do 
l;>acalháCY, e que as prestadas ficas~ 
sem sem effei to. Pelo Decreto de I 1 
de Junho de 1808 se ordenou:; que , 
todas as fazendas, e mercadorias pro-
prias dos Po1·tuguezes 1 e por sua con--
t~ carregadas em Embarcações Na-
c10naes, que entrarem nas A lfande-
gas do Brasil paguem de direito por 

DI -
entrada I G por l oo sómente; e o 
gener-os que se denotniuaõ molhaqos 
paguem menos a terça parte do qu~ 
se acha estabelecido, derogada nes""' 
ta parte a disposiçaõ <lr,1 Carta Re+ 
gia de ~8 de Janeiro de 1808; e que 
as fazendas que os Poriuguezes as .. 
sim exportarem para Reinos estran ... 
geiros, decl;;trando-o assim nas AI .. 
fandegas paguem quatro por cento 
sómente de baldeaçaõ, passando-as 
depois para Embarcações Nacíopaes, 
ou Estrangeiras, ·que se destinarem 
a Portos estrangeiros; o que tudo ó 
terá lugar nas Alfandegas do Rio de 
Janeiro, Bahia, Pernambuco., Ma., 
ranhaõ, e Pará. -

Dz'rúturas, eraõ pensões miudas 
a que hoje chamamos foragens? ou 
miunças, e que o Emfiteuta costu-. 
mav_a ,. pagar além do füro prinçipal 1 
e sabido. 

Dfreitureiro antiqu . inteiro, tec-
to, imparcial, amigo de fazer jus .. 
tiça. 

D1:rimente. Veja-se Imp'edirnenta 
dirimente. 

Dz.sciplina. Entende-se em g·etal 
por esta palavra o modo de se con-
duzir , segundo rs Leis de cada pro-
fissaõ. Saõ tan Las as especies de dis.-. 
ciplinas, como saõ differentes as pro ..... 
fissões; mas applica_-se mais particu-
larmente este termo: l. 0 ás regra-si 
ecclesiasticas : Pi . 0 aos institutos r e"" 
gulares, e m onasticos: 3. 0 ao gover-
no,, ,e coriducta da tropa. A dis~'.ipli
na ecclesiastica .em sentido lato he a 
policia· exterior da JgTeja; e em seil ,,.. 
tido restricto he o exercido do seq. 

• poder com .respeito ao castígo, -0u 
correcçaõ dos membros escandalosos 
que a de$honraõ. A disciplina eccle-
s.iastica deve ser -.exercida pelos Bis-
pos; mas qua:tldo os o~jectos della 
pódem ter alguma infi-lilencia sobre o 
Estado he necessar.io o .conct'lrso do 
Soberano. A disciplina tegular; ou 
monast.ica .he o modo de ;vivg1• dos 
Religiosos, segundo as cortstittt.ições 
da sua Ordem. Ella he interior 1 .ou 
extetior. ,A disci pliua dos ·Cotpos _mi"' 
liíare_s de.per:tde -do..s exei•dcios , e evo .... 
luções. Decreto de \OZ4 de Mar-"º ~-e 
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DIS 
17 f>7. Com a disciplina mili lar , e 
corn a policia se sustenta a tranq uil-
lidade pública. Alvará de ?J l de Ou-
tubro de ~7G3, §. 5. Deraõ-se pro-
videncias sobre a disciplina militar 
pela Ordem de 4 de Março de 180~. 

Discípulo se diz o que aprende 
alguma arte~ ou sciencia. Que oia 
disci pulos devem usar com seus Mes-
tres de obsequiosa attençaõ se diz 
na Carta Regi a de 7 de Março de 
1761, tit. 6, §. 14. Naõ póde abran-
ger a mais de cincoenta discipulos o 
cuidado de hum Mestre. Estatutos 
da A uia do Commercio, confirmados 
por Alvará de 19 de Maio de 1759, 
§. 4. . -

Disco , he termo de Liturgia. Os 
Gregos deraõ este nome ao que os 
Latinos chamaõ patena. O disco dif-
fere da patena em ser maior , e mais 
fundo. 

Discontinuaçaó he a cessaçaõ de 
a1gum acto, como de huma posse, 

. de hum processo, de huma diligen-. 
eia. 

Discreto. No sentido ordinario es-
te adjecti vo naõ se emprega senaõ 
relati varnen te aos discursos para1si-
gnifica:r_ aquelle que naõ diz jámais 
o que convém calar. Discreto se em ... 
pregava· antig·amente como huma qua-
lidade de honra que se dava aos Sa-
cerdotes, e aos Doutores que se ,cha-
mavaõ pessoas veneraveis, e discre-
tas. Em algu·mas Ordens Religiosas _ 
chamaõ-se Padres discretos , e em 
algumas Communidades de Freiras 
chamaõ-se Madres discretas os Re-
ligiosos, ou Religiosas que formaõ o 
Conselho ordinario do Superior, ou 
da Superiora. 

Discriçaõ em hum sentido gene-
r ico se diz Cla qualidade de · huma 
pessoa que se considera discernir com 
exacçaõ em cada caso , o que he 
con ve~iente dizer, ou calar, fazer, 
ou de1xar de fazer. A discriçaõ he 

·hum dever para com todas a~ pes-
soas públicas, a quem se fazem con-
fidencias debaixo do sello do segre-
do, e da probidade. 

D1:scussaõ ·significa o mesmo que 
con testaçaõ. 

D IS 
DisJuncçaó he a se paraçaõ de duas 

Causas , Instancias , ou Prscessus, 
que tinhaõ sido juntas por algum 
precedente mandado , ou despa-
cho .. 

Di~juncti'.va. Em frese assl.m fo-
rense como grammatica dá-se a qua-
lidade de disjunctiva ás part1culas, 
que ajuntando as partes do discurso 
sepáraõ as cousas que se dizem, e 
naõ affirmaõ senaõ huma indetermi-
nadamente. A obrigaçaõ de pagar 
cem cruzados , ou_ cem alqueires de 
trigo naõ encerra senaõ a alternaü-
v a de pagar J:iuma, ou outra cousa; 
porque a partícula disjunctiva que 
serve para ligar o ' discurso annun-
cia , que naõ se deve senaõ 'hum a 
das duas cousas .com prehendidas na 
obrigaçaõ. 

Dispensa he :1. relaxaç.{lõ do r.igor 
de direito concedida a alguem por 
considerações parti'c.ulares. Naõ se 
concede járnais alguma dispensa do 
d.ir eito divino, nem tam bem <lo di-
rei to natural; mas sómente do direi-

. to positivo. A . dispensa das Leis ec-
clesiasticas he dada pela Igreja; e .a 
das Leis ci vís pelo Soberano. Nas 
materias canonicas as dispensas só 
pódem ser concedidas· pelo Papa, ou 
pelo Bispo, e seus Viga.rios geraes 
quando se trata de hum facto que 
naõ excede o poder do Bispo. N aõ 
se comprehendem na dispensa da 
Lei mental os Padroa<los de juro da 
Corôa sem delles se fazer expressa _ 
mençaõ. Lei de 14 de Novembro de 
17 4~. N àõ he a dispensa regra , nem 
se póde estabelecer como tal. A viso 
de ~5 de Junho de 1790 • . 

Dispos-içaõ. Esta palavra reeebe 
em Direito muitas significações. Em 
geral he o acto em que se ordena 
alguma cousa, ou em que se faz al- -
gum arranjamento áo,erca d.os hens 
daquelle que dispõe. As vezes torna-
se pelos signaes effecti vos da vont.;t-
de de alguem , e outras vezes pelo 
mesmo acto, que contém este~ si-
gnaes de vontade. Disposições de 
huma Escritura , ou de hmn aGto 
saõ as convenções, que se contém 
na mesma Esci-i tura, ou acto. D~s-

• 



b I S. 
posiça.õ. de huma Sentença he o que 
t1a n:i es ma Slen tença s,e ord,ena. As 
divelis.as disp0.s1~ões.. de huma Sem'" 
tença se_ co_usideraõ nutras tauta..s 
Sentenças. dfasti:nctas, e separada.~ de 
sorte., <-1ue se pôde .reeorrer de hu-

. :i:n~s S@-.lll se impugnar as {)t.:J;tras·. Dis-=". 
1 p.t:!siç~õ. caduea he a •iue fica sem 
e~ecuçaõ, nàõ, podendo ter lugar, 
ou pela rn.o.rte • de a}gue~ll , ou por-
~lgum outPo acemtecjrnep.to~ Di~po
siçaõ' capta:.toria charna..-se nos T(3si._,, 
ta,.mentos, e outi·os aotos q~ ultima 
vontade <'l que tel'.lde a. iudu.~ir aquel-
1~ a queq1 se dá_ a]g·uma QOút3.a. a fo-
i~r da sua parte alguma, liherplida-
de, éon:w tl\lando se diz :- ln$tiiuo. 
a Ticio na porçqó em. q?J~ elfo me 
in$titv:ir herd,ti;ir<); :-- Esia d.i~pos~ç!:lõ 
he reprovada, poiqqe nÇtÕ he ver-
dadeit'a li b~raJi daqe, N aõ }Je porém 

· disposiça.õ captatoria o~ dnr alguma 
ç9qsa ep1 agnu:iecimento do já rece-
bido. Di§posiçaõ causa, mortis he hum 
açt9 feito em considera~aõ da ipor-
t~, pelo ql!.al alg\1em d~clani; a sqa 
ultima vontade. Disposiçaõ commi-
natoda, he a,quella, em que se impõe 
p~qa, ou coq11)1is~o ~ d eix:.a11dq-.se de 
fo?:er aJ,gurpa çousa elp certo tem~ 
po. Dispo,SÍÇ~Õ ·c.ondicionq} he aq uel-
la que dep-<?nd~ do evento de algu .... 
fPÇl ~opdiçt:iQ. · Pisposiç<:tõ- gratu.ita he 
aque:IJa que :se faz por rn~ra libe-· 
ralidade- como 'A doq.çaõ. Dií~posi<põ 
entre viv0s he a que se Qr95=na j1or 
hl.}m q.cto ep{r,e vi v9s, e para te!' 
lugar erp vida. A di§posiçaõ en-
tré yiyos }le .0pposta á gisposiçaõ 
e.a.usa mo-rte.s. Disposiçaõ do homem 
se e,a(en~ .de tudo o qu;e o ho ... 
Il}em pód~ r.>tdenar pol.· qu.a,quer ac-
to, ou .sieja,. -,eptr.e yjvo.s, ou c,aus:a 
morti~. A. di.sposiçaq do hompm he 
oppqsta ~ \<ila Lei. Ije regra de di-
reito .que a ,di.sposiçaõ qo homem faz 
cess.ar a da L~i. Jsto' paõ que,r dizer 
ql)e· os part~culçi.res pódem q.brb.gar 
as Leis; . m-a,-s signifie,Çt só que éJ. dis .... 
pos~ç.aõ do hoiP.E}Jll .prev çi.lece á d .9 
Lei ,, qµando es t-a só ordena ,alguma 
~9.u.sa para -,o caso em quie o homem 1 
naõ ·ajsp.Qnh,_a ,di vers.amen-te, o,\l quaIJ.-;-
do ?:l L~i .q~ppe sim pl~s1p~,nte s~)» 

blS 
prohibjr que se possa clis.pôr de bu .. 
tro n10.d;o. Por e:x:eni.plo a_ Lei def.cpJ;' 
os Q.ens. de hum defunto aoi:;. seus pa-
re.u~es proxi.mos ; 11Jé\.~. efita di.s.poªi• 
çª':' da Lei cessa. qualíldo o defu,n~Q 
dispôz de outro m.od<;> poy T~ta~e:r;i .... 
ia, ou Codioillo. D~s.po.&· çaõ. ij v.çe he 
a. que algl!lel)íl faz poF :(DU,~tó ~-u.a von· · 
t<i!-\ll? se1u constraugirne~tQ, u sug"" 
ge~Laõ. Dü;,p.osiçaõ mod~l lie ~qvel19 ª Ç}i e o 'l'esladQJ," l!n~ ce:vto encargo 
de fazei;, O\l, d~r Çtlggi;na CÇ>l)SÇL :Qi~;
PQSÍ<,;Ç\Õ o.ntirQ,sa he q acto qu~ traI:!~:
f(;3r«; para Ol.lt11q hl\m.~ çq-µsa pçn· titi..1~ 
19 oner·QSQ, e D,Çl.Õ pox titg o. lµcrati~ 
vo. A qisppsiçé\Õ o.perq~~ he o,npo~ta 
á gratµi t&. :Pi~pot'içap prohH:ütiva h~ 
a. dispq~Í.Ç f\9 de ~\lm'ª- ~~i qu_~ pro" 
hihe fazer t'.\l~·unH} çpqsª'. Pi~Jlos1ça~ 
:remuneratpri11. h~ a que. tem por op--
jecto r~comp~n~p.r alguem os qep.efh· 

l eios r13cebido;;. Pisp §i~aõ testamen':"' 
tarja he a q L\~ ht3 orq~nadq. em Tes-
t4mçpto. Pisp . si~aõ de µ1 Lj ma von-:-
tq.de he hµm acto fe ito ~rn coniem-:i 
plq.çaõ da morte, pelo q u'!l alg4em. 
dispõe de s~us bel\S para d~pois dellé!• 

D 'ispositiºvo he ~ pa-rte <le buma. 
Sentençé.l, q11e contém propriamen-
te a decj,~ap. , 
' Dissertaçaó he o discurso didac .... 

ti.co sobre algum pon tu li tt.er atiu , ou 
scien Ufico. ~ " ,,,. -

D1-ssúnulqçaó he a faJ ta de cas-
tigo. A dissi~ulaçaõ ·nos pequenos 
4elictos he c~u1sa de se commet t~_, 
r.em outros maiores, Djrectorio con::-
firm~do _gelo 4.lvap;í. d~ 17 de /\go~-" 
to d e l 7 b 3 , §. ~ • . ' 

Dissip.aççü} P.~ ·o vicio do di~si pa--
do:r • · 
· ' I)is.sipq,[l.or· ~e djz aqu.elle que con .... 
.som m~ o~ §eus ' Q_eRs ,em Q.espez a,~ inu .... 
t~i~. Qmp~dQ 9- dissipaçµõ çh~g~ ,á pr<;>-
_digalidade he j st<} c~us<;i parJt a jn--
terqicçé,lÕ'; 9 p!-'ohjpjçai) da admipis;-
traçaõ dos bens porque se presam~ 
hu_rµ,,q. ~~p~c~e ge .aJi~n~~aõ .ele espí-
rito . . . ' I)i_ps.p/uçaõ Q,~ a ruptµra, aQnl. ... 
quil1Ç1,çaq ge .lJlJm ~pto. fl~ prin.cipj.o 
.g:e.ral ,que(• ~ct9 se <;lissolve pel_o ll)..Q,JÇ) 
p.o,rque foi feito, isto ~, p,el9 ÓÇ)A-
sentirne;n;Lo das ,Partes. . . . . . ' I 
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D IS , 
Distincçaó he o acto de se dis-

ti ngúir. Deve haver distincçaõ con-
forme aos respectivos cargos, e gra-
duações. Diréctorio confirmado pelo 
Alvará de 17 de A gosto de 17 58, 
§§. 9, óO, e 83. 

· Distinctivo se toma ás vezes subs~ 
tanLivamente, e he synonymo de si~ 
gnal. Pelo Decreto de 19 de _ Maio 
de 1806_ se determinaraõ os distinc-
ti vos das Graduações ~ e Patentes 
dos Officiaes , do Exercito; e se re-
gularaõ os uniformes das diversas ar-
mas, e repartições militares . . Veja-
se tambem o Decreto de ~7 de Abril 
de 1761. Pela Portaria do Governo 
de \540 ·de Setembro de 1.808 se per-
n1i ttio, que os Indivíduos que com .. 
pozeraõ os Exercitos que das Pro-
vincias do Norte vieraõ em soccorro 
da Capital ficassem usando como dis-
tinc ti vo de hum laço branco' no bra-
ço direito; e os · que compozeraõ o 
Exercito, que veio do Alérn-Téjo, 
e Algarve usassem de laço encarna-
do da mesma fórma, e no direito bL·a-
ço. Foraõ concedidos distineti vos aos 
O ffi ciaes, e Soldados do Exerci to A u-
xil i ar, que passou á Hespanha pe-
los Decretos de 17 de Dezembro de 
l 79fJ. 

_ ., , Distinguir he conhecer a differen-
, l-ça que ha de hmna cousa á outra. 

Aonde a Lei naõ distingue naõ se 
deve distinguir. Alvarás de \?Z~ de 
Novembro de 1774, §. 17; e de ~5 
de.,Janeirn de 1777, Edital de ~!Je 
de Abril de 1771, e Assento de ~3 
de Julho de 18 11. 

Distracto be a dissoluçaõ, ou des-
feita do pacto, ou contrato. Deve o 
distracto das dividas manifestar-se na 
respectiva Superintendencia da De-
cima dentro de vinte dias contínuos. 
Alvará de 14 de Dezembro de l 77f> _, 
§. 7, e Portaria de 19 de Dezembro 
de 181~. 

Distribuiçaó em geral he a acçaõ 
de dar a cada hum a parte que lhe 
toca e1n huma cousa commum , e 
tambem o effeito desta mesma ac-
çaõ. Em Direi to esta palavra tem 
~ignificçições diversas, segundo o ob- _ 
Jecto a que se a~plica . . -Distribuições 

• 

DIS 

quotidianas saõ as que se fazem quo-
tidianamente, e por miudo a cada 
hum· dos Conegos que assistem aos 
Officios. Distribuiçaõ das Causas, e 
Processos he a que se faz em cada 
Tribunal, ou J uizo, assnn entre os 
J uizes, como entre os Esprivães. Faz-
se distribuiçaõ das Pe~ições para as 
Provisões entre os Escrivães do Des-

,... embargo do Paço. Prcvisaõ de ~8 de 
Abril de 1607 , e Alvaí·á .de 14· de 
Outubro de 1766. Devem distribuir-
se os Feitos entre os Escrivães aon-
de houver mais de hum. Lei de 3 
de · Abril de 1609 , Provisaõ de 6 de 
Junho de I 7~1, e Alvará de ~3 de 
Abril de 17~3. Da mesma .sorte se 
deve fazer distribuiçaõ das Quere1-
1as, e Devassas. Lei de 3 de Ãbri1 

. de 1609 ~ e Alvarás de ~3 .de Abril 
de 17~3 , e de 9l4 de Janeiro de 1&09. 
Deve haver distribuiçaõ entre os Es-
crivães nas Causàs dos Residuos. Lei 
de 3 de Novembro de 16 ~~ , e Carta , 
Regia de lb de Julho de 1609. _De-
ve- a distribuiçaõ fazer-se com inte.i-
reza; e igualdade. Alvarás de ?2o/Z de 
Novembro de 1613, de ~l de Outu·-
bro de .l763, §. lo, de ~6 de Se-
tembro de . 1764' e de B de Abi::il ,.. 
de 1807; §. b. Deve fazer-se na Re-
laçaõ a distribuiçaõ das A ppellações 
civei~. Assento de ~4 de Maio de 
1735; assim como. a dos Feitos cri-
mes, Ag·gravos, e A ppellações dos 
Feitos da Fazenda. Assento de 7 de 
Janeiro de 1741. Na:õ he precisa dis-
trj buiÇaõ nos Feitos que saõ depen-
dencia de outros. Assento de 11 de 
M 'aio de l 713. Quando se faz distri-
buiçaõ de Autos _que vem por A p-
pellaçaõ, se estes se mandaõ1 remet-
ter por Aoordaõ. ás Instancias jnfe-:.. 
riores , naõ se ,descarregaõ neJia ; ex- · 
c·epto os que se mándaõ distribuir 
por Aggravo por ·naõ ser caso de 
Appellaçaõ. Assento de 7 de J anei..:.. 
ro de 17 41. Como se faz a distribui-
çaõ . dos Guardas de N avias, veja-se 
o Alvará de 3 de Outubro de 1757. 
Como a dos homens de trabalho da 
Companhia. de Entre-portas extinc-
tq,, veja-se o· Alvará de ~4 de Outu-
bro de l.757, que declarou o cap. lõ 
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dos Estatn.tos confirmados por Al-
vará de l 6 de Dezembro de l 7b6, 
§. 5. 

Distribuidor he ó Official que dis~ 
tribue entre os Escrivães, ·ou Ta-
belliães os Autos, Escrituras; e Pa .... 
peis em que lhes cabe escreverem. 
Estaõ impostas penas ao Distribui-
dor que fizer erro na distribuiçaõ. 
Lei de 3 de Abril de 1609. Deve o 
Distribuidor levar os Feitos á Rela-
çaõ nos dias della para se distribuí-
rem na presença do Chanceller. Al-
vará de ~~ de Novembro de 1613. 
O Distribuidor da Relaçaõ do Porto 
percebe os mesmos emolum·entos que 
o da Casa da Supplic.açaõ. Alvará 
de l de Maio de 1696. Hum Distri-
buidor dos J uizos das Correições do 
Civel , e Crime da Côrte , e Casa 
da Supplicaçaõ no Rio de Janeiro 
foi creado por Alvará de ~4 de Ja-
neiro de 180~. O Distribuidor que 
servia no J uizo do Ci vel extincto, e 
unido á Correiçaõ do Cível pelo De-
creto de 19 de Outubro de 17 43 foi 
mandado pelo Alvará de 8 de Maio 
de 17 45 exercer o seu officio como 
Distribuidor do J uizo da Correiçaõ 
alternadamente aos mezes. 

· Distributivo. Esta palavra se ap-
plica em Direito á Justiça; que se 
divide em distributiva, e commuta-
tiva. 

D ·istricto significa terri torio , ex-
tensaõ de terreno dentro de certos 
limites, sugeita a certos Magistra-
dos , Prelados , e J uizes. Entende-
se tam bem pela extensaõ do poder 
de hum Official público. Quaes se .. 
jaõ os districtos para as recrutas dos 
Soldados, veja-se o Alvará de ~4 rle 
Févereiro de 1764. 

D ·itugos , ou Dípticos , veja-se 
Dipt'icos. . 

Diurnal, ou Diurno' se diz o Li-
, vro da Igreja, em que se contém as 

preces do Offi.cio divino que se te-
citaõ de dia. Para a venda do Diur-
no Romano se concedea privilegio 
exclusivo. Resoluçaõ de ~3 de No.-. 
vembro de 1798, e Edital de 4 de 
Março de 1799. -

Divertir em sentido forense tem 
ToM-o I. 
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duas significações. Na primeira qu 
dizer interrupcçaõ. Assim se diz que 
o Testam nto deve ser feito por hú1n 
unico acto, e sem se divertir para. 
outros. Este modo de falar quer di-
zer que o Testamento deve fazer-se 
seguidamente., e sem discontinuaçaõ. 
Em segundo lugar divertir quer di-
zer desviar. Assim se diz que a -viu-
va divertio, ou os herdeiros diverti-
raõ os bens da comrnun:iaõ , ou da 
herança, o que quer dizer que os 
destruiraõ, alienaraõ, e naõ daõ con-
ta delles. 

Divida. Estci. palavra tomada no 
seu verdadeiro sentido quer dizer o 
que se deve a. alguem . Com tudo 
entende-se tambem por esta palavra 
o que nos he devido, e se chama 
regularmente hum credito. Para evi-
tar a confusaõ se distingue ordina-
riamente a divida activa, que he a 
que se nos deve da passiva, que he 
a que nós devemos. 

Divida activa be a divida consi-
derada com relaçaõ ao crédor , ou 
pata melhor dizer, b.e o credito, Es-
te termo he opposto a divida pro-
priamente _dita considerada com res .... 
peito ao devedor. 

Divida antiga em rnateria de hy-
potheca he aquella que precede · ás .. 
outras; e em ma teria de su brogaçaõ/;t ,/ ' 
he aque1la a que o novo crédor- he 
subrogádo. 

Divida annual Í1e aque11a que se 
renova todos os annos, como a ren...o 
da, o foro. . 

Divida caduca., ou fafüda he a-
quella que he de nenhu1n valor, e 
de cujo pagamento naõ ha alguma 
esperança. 

Divida chirografaria he ttquell.a 
que he contrahida por hum escn-
to particular que naõ produz hypo-
theca. 

Divida civil he toda a divida or-
dinaria, que naõ provém de com-
mercio, ou de condemnaçaõ em ma~ 
teria criminal. 

Divida clara he aquella, cujo ob ... 

1 

jecto he certo. 
Divida do casal he aquella que 

he contrahida durante o consorcio 1 
Ccc 
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quando os conjuges casaõ por carta 
-de ametade. 

Divida comrpum he aquella que 
está a cargo de muitas pessoas~ 

Divida condicional he aquella que 
se deve debaixo de condiçaõ. Op-
põe-se a divida pura , e simples , 1 

que naõ depende de algum aconte- 1 

cimento. 
Di VI da confundida he aquella, 

cujo direito reside em alguem que 
se acha ao mesmo tempo crédor, e 
devedor do mesmo objecto. 

Divida duvidosa se diz a que naõ 
he absolutamente fallida; mas cuja 
cobrança he incerta. 

Divida extincta he a que já se 
naõ pôde exigir, ou porque foi sa-
tisfeita ., ou porque se carec·e -d:e ac-
çaõ para haver o seu pagamento por 
outro algum motivo. 

Divida exigível he aquella de que 
.se pôde a·ctualrnente perseguir o pa-
gamento sem espei·ar algum termo, 
ou demora ., ou o evento de alguma 
condiçaõ. 

Divida hypothecaria he aquella , 
pela qual se procede contra o ter-
ceiro pos~uidor dos bens hypotheca-
dos, excutidos os do principal de-
vedor. Diz-se tarnbem divida hypo-
thecaria aquella., pela qual o crédor 

'·t'· í'" ... tem hypotheca em alguma proprie-
\dade. 

Divida illiquida he aque1la· de que 
se naõ sabe a quantidade como a que 
provém dos interesses da sociedade, 
em quanto se naõ faz ajuste de con .... 
tas. 

Divida immobiliaria se. diz aquel• 
la que se reputa como bens immo-. 
veis, como hum foro, hum censo, 
ou hum juro. 

Divida leg·al he aquella a que al-
guein he obrigado por força da Lei ., 
corno a legitima dos filhos, os ali-
mentos. 

Divida legitima se entende a que 
te~ causa justa , e que naõ he usw-
rana. 

Divida liquida he aquella, cujo 
objecto he fixo, e certo. 

X?ivi~a litigiosa se diz a que he 
,sugelta a contesta<(aõ. 

DIV 
Divida passiva he a divida con-

siderada com respeito ao devedor. 
Divida pessoal se entende de duas 

maneiras , ou de hum a divida con-
trahida pelo devedor pessoalmente , 
ou de huma divida, pela qual o cré-
dor tem huma Acçaõ pessoal. 

Divida privilegiada he aquella que 
por sua natureza he mais favoravel, 
que os outros credites. As dividas • 
privilegiadas preferem ás hypothe-
carias; e estas ás chirografarias. 

Divida propria he aq ut;:lla a que 
he responsavel alguem em particu-
lar, e naõ he cornrnum a outrem. 

Divida pura, e simples he a .que 
contém a ,obrigaçaõ de pagar sem 
algum termo, ou espera, e sem con-
diçaõ. Oppõe-se a divida condicio-
naL 

_Divida simulada he a que se con-
trahe em apparencia; mas que naõ 
he seria, e verdadeira, ~ ·de que or-
dinariamente -se passa huma resal-
va. r 

Divida social se diz aquelia a que 
saõ responsaveis _ tod'Os ·os Socios por 
causa da Sociedade., com differença 
das dividas particulares que cada 
hum dos Soei-os pôde te1~. Estas di-
zem-se di vi da'S dos Socios , e naõ so-
ciaes, ou da Sociedade. 

Divida solidaria he aquella, cuja 
totalidade pôde ser exigida . de hlilm , 
ou outro dos coobrigados indifferen-
temente. 

Divida heredltari~ he aquella que 
he devida por causai da he1·ança , cum 
rlifferença das dividas particulares do 
herdeiro. 

Divida prescripta he aquella con-
tra à qual ha a . excepçaõ de pres~ 
cripçaõ. 

Divida usuratia he aquella en1 
qué o crédor commetteo alguma cou-. 
sa. 

Como se arrecadaõ as dividas dos· 
Rendeiros da Fazenda Real; veja-se 
o Regimento de 1 7 de Outubro de 
15 16 , ca p. 1 f>~ ; e quando prescre-
vem ; veja-se o mesmo Regimento~ 
cap. ~Oú , e ~ 1 o. Como se cobraõ çi.s 
dividas da Alfandega dos Mercado-
res fallidos , -. veja-se o Foral de 1 f> 
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de Outubro de l b87., cap. 114!, e 
11 b; o Regimenito de ~ de Junho 
de 1703, cap. 116. , e o Alvará de 
13 de Novembro de 17b6, §. ~~- As 
dividas da Bulla da Cruzada cobraõ-
se como as da F:azenda Real. Alva-
rá de ~6 de Março de 1603. Assim 
mesmo as da Real Capella. Alvari 
de ~b de Dezembro de .1616; as do 
P1·iorado do Crato. Alvarás de 14 de 
Abril de · I6\)6~ e de 10 de Abril de 
17 4,1) ; as da 'terra Santa. Provisaõ 
de ' ~ 1 de Janeiro de 1715 ; as das 
Fahricas de lãs. Alvará de 4 de Se-
tembro de 1769 , §. 1 ~; as da Al-
(andega. Alvará.. de 16 de Dezembro 
de 1774, §. 4; as da Universidade 
de Coimbra. Lei de ~8 de Agosto 
de 177~, §§. 8, e 10, e Carta Re-
gia de 16 de Setembro de 1784; as 
da ]\tlisericordia: de Lisboa. Provisaõ 
de ~6 de Maio de lfJ5S ., da de Coim-
hra. Provisaõ de ~ l de Janeiro de 
1617 ;· e das mais Misericordias. Al-
vará de. 18 de Outubro de 1806; as 
da Basílica Patriarcal. Alvarás de 
~4 de Fevereiro de 17 40, e de 14 
de Dezembro de 17 43 ; as do Sena-
do da Camara. Decretos de l 7 de 

... Fevereiro de 1770, e de 5 de Agos--
to de 1779; as do Convento das Re-
ligiosas do Coraçaõ de Je~ms no sitio 
da Estrella. Alvarás de 1 de Julho 
de 173~, e de ~6 de· Fevereiro de 
1799; as da Companhia da Agricul-
tura das vinhas do Alto-Douro. §. 37 
da Instituiçaõ da dita Companhia 
confirmada por AI.vará de lo de Se--. 
tembro de 1756; as -da Bulia <la Cru-:-
zada. Alvarás de ~ 6 de Março de 
1603, e de 9 de Setembro de 16~1; 
as da Fabrica da seda. §. 14 dos Es-
tàtutos da mesma Fabrica confirrna-
dos1 por Alvará de 6 de Agosto de 
17 b7 ; as do Priorado do Crato. Al-
varás de 14 d.e Abril de 1696, de 
10 de Abril de 174.f>, e. de lfJ de 
J ·ulho de 17 85 ; e Decreto de ~3 de 
])ezembro de 1790; as do Cabido de 
Coimbra. Provisões de 30 de De-
zembro de 17 b.4, e de 9 de Agos-
to de 17 55 ; a8 do Cabido do Porto. 
Decreto de ~3 de Setembro de l 797, 
e Alvará de 7 de Dezembro do rnes-
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mo anno; as da Companhia do Pa~ 
rá, e Maranhaõ. Instituiçaõ da dita. 
Companhia de 7.de Junho de 1755, 
§. 37 , e Provisaõ de 17 de Setem-
bro de I 77 8 ; as da Companhia das 
carnes. Condiçaõ ~5 de l~ de Mar-
co de l 7941. As dividas confessadas. 
~m Testamento quando saõ attendi-
das, veja-se o Regimento de 10 de 
Dezembro de 1613, cap. l~. As di-
vidas passivas dos Réos confiscados 
como se j ustificaõ para o seu paga-
mento, veja-se o Regimento de 10 
de Julho del6?.'.0, cap.17; 18, e 
I 9. As dividas da Fazenda Real por 
quanto tempo prescrevem., veja-se o 
Regimento de 3 de Setembro de 17~7,. 

· cap. 9~ , e o Assento de ~7 de J a-
neiro de 1748 . Para conhecer dai:: 
Causas da Fazenda Real crearaõ-se 
quatro Juntas nos Contos do Reino-
Qarta Regia de 17 de N ov.embro d.e 
162"7, e Alvará de 14 de Junho de 
1628. Naõ pódem tornar dividas de 
terceiras pessoas os_ Officiaes da Fa-
zenda Real. AI varás de ~ de Maio 
de 1647, e de ~9 de Outubro de 
17 54. Os Superintendentes naõ pó .. 
dem mandar proceder a penhora ror 
dividas do tabaco nos bens dos de-
vedores sem que primeiro se justifi-
quem quando excedem a dous mil? 
réis, e naõ ha escrito. Regimento 
de '23 de Junho de 1678, §. 3~. As_)~·~· .. · 
dividas de comer passando de dez! 
mil réis só as pódem pedir os taver-
neiros pelo ' meio ordinario. Alvará 
de l~ de Agosto de 1695. As divi-
das de rendas Reaes corno se liqui-
daõ, e cobraõ, e perante quem , ve-
ja-se o Alvará de \24 de Fevereiro-
de 17 40 1 e Prov-isaõ de ~o de Maio 
de 1778. Par a o pagamento das di-· 
vidas d~arinha, ou <los -Arrnazens: 
foi estabelecida hurna consignaçaõ 
pelos Decretos de 30 de A bri1, e 
de 31 de Agosto de 1749 .. Extin-
guio-se a Junta de Intendencia das 
dividas dos Arrnazens; e se fez no-
vo Regimento para a sua adrninis--
traçaõ; e pag:amento. Decretos _de 
16 de Agosto de 1760, de l de De-
zembro de 1761, e de ~~ de Maio 
de 1764, e Alvará de 6 de Abril 
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de 1773. Cofuo se pag:-aõ, e âdmi- ' de P1 de Junho· de 1766, §. 1. Para 
nrü•1istraõ essas <lividas no Eràrio, as· <li idas Reaes. preteritas se esta-
veja..:..se o clito Alvará de 6 de Abril ' '1 belcé'.eo hum Juiz:o privativo por De'._ 
del773. Comoseabonaõasdividas '. Greto de 11 Gl.e O..utubro d€ 1766, 
dos, Inventarias, , veja-se o Decreto . ; que re:vogou a Re~;oJuç.aõ de ~1~ d~ 
de ~·~ de Maio de 1749. Sobre as : M·a~o de l'Íb!;), e o Decreto de 30 
Clividás da: Casá de Geut'.a (Yeraõ-se de Dezembro· de 1761, ·e mandou 
provi<leneias pelos De eretos de l , e óbservar o· de i ô de Janeiro de 17 o O. 
~ de Oútu'bro de 17 50. Cornó se de- Pelo Deéreto de. 1 <le Outubro de 
viaõ pagar as dividas, havendd a·I-te- 1771 se· estabeleceo para. eonhecer 
:taç-aõ no valo:P do d-inheiro.; sé de- , das dividas Reaes preteritas huma 
cJâ'ró'u no Alvãlá de 9 de Novernhro Comrnissaõ de outo JVljnistros, que 
de 17t>~ ? qü~ foi revogado pelo de depois foi revof!:ada, e se creou hu-=-
~l de Dezembro do mesm0 anrio. H);;i. de só dolíls JVl.}njstrós pe-lo Al'va-
Pelas àivjêas da Real :F'azel'l'da falli- rá de ~6 d~ Marco de J7 St'Y. Dé11€r-
das por faHà dé bens ôofirl'o se pf'o- ri)linaràõ--se os saiarios dos Ofücü:ies. 
oede, vej aõ-sé os AlváráS: de ~3 cle dt:.Jla: pelu Decn~to de ~~ ' de ~~tem-
.Agosto de 17 b3,. § .. 3 , é de ~o de bto de 1785. Foi extincta es-ta Com""' 
Março de ~756 ,1 §. "9. Como se co- missaõ, passando para o Jt.1Ü:~ d0s 
bfaô ~8 âlviclais da Alfandega' v~ja- Feitos ~a Fazenda pür A lvará de 13 
sé d A) à1;á de ~o de Março c.le 1756, de Maio de 18'13, §. 3·. Co:ipo ~;.e 
§. ~}. E cõmo se cob1•aõ as ·dà Com- :rttarr€lataõ pagar as <livddas pêtlen_,_ 
:f)anh.iá tla Agdcultura, veja-se a Ins- centes á Repartiçaõ de Afric&, ' JJe .... 
titui~áõ confirmada peló .Alvai·á de já-se o Alvàr·á: de ~ó de Agosto de 
IÇ> de 8etembr0 de 17 56 ,. §·~ 37. As l 770, §. 5 , e segminles. A p1:i0ri-
diVidas dos Mercádotes fallidos ac.:.. dàde das div.jc;13s )ré à 11eg:unqa re .. 
t ivas_ éorho se cobraõ, e como se pa- gTa subsic;li:adrn pàra as Pi··e-fei'encias. 
gàvaõ as passivas dos ínesttlos lVIerL Lei de ~o· de J Unho de 1770, §§. 4~, 
eadoí·és falli<l0s , veja-se o Alvéi·rá de 43 , e 44·. S0bre o pagamenfo dás di.4 
l 3 de N 6vembro de l 7 ó6; ~§. ~o, vidas das, C~valhatic€s Heaes ~ veja .... 
e \92~:. A~ diviâás peitenéétítes á Fij_- s€ ()Decreto de ~'S de Julhó de 17 83~ 
btica: da seda cobràõ-se exécútivà- Para. as div]das antigas do Estadô 
:filentê. Esü,üutos da Junta: do Com- se mandou fazer hum a CG'D!id g;rtaçaõ 

·-:·· .. ~ <.~ereid cbn:firm!i.dos pelo Alvará de na .A1fancleg·a do Porto. Deateto de 
li de Agosto de 1757; §. 14. Deraõ- 18 de Junho de 179~. As di i1idas 
sé ptdvidénêias sobre a éobrançà das 6l_Ue se deviaõ á Fazenda· R .eal ah"-
eividas dà Fazenda Real no Decre- teriüres ao L 0

- de Janeiro de 17 97 
to de 3 de Dezembro tle 170 l. Oo"'- rnandarnõ-se_ applicar para amortisar 
mó se cbBí-nõ as divjdàs com que de:.... o papel moeda. Alvará de 31 ele l\1~üô 
'V'ein entí"ãr bo E1~arjo os A1rnoxari- de I 8QO, §. 14. Como se rnandar~õ 
fes, e Recebedores ehcarregados da pagai' as dividas que a Fazenda Real 
ádininistràçaõ da Real Fazehda; ve'- devia no Brasil, veja-se a Carta Re-
ja-se à Lei de ~~ de DezeinbTo de gia de ~4 d€ Outubro de 1800; § .. 92; 
i 761 , liL S , §. ~; e tit. l 3, §. 1~. e quaes se ju]garáõ prescriptéls, \1 e4. 
Quaftlo ás dividas dos Militares cb- j"a=-se o Alvará de 9 ele lVJaio de 1800. 
fho se cobra raõ, veja-se o Alvará de J?as dividas qúe se devraõ á Real 
!21 àe, Oulubró de 1763, '§~ i ~~h So- Faz'end'à< a1é o fim do anno de 1803 
hrl9 a's dívidas dos $oldados contra- perrnittio--se , serem pê:lgas duas ter-
h~üas ás escondidas. dos O:fficiaes, 'ças partes em papel até o fim do an-
veja-se o Regulam·entó confirmado no de 1810 }3or Portaria de 1 de Se .... 
por Alvárá de 18 de Fevereiro de ' , 1êhl bro do di t-o anno, 6 qlile se am-
l 763 , ch.p. ~6 ·, art. ~ L ( }om'o se ' phou até o fim de l)tfai·1ço de í 8 l'o/l 
pagao as dividàs dos Merea:dorê:s fa- 1 

• p'e]a bu1ra Po1·t·atia de 1 ~ â>é Ntive.m.-.. 
le'cides Rt> . Brasil, , veja-s·e 0 Alvabí ': bto de 1811. Qu@ dividas sêj:3õ pri~ 
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·dlegiadas para o concurso das Pre-
ferencias , veja-se o Alvará de '.20 
de Junho de 177 4, §. , e seguin-
tes , e o Alvará d~ ~4 de Julho de 
l 79J. Pelo Alvará de 18 de Outu-
bro de 17 60 se reduzio os ern.olu-
tnentos de dez por cento, estabe-
lecidos a favor dos J uizes Executo-
1·cs, e mais Officiaes da Arrecada-
<iaõ da Real .Fazenda, deduzidos de 
todas as .dividas, que por Execuçaõ 
viva se Gobtassem , dos devedores mo-
rosos, à cinco por cento sómente 1 
pagos á custa dos ditos devedores 
morosos, além de hum por cento, 
.que deve pertertce:r aos Solicitado-
1·es da Real Fazenda, veja~se o De ... 
crgto de ~~ de Setembro de 17·86. 
Pelo Alv:itá de ~6 <le l\llarço de 1685 
se ordenou' , que houvesse na Rela-
çaõ Meza sepa1·ada pàra se despa'. .... 
charein às Causas pertencentes ao 
. J uizo 'da Commissàõ das dividas Reaes 
pr.eteritas. 

Divido he o mesmo que paren-
tella. Usava-se este termo nos secu-
los decimo-quarto, e clecimo-quinto,, 
Ord. Affons. Liv. õ. 0

, tit •. ~3, pr. 
fol. 89, eLiv. I.º, tit. 63, §. ~4, 
pag. 37~. 

Divindade he a qualidade de ser 
divino. 

Divisa he o signal que· dá a co-
nhecer o posto , ou djgnidade de 
quem o traz. Senhorio de divisa se 
dizia . à herdade que vinha a alguns 
da parte do pai, mãi, ou a vós, e 
era dividida entre elles. Confun-
dia.~se este Senhorio com o de Be-' 
hetria. 

Divisaçaó quer dizer separaçaõ, 
pàrtilha. 

Divisaô he o acto de dividir. 
Dz.visar he marcar com divisas o 

terreno, demarcar, abalisar. 
Diviseiro se dizia o que fazia de-

marcações. Dava-se tambem este no~ 
n1e ao Juiz que sentenciava os plei-
tos entre os moradores das Divisas , 
úü Behetrias. 

Divisorio se diz o que respeita á 
di visaõ , ou partilha. Assim dizemos 
J uizo di visorio. 

Divorcio he a separaçaõ dos con-

DIZ 
juges, qua~to á cohabitaçaõ, e aos 
bens , em virtude de Sentença dada 
por Juiz competente. O matrimonio, 
segundo Direi to canonico , que nes-
ta parte se observa entre nós, he 
indissoluvel, excepto por via de nul-
lidade. Veja-se a Epistola de S. Pau-
10 aos Romanos 7. a, f. 2, e aos· Co-
rin thios l. a, y. 7. Era tolerado pela 
Lei d~ !-"loyses. Deuteron. cap. ~4. 

Dizima he a pena que se impõe 
ªº. que fa._,,z. má dem~nda, e se ap-
phca ao F isc€>. Consrnle na decima 
parte do valor da cousa que se pe-
de, e das custas, e pena pecunia-
ria e:m que o Ré0 he condemnado • 
Regra ~4 do Regimento da Chan-
ceHaria de 16 de Janeiro de ló89. 
A fórma de arrecadar este Imposto 
acha-se estabelecida nos Alvarás de 
!>,b de Setembro de 1655, e de ~o 
de Outubro de 1665. Veja-se o Al-
vará de 19 de Janeiro de 1776, §. 8 • 
Saõ isent';ls da dizima as viuvas, e 
mais pessoas rniseravejs, ou litiguem 
no J uizo do Civel da Cidade, ou no 
da Corte, ou em Juízos de Commis-
saõ, excepto quando se oppõem nas 
Execuções com Embargos de Ter-
ceiro. Alvará de 8 de Maio de 17 45 , 
Lei de S2~ de Dezembro de 1761, 
tit. 3 , §. 1 ':2, Provisões de \25 , e 30 de 
Janeiro de 1773 1 e Assento de~ de' ' .. 
Dezembro de 1791. Saõ tam bem e~-' 
cttsos da dizima os Réos condernna-
dos de ptecei to , ainda que' essa con-
demnaçaõ se venha a qualificar as-
sitn por Sentenças dadas sobre Em--
bargos , ou superior Instancia por 

· meio de competente Recurso, dito 
Assento de 2 de Dezembro de 1791. 
Se a Sentença fôr i·evogada ern par-
te, {)tl em todo p6de a Parte con..,;, 
dêmtiada recobrar, corno custas, a 
dizima que pagou, da Parte vence .... 
dora, € naõ do Recebedor. Assento 
de 30 de Março de 1666. O Juiz da 
Chancellaria tem a jurisdicçaõ neces-
saria para as Execuçaõ das dizimas, 
e inmdenles dellas. Ord. Liv. 1. 0 , 

tit. 14, e dito Assento de~ de D~ 
z.embro de 1791. Naõ póde porém co• 
nbecer da justiça , ou injustiça das 
Sentenças que condem:naõ os Réos 
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de preceito, dito Assento de ~ de 
J)ezembro de 1791. Com tudo as 
Causas dos devedores das dizimas 
em que forem absolutos por decla-
1·ações posteriores ás Sentenças que 
oondemnaraõ direitamente pódem ser 
avocadas a requerimento do Prócu-
rador da Fazenda para as levar de 
Omcio á Meza _dos Aggravos., e ahi 
se decidir na presença do Regedor 
})Or Assento sobre a justiça, ou in-
justiça das ditas declarações. Alva-
rá de P44 de Marco de 17~~. N aõ pa-
gaõ dizima os R~os nas Causas c1>1-
mes , ainda as civelmente intenta-
das. Alvará de 13 de Novembro de 

/ 1773 ·; nem tarnbem paga dizima em 
J uizo de Commissaõ o litigante que 
naÕ a pagaria DO seu .J uizo proprio, 
e ordinario. Decreto de 3 de Feve-
reiro de 179 L Passando de trinta 
mil réis naõ se paga . logo a dizima 
11a Chancellaria; mas entrega-se a 
Sentença á Parte, e fica verba para 
se cobrar depois, dito Regimento de 

, 16 de Janeiro de 15.89., tit. 7, §§. l~' 
e 19 , e Portaria <le 16 de Julho ,de 
1665. Pela Lei de 18 de Fevereiro 
de 1653 deviaõ tambem pagar dizi-
1na qs Autores que :ficassem venci-
dos. Porém esta Lei naõ está em 
uso, nem járnais. o teve, dito As-

.~sento de ~ de Dezembro de 1791. 
~orno se liquida a dizima, e se de-
cidem os Embargos á Execuçaõ del- 1 

la , que se naõ admi ttem sem depo-
siLo, vejaõ-se os Alvarás de ~f> de 
Setembro de l 6f>f>, §§. f>, e .G , de 
l?Z6 de J .unho de 1631, e de ~l de 
Abril de . 1671, e Decretos de ~ de 
Setembro de 1664, e Çle 3 de De- ' 
zembro de 17~I. O Juiz da Chan- ' 
cellaria naõ póde conceder espera 
para o pagamento da dizima, o que 
he só da com petencia do Conselho 
da Fazenda, dito Alvará de ~5 de 
Setembro de 1651'>, §. 6. Prescreve 
a djzima por cinco annos. Resoluçaõ 
de· 14 de Novembro de 1680. Foi 
extin.cto o officio de Executor das di-
zimaf3, passando esse conhecimento 
para o J ufa da Chancellaria da Ca-
sa da Suppl,icaçaõ , unindo-se-lhe a 
Chancellaria dos Contos, e Cidade 
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pela Lei de 19 de Janeiro de 1776, 
§. 10. Aos .Aggravos, e Sentenças 
das dizimas na Relaçaõ do Porto de-
ve assistir o Procurador da Corôa. 
ALvará de 10 de Setembro de I807. 
O Contr ato da dizima da Chancella-
ria da Relaçaõ da Bahia foi feito no 
Conselho Ultramarino com Jozé Roiz 
Esteves, Antonio C@rdoso de Salda-
nha, e J oaõ Luiz de Oliveira por 
ires annos em preço de hum conto 
e cincoenta mil réis livres para a Fa-
zenda Real em 8 .de Junho de 1761, 
confirmado por Alvará de ~3 de Se-
tembro do mesmo anno. . 

Dizim.a das mercadorias he o im-
posto que sé paga dellas , deduzin-
do-se de dez hum do seu valor. Co-
rno se tira a dizima das mercadorias 
da Alfandeg·a, veja-se o Foral de I 5 
de Outubro de lb87, cap. 4~. De-
raõ-se providencias sobre .a dizima, 
e siza do Pescado pelo Alvará de ~4 
de Fevereiro de 1686. Naõ se ]:faga 
)dizima na ~ Alfandega de Lisboa do 
trigo que os moradores do A'lgarve 
trazem a ella. Alvará de ~5 de Maio 
de 174~1; nem do 'centeio, milho, 
~arin;ha, cevada, _ leguines, e carnes., 
que os moradores das Ilhas, e Al-
gai::ves trouxerem a Lisboa. Alvará 
de l~ de Junho de I 7€>0; ne!}1 , da 
seda que venderem os Lavradqres 
deste genero. Lei de ~o de Feve-
reiro de 17 i'.>~. A dizima da madeira 
paga-:--se em especie. Instruções con-
firmadas por Decreto de l 4 de Abril 
de I 7 56, §. 8. Qual seja a dizima 
da lenha gue se paga aos Contrata-
dores da Portagem, veja-se o De-
creto de 19 de . Abril de I757. Dizi-
ma, e portagem pagaõ todas as pes-
soas·, naõ sendo isentas pela Ord. do 
Liv. P2.º, tit. Il. 1\)ortaria de . 16 
de Abril de 177 I. Que dizima deve 
pagar a Companhia geral das Pes-
carias do Algarve, veja-se a Condi-
çaõ 7, 10, e II da Ir;istituiçaõ con-
firmada pelo A I vará de 15 de Janei- -
ro de 177 3. A dizima , e siza das 
fazendas que entraõ pela B-arra do 
Porto com o se arrecadaõ, veja-se o · 
Alvará de ~6 de Novembro de 1774. 
A dizima he hum' imposto diverso 
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do da siza. Decreto de 19 de Maio 
de 1788 . 

.,Dizimado quer dizer dado como 
dizima, ou dizimo. Libras dizima-
das eraõ ..moeda àntiga, das quaes 
dez faziaõ huma libra das velhas no 
tempo do Sehhor Rei D. J oaõ I. 

Dizimador he o que tem direi- . 
to de perceber o dizimo. Chamaõ-se 
grossos Dizimadores aquelle·ei que tem 
os dízimos grossos, naõ tendo nesse 
caso os Parocos senaõ os dizimas miu-
dos, e os novaes. 

Dizimar significa cobrnr a dizi-
ma, ou dizimo.. Tambern significa 
pagar dizima. Ord. Affons. Liv. Lº, 
tit. 44, §. 4. Dizimar ás vezes si-
· gnifica castigar de dez" hum de mui-
tos culpados. 
· Dizimavel se diz o que he su-
geito ao dizimo. Ha frutos dizirna-
veis, e .outros que o naõ saõ; o que 
depende dos titulos do uso de cada 
pa1z. . · 

Dizi?neíro se diz o que he pre-
pçisto para a cobrança dos dizimas. 
· Dizimo he a porçaõ dos frutos 
da terra que o povo paga á Igreja 
para sustentaçaõ dos seus Ministros. 
Quando o Paroco naõ tem diz.imos 
se lhe assigna huma.' congrua; ·por-

~ çaõ que he paga por ' aquelle que fôr 
o grande Dizjmador, ou em espe-
cie; óu em dinheiro. · Pagaõ dízimos 
os Religiosos do Brasil á Otdem de 
Chri~to .. Cartas Regias de 3 o de J u-
lho ~e 1614, e de 6 de Junho de 
1680, e Provjsaã de 17 de Janeiro 
de 168b .. Corno se devem expedir as 
Causas dos dízimos das Religiões do 
Brasil, veja-se o ])ecreto de 5 de 
Dezembro de "1686 .. As questões 'de 
d-ireito sob1·e esses· dizimos perten-
cem ao Juiz geral das ÜTdens; e a 
cobran.:;a das dividas delles aos Mi--

':nis tros da Fazenda Real. ResoluÇaõ 
de : ~f> de Maio de 1740. DeTaõ-se 
providencias· sobre essas Cau;sás nos · 
Decretos de 3· de Novembro 1. e de 
14 de .Dezembro de 17 50, e de 3 de 
A bi·i 1 de l 7 5 b-. Nessas Causas naõ 
tem lngar Recursos á Corôa. Decre-
tos de 3 de Abril de 175·5, e de 16 
de Setembro de 17 63. Foraõ· sec'ula-; 

risadas os dízimos Reaes da Ameti-
ca, Ilhas, e mais partes ultramari-
nas no sobejo da sustentaçaõ dos Ec·-
clesiasticos. Alvará de 1 de Agosto 
de 17 õ~ ; §. ~; Directorio confirma .... 

~ do pelo Alvará de 17 de Agosto de 
17b8 ' §ó 30, e Alvará de 18 de Fe.i.. 
vereiro de 1778. Devem os lndios 
do Pará dizimos das suas culturas de 
todos os generos, dito Directono, 
§§• PZ7 , e ó7 . Os dízimos; e ditei tos 
foraõ perdoados por dez annos aos 
habitantes da Ilha do Porto Santoº 
Alvará de 13 de Outubro de 177.0, 
§. L Os dizünos ecclesiasticos per-
tencentes á Igreja t:iraõ .... se do m on ... 
te. Alvará de 18 de Fevereiro de 
177 8 . Os dizimes naõ secularisados 
naõ pertencem á Coroa, e por ieso 
naõ se comprehendem nas' Doações . 
Alvará de 18 de .Fevereiro de 1778 . 
Os dizimos doados pelo Rei se re-
puiaõ sempre seculares. Alvará de 
o/Z 3 de Março de 17 8~. Os dizimes 
das Igrejas do Padroado Real foraõ 
appticados á Corôa , e s.iaõ ·adminis-
trados pelo Erario, e gastos em obras 
de piedade . Carta Regia de l O de 
Agosto de I79ó. Sobre ·os dízimos 
das ervagens, e terras que ficaõ ein 
pousio na Ilha de S. M igüel se m a n-' 
dou consultar por A viso de 0J. 7 de 
Maio de 1799. -ProjectouMse fix a r os 
dizimes em quantidade certa. Carta 
Regia de 7 de M arço, e Portaria de 
17 de Setembro de 18 10. Naõ ~e Pª"' ' 
gaõ dizirnos por d '1.Z a nnos d a pTo-
ducçaõ das especiarias cultiva d as 1 e 
nascidas no Brasil. Alvará de 7 de 
Julho de 1810. A obdg açaÕ· d~ Pª"'" 
ga:r os dizimas subsiste no tnesrno 
estado sem alteraçaõ alguma; dita._ 
Portaria de 17 de Se tem b1·0 de 181 o .. 
Os dízimos das Igrejas pagaõ o ter ... 
ço no acto da Partilha dos •. frutos· pa--
ra:. a contribu1çaõ da defeza; e como 
se arrendaõ, e. arrecadaõ, veja-se a 
Portaria de 10 de Abril de 1811 ª 
N aõ se deve confúndir com os dizi .. 
mos ecclesiasticos a decirna leigad 
A quelles naõ pódem sel' doados por 
tiütlo secular. Alvará de 18 de Fe~ 
vereiro de 1778, declarado pelio Al-
vará de ~ 3 de Março de 178~ . .A de-
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-ci-ma leiga deduzida dos direi•tos, e 
;rendas Reaes , de que a Corôa tem 
feito doaçaõ a alguns Donatarios par-
ticulares, cobra-se do que pertence 
á Corôa depois de deduzido no cam-
po o dizimo ecclesiastico para a Com-
menda, ou ·Igreja do districto a que 
competir, dito Alvará de 18 de Fe-
vereiro de I 77 8. 

Dizimos antigos .saõ todos aquel-
les que se percebem de tempo im-
mernorial ; e dízimos novos saõ os 
das terras rote.adas ha menos de 
quarenta annos • . 

Dízimos ecclesiasticos saõ , os que 
pertencem a Dizimador ecc]esiasti-
-00. Oppõem-se a dizimas infeudados, 
que saõ os possuidos por leigos. Cba-
maõ-se assim estes .porque foráõ da- 1 

dos commtnnmente em feudos. Ta.m-
bem se chamaõ patrimoniaes ., ou lei-
gos,. 

Dizimos grossos , ou de frutos 
grossos saõ os d i_.,zii:nos de trigo, ce-
vada, centeio•, e outros frutos, qne 
fazem o principal producto da terra, 
segundo a q ualidad.e do terreno , ·e 
pso do paiz. Estes dízimos perte n-
c em aos grossos Dizimadores, e se 
oppõem aos dizimos rniudos, e v:er-
des, que pertencem sempre ao Pa-
roco, ainda que elle naõ seja grosso 
Dizimador. 

' Dízimos insolitos saõ os extraor-
dinarios, ou em razaõ da natureza 

DOA 
se percebem dos frutos da terra, se-
jaõ grossos, antigos, ou novaes. 

:Pizimos primicios, ou premidas 
sómente $aÕ os dizimos dos animaes 
corno das vacas ., carneiros , porcos , . 
&e'. 

Dízimos foraes saõ o mesmo que 
prediaes. 

Dizür~os verdes saõ os que se per-
cebem de mfr1dos grãos, que se con-
somem pela maior parte em verde, 
corno ervilhas , favas, feijões, &e. 

Doaçaõ he huma pura liberalida-
de (eita v9luntariarnente _por huma 

t rr I pes!jíoa a ou ra. orna-se as veies 
pelo mesroo acto que co.Qtém a libe .. 
ralida.de. A doaçaõ he hum modo de 
adquirir, que provém do dü\eito na-
tu-ral ; mas de que o dir~it(.! civ.il 
regulou· a fórrna,. e que ad$tringio .. 
a certas regras. Im.propriamente s~ 
·chama ta'.rn bem doaçaõ o que he da-
do .por certa cal;lsa , e debai~o de 
modo, e condiçaõ li como a doaçaõ 

. propter r1;upti·as, a r emuneratoria de 
serviços, &e. . 

Foi estabelecida a d<:>açaõ de hum 
por cento applicado para. a Obra Pfo. 
nas rendas, e contr:;i.tos Reaes para 
ser paga pelos Rendeiros, ou pelos 
AdmrnistradorE:s della, quando naõ 
andaõ Çtrrendadas. He esta huma con-
di.çaõ que sempre s~ subentende, 
ainda que haÕ se expresse no con-
trato. Regimento de 17 de Outubro 
de 1517, cap. 206, e Alvará de l ' dàs frutos de que se percebem , ou 

em razaõ da quantidade, e fórma da 
percepçaõ, e que nunca se pagaraõ 
na Parochia. Oppõem-se · estes di'zi-
mos aos ordinarios. 

1 
de A gosto de 17 5~. Corno foi feita 
a doaçaõ das terras das Rainhas ., 
vej~-se a Car~a de 10 de Janeiro de 
1643. As doéJ,cÕes dcis bens da Co-
rôa costmnaõ s.~r de propriedade. Lei. 
de ~ de Maio de 1G6·9 . N·aõ com.pre-
hendern o~ Padnmd0s , se delJi~s se 
naõ faz expr~ss>a mençaõ. Diecreto 
de 1 de Outuhuo, e J..Jej de . ~4 de 
Novembro de 174!2 .. Naõ compliehen-
dem os accrescidos por alluviaõ. dos 
rios , porque per_t-encem á Corôa·n 

Dizimo noval he o que percebe 
d.as terras, ou abertÇls de quarenta 
annos 1para cá, e que d:e tempo im-
memorial naõ haviaõ sido cultiva-
das. 

Dizimo patrimonial he o rnesmo 
que dizimo infeudado. 

Dizimo pessoal he aquelle que 
se tira dos lucros que cada hum faz_ 
pelà sua industria na extensaõ da 
Parochia , aonde recebe os Sacra-
mentos. Esta especie de dízimos naõ 
está e m uso. 

Dizimos prediaes s_aõ tod,os os que 

. , Regimento ' de ~4 de Julho de 1704, 
cap. 1. As doa1ções Regias de bens 
sitos no districto do Ju]zo d© '!fom-
b0 de Santarero naõ tem eff>eito s.em 
se registarem prüneiro nos Livros 
co,rnpe_te...nt~s, düo Regimento de ~4 
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de Julho de 1704, cap. 8, e Decre-
to de 15 de Fevereiro de l 79l7. Doa-
ções feitas aos Réos de Lesa-Ma-
gestade de prüneira cabeça sçiõ nul-
las, sendo· de bens da Corôa, ou que 
della tenhaõ sabido, nem dellas se 
pódem tirar certidões. Alvará de 17 
de Janeiro de 17b9. Vej~-se o Alva-
rá de 9 de Outubro de 1780. As doa-
ções posteriores ao contra to fiscal naõ 
prejudicaõ á Real · Fazenda. Lei de 
~~ de Dezembro de 17 61 , tit. 3 , 
-§. 15. Pertence ao Desembargo do 
Paço conhecer do merecimento das 
doações. Alvarás de 14 de Outubro 
de 1766, §. , 5, e de PZO de Setem-
bro de 1768. Fez-se doaçaõ perpétua 
da Igreja, e Casa de 8. Roque que 
fôra dos J esuitas em Lis·boa á Casa 
da· l\llisericordia. Carta de 8 de Fe-
yereiro de l 7 6 8. A doaçaõ Regia 
nunca he irrevoga vel no concurso da 
Caus,a pública. Alvará de \920 de Se-
tembro de 1768. Assento de ~4 de 
Abril de 1788. A doaçaõ inter vivos 
com reserva do uso-fruto he equipa-
rada a doacaõ causa mortis. Lei de 
9 de Setelribro de 1769, §. 9. Naõ 
precisa pois de ser in~inuada . Reso-
luçaõ de 10 de Outubro de 1805. A · 
doaçaõ de tença , ou terra da Corôa 
he sempre rest;ricta á vida do Doria-
tario. Lei de PZ3 de Novembro de 
1770, §. 17. As doações inter vivos, 
que excederem a trezentos cruzados, 
sendo feitas por homens, ou de cen-
to e cincoenta, sendo feitas por mu-
lheres que naõ forem_ insinuadas den-
tro de quatro mezes de suas datas 
no Reino, saõ nullas quanto ao ex-
cesso. Ord. Liv. 4. 0 , tit. 62, 1e Lei 
de ~5 de Janeiro de 1775, §. ~- Es-
ta disposiçaõ porém naõ comprehen-
deo as .doações qualificadas anterio-
res á dita Lei.' Assento de \24 de 
Maio ~de 1785; nem ·os dotes que 
naõ excedem as legitimas, e as quan-
ii~s da Ordenaçaõ. Assento de ~ 1 
de Julho de 1797; nem tambem as 
nomeações de prazos. vitalícios feitas 
com reserva do uso-fruto. Provisaõ 
de 15 de Novembro de 177t>, e dito 
.Assento de PZ l de Julho de 1797. 
Pela doaçaõ Regia o Donatario pó-

ToMo I. · 
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de perceber todas as rendas , in te ... 
resses , e com modidades que a Co,,.. 
rôa havia de receber dos bens se naõ 
os tivesse doado. Alvará de 1 de J u-
nho de 1787, cap. 6. As doações 
Regias levaõ subentendida a clausu-
la de poderem alterar~se quando El-
Rei o julgar conveniente. A~sento 
de ~~ de Abril de 1788; e saõ sem-
pre de interpretaçaõ restricta. De-
creto de ~6 de Janeiro de 180~. As 
doações feitas aos Mestres das Em·· 

· barcações aprezadas pelos inimigrn:= 
da Corôa saõ nullas. AI vará de 9 de 
Maio de 1797 , §. 8. As doações de 
bens da Corôa, e Ordens em que 
tiver havido Padrões de Juros Reaes 
pertencentes a Capellas incorporadas 
na Corôa naõ com prehendem os mes-
mos Padrões, porque se reputaõ já 
amortisados, e extinctos pela incor-
poraçaõ. Alvará de ~ de Setembro 
de 1801. Pela Lei de \20 de Feve-
reiro de l 6 3 s se mandou fazer se-
questro nos bens doados pela Corôa. 
aos Donatarios, que delles naõ ti-
rassem Carta de confirrnaçaõ no tem-
po da Ordenaçaõ. Prescreveo-se no 
Decreto de 1 ~ de Setembro de 17 6 6 • 
a fórma das confirmações das Mer-
cês Regias, em que os Donatarios: 

·ti verem vidas, ou successões de ju-
ro , e herdade. 

Dobra, moeda de ouro que anti-
gamente correo em Portugal. Havia 
Dobras Portuguezas, Castelhanas , 
Mouriscas, e Sevilhanas. As primei-· 
ras tam bem chamadas cruzadas rnan--
dou-as Ia vrar o Senhor Rei D. Diniz 
com valia de ~70 réis. O Senhor Rei,, 
D. Pedrq I. as mandou lavrar com 
valia de 147 réis, e tres quintos de 
real. Tinha oad~ hurna quatro libras, 
e dous soldos. Destas havia tambern 
meias dobras, que hoje pezariaõ 60 
réis. Das Castelhanas hurnas se cha ... 
rnáraõ da Banda, e outras de Dona 
Branca. Estas eraõ o mesmo que as 
Sevilhanas. A quellas se disseraõ as-
sim , porque tinhaõ a insignia da Or-
dem da Banda insti tuida por El-Rei 
D- r\ffonso XI. de Castella , que 
venceo a batalha do ' Salado, por cu-
ja occasiaõ as fez lavrar com o valor 
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de ~16 réis. Tambem se chamaraô 
valedias ; porque valiaõ , e corriaõ 
neste Reino; mas só com o valor de 
5200 réis. As Mouris,cas, ou Barba-
1·escas tinhaõ o mesmo valor das do 
Senhor Rei D. Diniz. As Sevilba-
11as mandou-as lavrar El-Rei Affon-
so o Sábio em Sevilha. Tiohaõ de 
hum lado El-Rei a cava1lo , e com a 
espada na maõ , e na orla Dorni-
nus rnihi adjutor; e da outra as ar-
DHiS de, Castelf a , e Leaê> , e a ;L.e tra 
Alfons. R. Castellw, et Leg. A imi-
taçaõ das meias dobras mandou o Se-
nhor R~i D. J oaõ V. lavrar a moeda 
CQt"rent_e de 800 réis, dobrando-a até 
J ~ /J' aoo réis. . · 

• Doce se cliz a iguaria feitp. de mel, 
ou de assucar com frutas, ou ovos. 
Pelo Alvará de 31 de Janeiro de 17~21 
o~ doo.es vindos de f©ra pagavaõ o 
mesmo direito .que o assucar. Foi ~s
se Alvará revogado pelo Alvará de 
1 .3 <le Setembro de l 7<2b. V .eja-se o 
.Alvará de 16 de Novembro de 17~0. 

Docetes, ou D9cites, Hereges que 
sµ.stentavaõ, que Jesus Christo naõ 
tjnba e'ncarnado senaõ em apparen-
cia. J ulio Cassiano, celebre Gnosti-
co, ·se fez chefe desta Seita no prin.., 
cipio do seculo terceiro. 

Documentos $e dizem os instru-
mentos, ou letras públicas, que nos 
certificaõ de algun1 facto. Os Docu-
:rnentos authenticos fazem -plena pro-
yq.. Decreto de ~3 de Junho de J 7 59 
-e As&ento de ~b de Abril de 1770? -

' ' e naõ tem nelles lugar o ar.bitrio do 
Juiz. Decretos de ~3 de Junho, e 
de 14 de Jü1ho de 1769. Documen_.. 
tos novos , e naõ produzidos nos A u-
tos principaes naõ se ajuntaõ na Cau-
sa de Revista, nem ainda com dis-
pensa. Lei de 3 de Novembro de 
1768, §. 6. Sendo em lingua estran-
geira juntos aos Autos devem ser 
tl'aduzidos na lingua nacional. Reso-
luçaõ de 13 de Agosto de 17 81. To-
dos os Documentos com que se ins-
truirem requerimentos feitos ao Thr.o-
no, ou aos Tribunaes devem ser sel-
lados na fórma que determi.na'l.·aõ o 
Alvará e 17 de Junho de 1809, e 
Porlaria de l de lVI.arço de 1810, 
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art. ~, ant~s de subirem ~ Real Pre-
sen_ça , · ou serem apresentados ~nas 
Secretarias de E~tado. A viso de ~9 
de Outubro de 1811. 

Doente he o enfermo que s~ ,acha. 
eID estado de má saude. Os doentes 
do distric to das Miserioordias , e ain-

-da os estranhos paisanos, Qü rnilita..-
res todos dE:?vem ser admittidos a el-
las. Alvarás de l~ de Outubro d@ 
1806, §. 3. . 

Doesto, palavra antiga, que quer 
dizer injuria, affronta, deshonra, cou-
sa v.ergo11hosq. , que s~ lapça em ros-
to. Ord. Liv. {>.<\ ti.t. 84, §. ~, Ord.. -
Affons. Liv. 5. 0

, tit. ~, fol. 507, e 
fo]. ~~6, e Liv. ~.º, fol. 13. 

Doge; o Supremo Magjstrado de 
V ~neza. Havia outro em Genova. 

Dogma, quer dizer hµnl ponto 
de Doutrina, hµm pdncipio estabe-
lecido em materia de lleligiaõ. Os 
dogmas recebidos na Igreja saõ in-
variaveis. Elles saõ obj~c.to de Fé, 
que naõ póde mudar-:se. Piffere da 
disciplina, em que esta admitte .inu-r 
dança; mas o dogma sempre foi, e 
será perpetu.<lmente o mesmo. 

Dogrn:;,atieo se dii: o q qe respeita 
aos dogmas . da Relig~ié\h. Chçima-se 
Sentença dogmàtica a que .he profe-
rida· e1n matm:ia d~ dogma. 

Dogmaiista , ou Dogmatisante lie. 
a pessoa que ensina algum dogma.. 

· Dolo he a cavilaç~ô de que al-
guem se serve para enganax a oµ-
trem. Di_stingu.e-se em Direito dolo 
máo, e do10 bom. Este impropria-
mente se diz dolo. Consiste o dolo 
bom em certa d,estreza , ou indus-
tria , pela qua! sé usa de dÍSsirn ulá.,, 
çaõ, naõ para fazer m.§1-1 .a a1_guem, 
mas para se procurçir a · propna van-
tagem . O dolo he sempre p~rnivel
Lei de l~ de Ma.rço de 1760. Nin-
gl!lern deve tirar commoill.p do pro-
prio dolo. Alvará de l de Setembro 
de 17 57. O dolo .se entende pu1·gado 
com a imposjçaõ da pena. Assento 
de 18 de Agosto de 1774. -

Dom, titulo de honra originaria ... 
mente I-Iespanhol. A palavra Dom 
he huma abbreviatura de Domnus, 
o.u Do.minus., e Vqle o mesmo que 
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Monsieur em França , Milord em 
Inglaterra, e Monsenhor em Italia. 
O titulo de Dom entre nós só se da-
va ao principio aos Reis, e seus des-
cendentes, e aos Ricos homens, e 
seus filhos. Pelaio foi o primeiro .que 
em Hespanha o teve, e se lhe deo -
por maior demonstraçaõ de obsequio 
que lhe tributavaõ os seus vassallos. 
Nunca com este titulo se honraraõ 
os Reis Suecos, ou os Reis Godos. 
Pela Ord. Liv. b.º, tit. 9\2, §. 7, e 
pela Lei d.e 3 de Janeiro de 1611 
só se permittio o uso deste titulo 
aos Bispos, Condes, e Mulheres, e 
Filhos de Fidalgos , e Desembarga-
d~res, e f.1.0S Filhos dos Fidalgos Ti-
tulares. Na maior Nobreza de Por-
tugal humas casas conservaraõ sem-
pre o titulo de Dom na sua origem, 
outras o naõ quizeraõ, e cooserva-
1·aõ a sua anbga denominaçaõ. Os 
Senhores Reis deste Reino com este 
prenome pag·avaõ grandes seryiços, 
e a Vasco da Gama pelo descobri-
mento da India fez o _Senhor Rei 
D. Manoel sómente a Mercê do pre-
nome <lê Doin com mil cruzados de 
renda. Impôz-se pena pecuniaria, e 
de degredo a · quem usar, ou consen-
tir que suas mulheres' ou filhas usem 
ôe Dom sem Jhes pertencer , dila 
Lei de 3 de Janeiro de 1611; e se 
fez disso caso de Devassa. Lei de 3 
de Dezembro de 1611. Tem este 
prenom~ o Deaõ de Braga. Decre-
to de 7 de Maio de 17 99 . Daõ os 
Cavalleiros das Ordens Militares a 
suas mulheres , filhas , e descen-
dentes. Alvará de 18 de Maio de 
1544,_ 

Doman antigamente queria , di-
zer semana. Ord. Affons. Liv. ~. 0 , 

ti t. 6~ ' § • 3 • e 

Do1!"estico. Esta palavra· tomada 
em sentido extenso designa todos os 
que "lnoraõ em casa de alguém ,- e 
lhe saõ subordinados, que compõem 
a sua familia, e que vivem, ou saõ 
julgados vi ver com elle. Neste sen-
tido os Officiaes do Rei se pódem 
dizer seus domesticos. Em accepçaõ 
mais particular domestico he syho-
nymo de criado , e siguifica os que 
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recebe·m soldada, e estaõ na casa 
daquelle que lha paga. 

Domi'ciliádo se diz aquelle que 
tem hum estabelecimento fixo, e do-
micilio conhecido. 

Domiciliaria he o que tem hum 
domicilio. 

D01nicilio he o lugar em que ca-
da hum faz a sua habi tacaõ ordina-
ria , e aonde fixa o seu ~stabeleci
mento, e o assento da sua fortuna. · 
Para se constituir verdadeiro domi-
cilio he necessario que concorraõ 
duas circunstancias, a saber; a ha-
bitaçaõ de facto, ou habitaçaõ real, 
e a vontade de estabelecer-se no Ju ... 
gar em que se habita. Esta vontade 
se conhece pelas circunstancias. N aõ 
basta a vontade para adquirir, ou 
para mudar o domicilio; mas ella só 
basta para o conservnr. _ 

Domingo, quer dizer dia do Se-
nhor. O domingo considerado na or-
dem da semana he b primeiro dia 
della, e corresponde ao dia do Sol 
na semana dos pagãos. Em sentido 
rle ReJigiaõ corresponde ao sabado 
dos Judeos , cuja solemnidade os 
Christãos transferiraõ para o domin-
go por honrar a Resurreiçaõ de Chris-
to, que foi manifestada nesse dia. 

Dominicaes saõ as sete primeiras 
letras do Alfabeto, de que se faz 
uso nos A lmanaches , nas Efemeri-
des, &c. para marcar os dias de do .. 
mingo em todo o curso do anno. Os 
primeiros Christãos introd uziraõ no 
seu Calendario letras dominicaes em 
lugar das letras nundinaes do Ca ... 
lendario Romano. 

Dorninicano, Religioso que pro-
fessa na Ordem instituida por S. Do-
mingos. Estes Religiosos saõ tam--
bem conhecidos com o nome de Pré ... 
gadores. 

Dominia significa a proprjedade 
de alguma cousa. Ha diversos mo-
dos de adquirir domínio por direito 
das gentes, e por direi to civil. Por 
direitó natural ha cousas, cujo do-
mínio he commum a todos os homens, 
como o ar, as aguas , o mar , e as 
suas praias ; ou t.ras que só saõ CQm~ 
muns a huma Soeiedade particular, 

I DDD ~ 
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Março de 17~0. O domilfio uti l naõ 
se àdq uire 1por arrendamento .de dez. , 
ou mais annos ; . mas só por afora .. 
mento. A.lva1·á de 3 de Novembi-o 
de 1757. 

e outras que saõ do primeiro óccu .. 
pante. Saõ modos de adquirir domí-
nio por direito das gentes , as Con-
quistas., as presas que se fazem aos 
inimigos, e a maior parte dos con-
tratos. Finalmente saõ modos de ad-
quirir por direitÓ civil a pres-crip-
-çaõ., a emfiteuse, o confisco. O do-
mrn!Ío no sentido 1que aqui lhe da-
mos define-se o direito sobre cousa 1 

corporal que dá a faculdade de dis-
p~r della, e revendica-Ja se .se lhe 
naõ oppõe Lei, convençaõ, ou ulti-
ma vontad·e .. 

Domínio casual he o que aconte-

Dona , titulo de mulher nobre , 
que vale tanto como Senhora. Dona 
de Honor he a Senhora nobre viu-
va, q~e serve no Paço a Rainha, 
Princeza, ou Infantas. As Donas de 
Honor preferem ás Damas , estas ás 

' Donas da Camara, e . as Do.nas · da 
Camara ás Açafatas. As Donas, ~ 
Açafatas tem o tratamento de Se-
nhoria. Alvará d.e 17 de Março de 

ce ao· Rei po.r direito de conquista , 
ou por adquisiçaõ·, como S·lil1ccessaõ, 
aubain,e, confi~co, di:ficienci.a de her-
deiros. Oppõe-se a domínio fixo, ·que 
he o antig·o dominio do Patirimonio · 
do Rei, o qual he imahenavel., e im- · 
pres·criptiveL 1 

Domínio da Cor8a, que tarnbem 1 

.se c~~nna .d0rnJ!Jio ~o Rei he t0 Patri- ; 
mon10 unido a ·Coroa... · 

Do·rnlli11lio directo siignifirea a sim- ; 
v~·es pro:piriedade opiposta ao dominào 1 ' 

TUtil, 1qual 0 .que te:m o Emtfi,teuta., o : 
Us0fructuario. · 

Dominio imminente he 0 d:ireito j 
que o Soberano tem de -servi·r-se pa- l · · 
r a o hem púhlico, em hum:a 1t1rgente 
mecessiclacre cl0s be,ns de ·seus va:ssa]- 1 

los , mediante a in.dernnisaçaõ des ... 1 

tes. , i ! 
Do mi nio p·leno he o ·da ·ptoprie-

1777. -
Donas se charn.a.õ tam bem as Co-

negµs de Sànto Agostinho. 
Donatario .se diz o que recebe 

doaçaõ de alguem. Estanúlo -os Do-
natarios .da Corôa presef!tes cessa a 
juriscücçaõ dos Capitães-Móres, ex-
pedindo-se as diligencias pelos .Sar-
gentos-Móres. Regimento de 10 de 
Dezémbro de 1570, §. ·3, e .Alvará 
de 7 de .Julho de 1764. N aõ póde!Il 
-0s Donatarios da Corôa casar se1n 
licença Regia. Lei de ~ 3 de Dezem-
bro de 16 H>, e Lei de ~9 d.e No-
vembro de' I 77 5. Como se con:firmaõ 
as Cartas . delles; veja-se o Alvm·á 
de ~~ de Dez.embro de 1634. As 
suas Cartas devem passar pela Chan-
cellaria dentro de, quatro mezes. De-
cretos de ~6 de ,Janeiro de 1649, e 
de l 7 de Outl'lhro de 1651 ; ·e como 

1clade j.lllntamente com o uso-fotlte>. 
1 

Domínio reversi·vel he o direjto , 
.d·e torna.1•ein os ·bens á C.or&a em cer-
tôs casos, ou dentr0 de certo tem-
po. 

, devem requerer-se; veja-se o Alva-

Oominio util he o direito ,de ·des-
frutar o predio separa<ilo da Senho-
rio, e simples pr-mprieclade. 

O dominio directo para .fil fim ida · l 
iSua amortisaçaõ avalia-se ·em vinte 1 Í 
.an nos d.e for0s , e .tires laucleimiGs. · 
Deoreto cle •6 de Março ele d7€i·9 • . ~ 
Fóra <ileste cas0, e 1qll:ando o do.mi- , 
nio dir.e~to te 1 de tpr.eseguiíT .avalia- : 
se em vmte a.nnos cle f@ros" e hum 
só lauclemi<i>. Pr:o·visaõ de 1 ~ de J u-
n~o de · 1776. N aõ ~e perde o domi-
n10 pelo roubo. Provisaõ . de ~6 de 

rá de 14 de Outubro ,de 1766. Con-
s ·,der.aõ-se Donaiarios da C.01·ôa os 
.que reoebem bens :em Sesmarias. 
Lei de 13 de Março de 177~. N.aõ 
pódem pôr pensões nos Ben,eficios 
do Padroado Real. Aviso de .iB2 de 
Dezembro de 1787. Re.gul.0u-se a ju-
risdicçaõ dos D.onatarios .da Corôa 
pela Lei de 19 de Julho de 179-0, e 
Alva•rá de 7 de Janeiro de 179~ . 
N aõ pqdem ceder por si só do que 
tem por Mercê. De.ereto de lf> de 
Abril de 17~. Adrnimstraõ preea .. 
rfa.1mente os bens da CorÔ(l. Decreto 
de 24 .de Outubnvo de il796. Pagaõ o 

· ·quinto além da .cl1ecirna , tibto Dec1re-
1:tt> de ~4 de OU:tuhro de il 79•6. Man· 
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·dou-se-lhes entregar os Titulos que 
se achavaõ na Torre do Tombo. De-
creto de b de Outubro de 1799. Naõ 
pódem conservar-se em posse o uso 
das Mercês sem terem Cartas, ou 
confirmações deHas que devem tirar 
dentro de seis mezes. Decreto de 17 
de Novembro de 1801, §§. ~, e 3. 
Devem registar-se essas Cartas nas 
Correíç.ões , e Provedorias , dito De-
creto de 17 de Novembro de 1801 , 
§. ?2; e no J u·izo das Capellas da Co-
rôa, sendo os bens dessa natureza. 
Decreto de 8 de Julho de 180~. Naõ 
saõ os Donatarios da Corôa obriga-
dos a cumprir os encargos insignifi-
cantes das Capellas, que naõ exce-
dem a dez mil réis. Decreto de ~6 
de Janeiro de 180~. 

Donatistas, Hereges celebres do 
quarto seculo. Foraõ ao principio 
Scismaticos. A eleicaõ de Ceciliano 
para_ a Sé de Carthag·o depois da 
morte de 1V1ensario, e a sua. orde-
naçaõ por Felix de A ptange, que 
os Bispos de Numidia accusavaõ de 
ser do número daquelles que entre-
garaõ os Li V)."OS , e .Vasos sagrados , 
durante a perseguiçaõ foi occasiaõ 
do Scisrna:, pois naõ querendo os ini-
migos de Ceciliano reconhece-lo ele-
geraõ, e ordenaraõ em seu lugae a 
Maiorino á testa , dos quaes Parti-
distas se pôz Donato, Bispo das Ca-
sas negras em Africa. Hum Conci-
lio d~ Roma a que presidio o Papa 
Miltiades em 313, e ·outro de Ar-
les em 314 declararaõ a Ceciliano 
isento dos crimes que se lhe impu-
tavaõ, e legitimo Bispo de Cartha-
g-o. Com tudo o Scisma continuou. 
Morrendo Majorino pouco tempo de-
pois , deraõ-lhe por Successor outro 
Ponato diverso daquelle Donato , 
Bispo das Casas negras. Este Dona-
to intruso na Sé de Cartha.g'o com-
pôz obras para defeza do seu parti-
do, seduzio a muitos, e deo o seu 
nome aos seus Sectarios. Os Dona~ 
tistas levaraõ depois o Sc;isrna a he-
resia. Sustentaraõ que o Baptismo, 
e os outros Sacramentos dado.s fóra 
da Igreja, jsto he, fóra .da sua Sei-
ta eraõ nullos, e que se deviaõ re-

DON 
rebaptisar todos os hereges; e que 

·a Igreja só subsistia nos justos, isto 
he, nos que compunhaõ a sua Sei• 
ta, e naõ nos que viviaõ fóra della.-
Depois de hum seculo. inteiro de io-
lencias, e de horrores commeUidos 
pelos Donatistas o Imperador Hono. 
rio ordenou huma conferencia. ent~e 
os Ca.tholicos , e os Donatistas, a 
que assistío Santo Agostinho; o qual 
pela força, e solidez dos seus discur.., 
sos confundio os seus adversarias~ 
Depois dest~ conferencia , que foi 
em 411 , a Seita se diminuio, e se 
desvaneceo insensivelmente. 

Donativo he ein geral huma libe ... 
ralidade puramente gratuita,. e feita 
-a titulo de recompensa. Esta palavra 
parece synonyma de doaçaõ ; 1lJ,as 

applica-se particularmente ás liber-&'"' · 
lidades offerecidas espontanearnen-
te, e naõ procuradas .. Os donalivos 
voluntarios offerecidos pelos Estados 
dos povos p~ra a guena como se 
mandaraõ arrecadar, veja~se a Car-
ta Regia de ~~ de Abril de 1641. 
O donativo que se pagava do assu-
car ficou ceissanclo pelo Decreto <le 
~7 de Janeiro de 1751. O donativo 
dos quatro por cento para a reedi .. 
ficaçaõ das A lfaodegas de Li~boa. 
foi offerecido ; e estabelecido pelç~ 
Representaçaõ de ~ Janeiro, e De-
crieto de ~9 de Março de 1756. O do.,. 
nativo do assucar, e tabaco como se 
arrecadava., veja .. se o Decreto de ~Q 
de Janeiro de 1756. Donativo volun~ 
tario se mandoq pagar das fazenda$ 
que entraraõ depois do seu estabe-
lecimento. Resoluçaõ de 30 de Ja-
neiro de l7õ6. Regulou-se a f6i·ma 
da sua anecÇ\daçaõ pelo Decreto de 
3 de Março de 17 56, e pela Ins-
trucçaõ confirma.da por D~cret.o d~ 
4 de Abril de 17 f.>6, e pelas Ins ... 
trucções confirmadas por Decreto de 
~ de Junho do mesmo anuo. N aõ se 
paga donativo das fazendas do Rei ... 

1 no despachadas na Casa dos cincos. 
l Decreto de ~9 de Março de 17ó6. -
l Cobra-se pela mesma avaliaçaõ , ~ 
j do mesm? 1!1odo que os ~1\is direi!' 

l tos. Prov1sao de l 8 de Maio de 17 i.>7 . 
Ninguem póde impedir a. execuçaõ 
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das' ordens sobre o dito donativo. Al-
vará de 10 , de Junho de 1757,. Foi 
offerecido , e accei to para a despeza 
do Reino pela Resoluçaõ de 11 de 
Maio de 17692, e unido ao Erario 
por Decreto de 14, e Officio de ~9 
de Julho de 1780. Hum donativo de 
cincoenta mil cruzados cada anno 
em quanto durasse a guerra foi of-
ferecido por todos os Ecclesiasticos 
do Arcebispado de Evor.a em l~ de 
Maio de 17 6~. O donativo dos bar-
cos do Cáes do ':f.ojo, e Boa'":' Vista 
como se arrecada , vejaõ-se as Ins-
trucções de 9 de A gosto de 177 b. 
·Sobre o donativo do Brasil para a 
reedificaçaõ do Palacio de EJ-Rei, 
veja-se o A viso de 1 ~ de Agosto de 
1795. Estabeleceo-se cofre separado 
no Erario para nelle se recolherem 
os donativos voluntar.ios. Decreto de 
4 de Maio de 1804. Os dohativos 
para o Exercito mandaraõ-se reco-
lher no Erario com declaracaõ dos 
nomes dos offerentes. Portarias de 
6, e~ de 8 de Outubro de 1808. A 
respeito dos dona ti vos offerecidos 
pelos Portuguezes , e Inglezes pa-
ra auxiliar as pessoas que sofreraõ 
pela Iovasaõ deraõ-se providencias 
pela Portaria de 16 de Agosto de 
l 81 I'. A execrn~aõ do· Plano formado 
pela Commissaõ ,encarregada da <lis-
tribu'içaõ do donativo votado pelo 
Padarnen to do Reino unido da Grã-
Bretanha foi commettida ,ao Desem-
bargador Joaõ Gaudencio Torres as-
sociado a Joaõ Croft, e foi authori-
sado para esse fim pela Portaria de 
~de Setembro de 1811. 

Dons. Charnaõ~se asi:;im as 1uc-
tuosas, ou donativos que os Caval-
leiros, e Nobres deixavaõ ás Igrejas 
por sua morte, e que de huma pie-
dosa devoçaõ passaraõ a huma obri-
gaçaõ rjgorosa. 

Donzeis se- chamavaõ algum dia 
os Moços Fidalgos que ordinariamen-
ie eraõ os primog·enitos das çasas il-
]ustres, os q uaes se criavaõ, e ser~ 
viaõ no Paço. Alcaide dos Donzejs 
era o que tinha cuidado da ~ma edu-
caçaõ. Correspondia este cargo ao 
Mestre-Salla. 

·D O T 
Dormi'da he hum direito que· se 

pag·ava por pernoitar alg,uma cousa 
em lugar vedado, aonde faz pejo, e 
estorvo. O direito das dormidas foi 
estabelecido na casa do Vero-pezo, 
abolindo-se o das entradas. Resolu-
çaõ de 17 de Fevereiro de 1803. 
Providencia 4. 

Dormir co1n 0;Zguem, quer dizer 
passar a noute com outrem estando 
acordado. Ord. Liv. b.º, tit. ~o, e 
seguintes. ~ 

Dormitorio he nos Mosteiros hu-
ma galeria dividida em muitas cel-
Jas, em que os Religiosos _habitaõ, 
e dormem. Antigamente naõ havia 
esta divisaõ de cellas . .E;raõ grandes 
salJas communs em que esta.vaõ pos-
tas as carnas dos Religiosos em dis-
tancia de quatro, ou cinco pés hu-:-
mas das outras. 

Dositheos, Hereges que tiveraõ 
por chefe a Do~i theo Mag·ico de Sa-
maria, contemporaneo dos Aposto-
Jos , segundo refere Origines. EUe 
pertendeo _ser o Messias , mudando 
as Profecias para às accornmodar a 
si. Os Dositheos observavaõ a , cir-
cumcisaõ. Esta ,Seita subsistio no 
Egypto até o sexto seculo. 

Datal se diz de tudo o que per-
tenee ao dote. Assim dizemos bens, 
ou fundos dotaes, e dinheü-os dotaes, 
isto he, que fazein parte do dote. 
,} Dotaçaõ significa a acçaõ de do-
tar. Tam bem se torna pelos bens da-
dos em dote. Servüno-nos ordinaria-
mente, desta palavra para designar 
o que he dado ás Igrejas, I-Iospi-
iaes, e Cornmunidãdes. Os Conci-
lias , e as Leis tem provido a dota-
ç-aõ das Parochias. · 

Do-te. Este termo se tom a em 
muitos sentidos differentes. Com-
rnumrnente se entende por elle o 
que huma mulher traz em casamen-
to. As vezes tambem o dote signifi-
ca o 'que o marido dá á mulher e1n 
favor do matrimonio. Chama-se naõ' 
menos dote ao que os pais, inães, 'e 
outros ascendentes daõ a seus filhos, 
e netos. Outro sim se dá"o nome de 
dote ao que se dá para fundaçaõ, e 
subsistencia das Igrejas ; Cabidos, 

... , 
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Seminarios , Mosteiros , Comrnuni-
d ades, e Hospitaes. Dote significa 
ordinariamente o que a rpulher traz 
a seu marido para o ajudQ.r a susten-
tar os encargos, e onus do matri-
1nonio. Estende-se tambem ás vezes 
ás doações propter nupti·as, que lhe 
faz o marido, ou arrhas que lhe cons-
titue. O dote naõ póde exceder a do--
ie mil cruzados , naõ entrando alli 
as legi tir;nas , e heranças das dota-
das. Alvará de 14 · de Agosto de 
IG45. Pelo Decreto de ~3 de Ou-
tuhl'O de 1.700 foi prohibido consul-
.tar-se pelo Desembargo do Paço a 
obrigaçµ,õ das a.rrhas em Morgado. 
Pódem fazer dote a si proprias as fi .... 
lhas segundas d.as casas que tem Fô--
ro .de Moço Fidalgo , e dahi para ci-
ma. Lei de 17 de Agosto de 1761, 
§§. 4, e 6.- E p6dem esses dotes con-
sistir nos serviços que ellas fizerem , 
~~ndo Damas da Rainha, dita Lei 
de 17 de Agosto de 1761, ~- 6. Pó-
dem entrar em dote os bens da Co...: 
:rôa, e Ordens. Lei de 4 de Feve-
:ren;_o de .1765, §. 5. E pódem para 
~lles dar-se djp"heir.o a juro com pre-
ferencia pelas Misericerdjas. Alvará 
de ~'.2 de Junho de 1768, §. 5. Os 
dotes das Ereiras qu~ entraõ nos 
Co11ventos foraõ mandados estabele-
cer em Tenças annuaes .. A viso de 
~3 d~ Fevereiro de 177 l. Naõ tem 
direi to a dote deixado para cas.amen..,. 
to as mulheres que já casaraõ. As-
f:)ento de 9 de Abril de 177'2. Con-
sistindo o dote em fazendas ' · e dan-
do-se estimado ao marido tem n.elle 
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:;i. mulher preferenciçi. a qualquer cré-
dor. Le'i de \20 de Junho de 1774, 
§. 40. Naõ s.e pódem fa-zer dotes em 
Prasos do Cabido da Sé de Braga 
sem · se lhe. noticiar. Provisaõ de itt · 
de Março de 17 81. Dote he obriga-
do o seductor a pagar -á filha don-: 
zella menor de dezesete annos a q ue1n ; -
~orrornpeo. Lei de 6 de Outub_ro de 
l 784. Foraõ estabelecidos para filhas 
de . 1nulher~s dos Militares cem dotes 
de cio.coenta mil réis cada hum por 
Decreto, e Carta Regia de 17 de 
Agosto _de 1801. 

Dou.rQ e1n Latim Durius, -Rio 

1D OU 
de Portugal, que t~m o seu nasci--
mento €ill Castella a nov,a na ,mou-' 
tanha Idumea, entra neste Reino 
junto de Miranda, e vai desembar-' 
car no Occeano em S. Jcnlõ da Foz, 
hurna legoa abaixo da Cidade do Por-
to. Os açudes , azenhas , pesqueiras , , 
e nasceiros, que forem impeditivos 
da N avegaçaõ do Rio Douro foraõ 
mandados abolir pela Regia Resolu-
ç-aõ de 7 de Setembro de 1793. , q.ue 
ampliou as disposições do §. 1_4• do 
Alvara de 16 de Dtnembro de 1773, 
publicada por Edital d<:i Junta da 
Administraçaõ da _Companhia Geral 
ela Agricultura das Vinhas do Alto-
Douro encarregada da· ihspecçaõ da 
dit;;i. obra, .applicando para ella a con-
tribuiç.aõ de hmn vintem por pipa, 
pago pelos Arraes, e outro pelo Pro-
prietario do liquicl9. Pelo Decreto' de 
15 de Maio de L688 se mandou pro-
ceder eorn brevidade á obra d.os pe-
nedos do Rio Douro, cobrando-s.e a 
contribuiçaõ lançada pelas Comarcas, 
para cuja. e~ecuç.aõ se exp.edio a Pro-
visaõ do Tribunal do Desembargo do 
Paço de 19 do ilito mez , e anno. 

Doutor se chama aquelle que em 
huma Universidade he p1·omovido ao 
maior gráo .que se toma nas Facul-
dades ·, que a compõe, e que tem o 
direito de ensinar, e praticar a Scien-

, eia, Oll Arte, de que a sua Facul ... 
dade faz profissaõ. O gráo de Dou_, 
tor tal qual hoje s.e conhece introdu.,.. 
zio-se no se.culo duQdeciu::io, e subs ... 
tituio este titulo o de Mestre qul;) 
se havia feit0 muito cornmum, e se 
restringia aos que tomavaÇ> o maior 
.gráo na Faculdade das Artes. Crê-
se ~.ornrnumm.ent.e que foi Ernerio 
quem peFs:t,:tad10. o Imperador Lotha..,. 
rio, de qu~rn era Chanceller, para 
introduzir nas Academias a crea~aõ 
de Doutores, e quem dirigio a fór ... 
mula do Dol,ltoramento. Os D-0uto ... 
res J acobeos foraõ mandados riscar 
da UniversiÇlade Carta Regia de 14 
de Dezembro dé 1768. Este gráo 
naõ he de me:ro apparato, e cere .. 
monia. Carta Regia de 7 de Outu ... 
bro de 1801. Os Doutor~s saõ ad-
i:nütídos para Oppositores ás Cadei ... 
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ras da Universidade pela Congrega-
çaõ da Faculdade respectiva, e ma-
triculados com despacho della. Al-
va/á de 1 de Dezembro de 1804. 

Doutoral, chama-se na Univer-
sidade o assento levantado na Salla 
dos Actos, em que· se assentaõ os 
Doutores. 

Doutoramento he o gráo, ou qua-
lidade de Doutor. Tambern se torna 
pela acçaõ de. doutorar. 

Doutorar quer dizer dar o gráo 
de Doutor. Doutorar-se quer dizer , 
receber esse gráo. 

Doutrina em materia de Religiaõ 
saõ as maximas, e preceitos della. 
Os Bispos tem pela sua dignidade o 
direito de conhecer em primeira Ins-
tancia das Causas que respeitaõ á 
doutrina da Igreja. Pódem porém as 
J \1stiças seculares prover pelos meios 
-que julgarem convenientes a repara-
çaõ do escandalo , e perturbaçaõ da 
ordem , e tranquillidade pública, e 
da contravençaõ ás Leis que a pu-
blicaçaõ de huma falsa doutrina po-
.dia causar. 

Doutrinal se diz do que respeita 
á doutrina. · . 

Doutrinarias, ou Padres da Dou-
trina, he o nome que se. dá aos mem-
bros que com põem huma Congrega-
çaõ estabelecida para ensinar a dou-
trina Christã. Elia deve a sua insti-
tuiçaõ ao Beato Cesar de Bus, que 
a fundou em A vinhaõ no anno de 
1~93 para instrucçaõ dos povos da 
Cidade, e do Campo. Ha outra Con-
gregaçaõ dos Padres da _ Doutrina 
Christã ria I talia. 

Doxolo.qia. Esta palavra vem do 
Grego , e significa glorificaçaõ. Os 
Greg·os distinguem a grande , e a 
pequena doxologia. Aquella he o 
hymno angelico, ou cantico de lou- . 
vores que os Latinos cantaõ na Mis-
sa, e que commummente se chama 
o Gloria in excelsis Deo ; e esta he 
o versículo Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto, que se recita no fim 
de cada Psalmo , e pelo qual se dá 
gloria á Santissima Trindade. · 

Dozaó, medida de líquidos mui-
to usada nos seculos decimo-quarto , 

DUA 
e decimo-quinto. Era a duo~decírna 
parte de hum almude constante de 
quarenta e outo quartilhos , e por 
isso vinh'.a a ser huma canada, por-
que doze canadas fazem hum almu-
de, e de doze se diz dozaõ. Tam-
bem he medida de solidos assim cha-
mada por ser a duo-decima parte de 
hum maio, ou de sessenta alqueires; 
e consequentemente cinco alqueires. 
Quatro dozãos faziaõ quarenta e ou-
to dinheiros. Tambem he a duo-de-
cima parte de hum alqueire. 

Droga -se diz todo o genero de 
especiaria arornatica, tintas, o1eos ~ 
raiiZes officionaes de tinturaria, e bo-
tica. Drogas da Azia vindas em Na-
vios estrangeiros, ainda que já be-
neficiadas na Europa , saõ perd1das 
entrando no Reino. Decreto de 8 de 
Abril de 1739. Drogas medicinaes 
corno se pódem vender , veja-se a 
Resoluçaõ de ·6 de Outubro de 1778. 
N aõ se despachaõ nas Alfandegas., 
sem visita do Protomedicato, ou dos 
seus delegados. Provisaõ de 17 de 
Julho de 1800. Quaes sejaõ as dro-
gas que se naõ pódem vender fóra 
·da Botica-, veja-im o Alvai:á de ~~ 
de Janeiro de 1810, §. ~8. 

Droguete, tecido de lã estreito? 
e pouco encorpado. Foi prohibida a 
entrada de pai) nos droguetes nas Al-
fandegas do Reino por Alvará de ~a. 
de Setembro de- 1688. 

Drogu'ista, Mercador que trafica 
em drogas. Os salarios das visitas. 
das lojas dos Droguistas pelo Dele-
gado do Fysico-Mór quaes sejaõ, ve-
ja-se o Alvará de 30 de Janeirp de 
1811, que declarou o§. 10 ,do Regi-
mento de ·~~ de J aneíro de 1310, 
segundo o Plano Provisional da ex.'.. 
tin,cta Junta do Protornedicato man-
dado executa;i: pelo A viso de ~s dt3 
Março de 1800. 

Duarte. O Senhor Rei D. Duar-
te, filho do Senhor Rei D. J oaõ '1., 
e da Senhora Rainha D. Felippa, 
nasceo em Viseu a 30 de Outubro 
de 139L Foi jurado Successor do 
Reino a ~~ de Março de 1401 nas 
Côrtes de Leiria, e subio ao Thro-
no ein 15 de Agosto de 1443. O Pa.-



DUQ 
pa Eugenia IV." lhe concede:o pr1v1-
legio de ser coroado, e ungido con-
forme o antigo ceremonial dos Reis 
de Fi·ançª'. Morreo aos 7 de Setem-
bro de 1448 na Villa de Thomar. 
Compôz além de outras obras O Real 
Conselheiro. M. 8 Do Regimento da 
Justiça , e OJfic1:aes della.. M. 5 Da Mi-
sericordia. lVI. 5 Da maneira de lér os 
livros. M. 5 

Ducado he hum Senhorio erigi-
do com este titulo de dignidade, e 
dependente immediatamente da Cô-
rôa. Ta111 bem he nome de moeda es-
trangeira, que varia segund<? os pai-
zes. 

Ducataõ he moeda de ouro, que 
fez lavrar o Senhor Rei D. Sebas-
tiaõ quando foi a Guadalape.- Valia 
hum 30 $ 000 rs., outro 40 $ 000 rs. 
N aõ se tornou a lavrar esta moeda. 

Dupl·icata em frase forense he o 
dobre de hum despacho , de hum 

. conhecimento , de huma sentença, 
de huma obrigaçaõ, ou de hum a qui-
taça_õ. Differe ~a Qopia conferida, 
porque esta he tiradá posteriormen-
te, e só por huma vez. 

Dupli'ce quer dizer dobrado. Con-
ventos duplices eraõ aquelles em que 
mora vaõ Religiosos, e Religiosas com 
a devida separaçaõ. Festa duplice he 
a maior que as ordinarias. 

Duque. Esta palavra deriva-se da 
Latina Dux, que significa Capitaõ, 
ou Guia do Exerci.to. Este nome da~ 
vaõ os Romanos . aos seus Capitães 

~ Generaes. A.o principio os Duques 
· naõ- tinhaõ algum Senhorjo; mas só 

o cargo, e commando de guerra. Os 
Reis Godos de Hespanba crearaõ 
nella. Duques á imi.taçaõ dos Roma-
nos , e os tiveraõ em Cartagena, 
Cantabria, Merida, e Narbona. No 
temp0 de Eduardo, Rei God-0, go-
vernava Ciaudio a Lusitania com o 
titulo de Duque. Em Alemanha a 
palavra Duque traz comsig:o. a idéa 
de Soberania. Taes ~aõ os Duques 
de Duas Pontes, de Baden , de Bruns-
"\vick., de Holstein, &c. ·Os Duques 
de Saxonia., e de Wurtemberg tem 
tomado o titulo de Reis. Na Italia 
ha os Ducados de Lucca, de Mode-
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na, de Parma, e de 'roscana. Este 
ultimo tem o titulo de Archiducado. 
D'antes havia tres Soberanos que to-
mavaõ o titulo de Graos-Duques, o 
de Moscovia, de Lithuania, e de 
Tosca.na; mas este ullimo he o uni-
co a quem se dá hoje esse titulo. 
O de -Moscovia tomou. a qualidade 
de Czar, de A utocrator, e de Impe-
rador das Russias. O seu herdeiro 
presumptivo se chama Graõ-Duque 
da Russia, e Czarowitz. O titulo de 
Graõ-Duque de Lithuanía está uni-
do á Corôa de Polonia. O S0berano 
de Áustria tem o titulo de Archi-
duque. Em Portugal, em Hespanha, 
e em Inglaterra Duque he o titulo 
de honra, e de nobreza daque1Ies que 
tem o primeiro lugar depois dos Reis. 
O primeiro Duque de Portugal foi o 
Infante D . Pedro, Regente destes 
Reinos na menoridade do Senhor Rei 
D. ,J\ffonso V. seu Sobrinho. O Se-
nhor Rei D. Joaõ I. seu Pai o fez 
Duque de Coimbra, e a seu Irmaõ 

. o Infante D. Henrique de V jse1:1. A 
D. Affonso tambem filho do Senhor 
Rei D. Joaõ 1., e Irmaõ dos sobre-
ditos fez o Senhor Rei D. Affon-
so V. Duque de Bragança. Quando 
El-Rei D. Felippe 11. de Castella 
entrou em Portugal naõ havia neste 
Reino senaõ tres Duques, a saber; 
o de Bragança , o de Barcellos , e o 
d e Aveiro , hoje extincto. Depois o 
mesmo Rei D. Fêlippe Il. deo o ti-. 
t.ulo de Duque de Torres-Novas ao 
primogenito da Casa· de Aveiro. D . 
Felippe III. de Casle1la deo o titulo 
d'e Duque "de Caminha ao Marquez 
de Villa-Real. Presentemente.só exis-
tem em P r tugal os títulos de Du-
ques de Alafões, de Cadaval, e de 
Victoria. Os Duques de Portugal 
tem assento na Capella Rea], e a 
primeira· vez que vaõ ao Paço. Saõ 
creados por Carta firmada por El-
Rei. O tratamento que os Senhores 
Reis deste Reino costumaõ dar aos 
l)uques he o de Sobrinho. Ao Du-
que de Aveiro foi dado o tratamen-
to de Excellencia pelo Alvará de ~o 
de Junho de 1606. Tinha o privile~ 
gio de naõ pag-ar dizima das cousas 
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que vinhaõ á Alfandega, nem Por-
tagem , nem Cbancellarja das Mer-
cês. Alvará . de ~~ de Feverefro de 
1733. A jurisdicç-aõ de que devia 
usar o Duque de Bragança foi de-
clai:ada pela Carta Regia de 19 de 
Novernb1~0 de 1715. Mandaraõ-se ar--
_n1ar os seus Lugares pela Carta Re-
gia de 31 de Agosto de 1625 . .Pro-
togou-se-lhe por mais 'vinte annos a 
Graça de mandar vir sem pagar di-
reitos trezentos quintaes -de especia-
1·ias. Alvará de 8 de Maio de 1638. 
Foi-lhe confirmada a sua jurisdicçaõ 
por Alvará de 31 de Maio de I.638; 
assim corno o privilegio de se lhe 
naõ tirar os feitos das suas terras 
pelo Alvará de I de Junho de 1638. 
Mandou-se que o Duque de Cada-
val por ter acabado a sua tutella en-
trasse· na administraçaõ da sua casa 
por Decreto de 31 de Maio de 1756. 
O Duq ne de IVJ;ekleín burg foi no-
mead'O Tenente-'General pela Cartà · 
Regia de 10 de Julho de 176~. Foi 
o Duque de Alafões nomeado Gene-
ral junto á Real Pessoa por Decreto 
de ó ; e A.1 vará de 7 de Dezembro · 
de i 7 8~ ; e foi dispensado do 'com"" 
mando do Exercito pelà Catta Re-
g·ia de o/23 de Julho de 1801. Foi no-
meado Ministro Assistente ao des-
pacho çlo Gabinete por Carta Regia , 
e A viso de 6 de Janeiro de 1801. 
E se determinou o otdenado que de-
via receber pelo Decreto de 30 de 
Abril de 180?2. Foi creado o titulo 
de Duqut'. _de Miranda por Alvará 
de 13 de l\!Iaio de 1796 .. · 

Dúvida se diz a incerteza em que 
se está sobre a verdade de hum fac-
to, de hurna proposiçaõ, de huma, 
asserçaõ; da vontade; e geralmente' 
de qualquer outra cousa. Póde dar-
se dúvida etn rnateria civil, crimi-
nal , e ecclesias tica. Em materia ci-
vil quando a dúvida nasce da me_s-
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ma Lei deve recorn·r-se aó Legisla--
dor para declarar authenticamente a 
sua vcntade. Em toda a equidade 
de Causas aquelle que naõ prova o 
objecto da sua intençaõ deve deca-
hir. Nos cont.l"atos as clausulas -duvi-
dosas de-vem ser jnterpretadas con"" 
tra aquelle em favor de quem fora(} 
estipuladas, porque· foi culpa sua naõ 
se ter explicado com toda a clarezao 
Na dúvida a fraude naõ se presume 
em qualquer acto, . ou facto, e in ... 
curnbe a prova aquelle que a allega • 
mas essa prova póde fazer-se por con.: 

1 jecturas vehementes. Na dúvi-da o 

1 

partido do devedor · he inafa fa vora-
'vel. A ss1m se o crédor recebeo al-
gum a ·cousa do seu devedor, e se 
duvída se foi por doaçaõ, ou por pa-
gamento, deve-se presumjr que foi 
por pagamento, pois he mais natu~ 
ral q.uerer pagar dividas, que mos--
irar-se liberal. Nos Testamentos de-
ve-se dar a major extensaõ á vonta..; 
de do ;I'estador. Em ·maieria crimi.:. ' 
nal na dúvida o R éo deve sE;r abso-
luto. Tudo o ' que a J ustjça mais se-
vera perrnitte, he naõ conceder ao 
Réo violentamente indjcado hur,na ab:-
solvjça.õ taõ completa como ao que 
foi victhnét innocente, da .irn po~tu-
1•a, e da calumhia . .Em rnateda ec-
clesiastica ·, -e de moral nos casos du.:. 
vidosos que se àprescntaõ, deve-se 
seguir sempre o partido mais segu-
ro . 1 Assim na dúvidq de ser hum\a 
cousa permittida, ou prohibida. nos 
devemos abster della. 

Dyk,.Grave. Este termo he usa-
do em Flandres para designar hum 
Official inferiol' , cujas funções saõ 
limitadas á ·policia dos Dicages, e 
Watetingues. Saõ authorisados para 
fazer debaixo da inspeccaõ dos Com-
misarios tódas as obras' que , estaõ a 
cargo dos Concelhos, como canaes, 
diques , moinhos', &e. 
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E··4~inta Jeti;~ do Alfabeto. Co .. 
mo Ietr·a numeral valía ~bO. He tam-
bem conjunçaõ copulativa, que ata 
d uas ou mais proposições inteirasA 
, . Ebionítas. Hereges do primeiro 

seculo da Igreja, assim chamados 
por allusaõ á etimologia da palavra 
Hebraica Ebion, que significa po.-
bre , ou. em razaõ do , seu chefe , que 
-alguns Auctores julgaõ haver. tido 
este nome. Elles adoptáraõ os erros 

,,:d_©s Nazarenos a 'cuja doutrina ac-
cresoentáraõ algumas práticas, e er-
-ros particulares. Affirmavaõ que J e-
su Christo era sómente hum puro ho-
mem , condemnavaõ a virgindade; 
precipitavaõ-se em todo o genero de 
infamia; ajuntavaõ á Religiaõ Chris-
tã as ceremonias da Lei antiga; . naõ 
..admi ttiaõ da Sagrada Escritura se-
naõ ·o Pentateuco, e regeitavaõ to-
.dos os Profetas. 

Ecclesiarca. Dáva-se este nome 
antigamente. ao que t~nha cuidado 
de vigiar no aceio da Igreja , de 
convocar os Paroquianos, accender 
as velas dos altares antes dos Offi-
cios, .e tirar esmolas. Hoje os Sacris-
tães preenchem huma parte das fun-
ções dos Ecclesiarcas. 

. Ecclesiastes he hum dos Livros 
.sapienciaes da Escritura, assim cha-
mado de hum a palavra Grega que 
significa Orador ou Prégador., por-
que Salomaõ que be o seu Auctor, 
trata nelle da vaidade do mundo, e 
.de todas as cousas terrestres , e ex-
horta os homens á verdadeira piedade, 
e ao despreso de tudo o que naõ he 
eterno. 

Ecclesiastico diz-se das pessoas, 
e das cousas que pertencem á Igre-
ja. As pessoas Ecclesias6cas foraõ 
desde logo chamadas Clerigos , e se 
lhes dá ainda ind·ifferenternente este 
nome, ou o de Ecclesiasticos sómen-
te. Comprehendem-se debaixo deste 
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nome, todos os que estaõ destinados 
ao se:r:viço da Igreja, começando do 
Summo Pontifice Q.té os sirnpl~s Cle-
rigos tonsurados. O numero dos Cle-
rigos estava algum cüa reg·ulado, e 
naõ havia ordenações· vagas. Cada 
hum pela sua propria ordenaçaõ fi-
cava addicto a bm;na Igreja particu-
lar, de cujos bens parücipava á pro-
porçaõ do serviço que lhe fazia. Pre-
sentemente o que dá a qualidade á 
pessoa ecclesiastica naõ saõ os be-
neficiDs, nem as dignidades, nem 

_os officios da Igreja em que os Cle...: 
rigos saõ providos, ,mas sim o carac-
ter que elles recebem por ministerio 
de Superior Ecclesiastico. Os Mon-
ges, e Religiosos eraõ algum dia 
pessoas leigas. Elles só foraõ chama-
dos á Clericatura pelo Papa Siricio ~ 
pela falta que havia de Presbyteros 
em razaõ das perseguições que en-
iaõ se faziaõ aos Christaõs. Presen-
temente todos os Religiosos, e Re-
ligiosas, Conegos regulares, e Co-
negas, Irmaõs , e Irmãs conversas 
nos Mosteiros , e .ainda as Ordens 
Militares, Regulares, ou Hospitala-
_rias, saõ reputados pessoas ecclesias-
ticas, em quanto pen1ianecem nes-
te estado. Distinguem-se duas espe-
cies de Ecc]esiasticos, huns que se 
charnaõ Regulares, e outros Secula-
res. Estes saõ os que estaõ consti-
tuídos no estado Ecclesiastico sem 
estarem adstrictos a alguma regra 
particular. O s Reg·ulares, saõ os que 
além do estado Ecclesiastico abraçá-
raõ outro estado Regular, jsto he, 
hum estado que os adstringe a huma 
regra particular. Os Ecclesiasticos 
considerados collectivamente, fór-
maõ todos juntos hurna Ordem, ou 
Estado , a que chamamos Estado Ec-
clesiastico, ou o Clero. Os que es-
taõ addictos a huma Igr.eja consti-
iuetn o Clero dessa Igreja , e se saõ 
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Conegos , ou Beneficiados, consti-
tuem o Cabido, ou CoJlegiada. Os 
Ecclesiasticos de toda huma Provín-
cia, ou Diocese, fórmaõ o Clero des~ 
sa Província, ou Diocese. Estaõ su-
geitos os Ecclesiast.i.cos ás Leis g·e-
raes , e naõ gozaõ de izénçaõ em ma-
terias t e mporares prbprias da Jur-isdic-
-çaõ Reat Regü;nen:~Q .de _l de Feve-
·reiro de l €>4~ , § ... 16. Alvm·á de 16 
cle J.aneiro de J 768,. §. 6. Dos Ec-
.clesiasticos, assim Regulares -eo1no 
Seculares, se dá parte ein segredo 
-aos seus Pr-eladc:>.s, quandG> nas De-
-vassas s-e a.chaõ culpados em e'n tra-
rem nas casas de mulheres eorn in-
famia, e escandalo.. Lei de ~á de 
Dezembro de l608, -§. ~L Fóra<'l> o-
brigad0s a pagar direitos dos escra-
vos que tira:ssern de Angola. Alvará 
de 5 de Setembro de 1614. Mandou-
-se proceder contra ·os que concorriaõ 
para se naõ executarem as R1égi as 
-orcl.ens , pela Carta Régia de I b de 
Dezem·bro de IJ.637. Estaõ sugeitos 
-a penas assim como, os Seculares, 
.a .1a.sen:tééndo-se para ~omá, ou para 
fóra do _Reino sem licença Rég-üi. 
Decretos de 18 de Agosto de 1643: 7 
-e de 8 de F ·evereiro de 1646 , de 7 
-de Março de 1658, e de 4 de Agos-
to ,de 1760. E sendo a ausencia to-
luntaria em tempo de guerra, ,ficaõ 
desnaturalisados. Lei de 6 de Dezem-
·bro de 1660, Alvará de 9 de Janei-
ro de l 79\5l. Sendo culpados ·em De-
vassa de iabaco, póde-se proceder 
-contra elles a temporalidades, e se-
questro em' seus bens. Resoluçaõ de 
ló de Abril de 1666. Naõ pódem 
trazer terras , -herdad~s , ou com-
mendas de arrendamento. Alvará de 
1~1 ·de Junho de 1760. Nos pontos 
em que falta a disposiçaõ dos Cano-
nes , devem conformar-se com os cos-
tumes cl.o Reino. ·A viso de ~4 de Ju-
nho de 17 50. Os,Ecclesiasticos atra-
vessadores de palha, saõ castigados 
aspera,mente. Alvará de 1 de Julho 
cl.e 175P2, §. 7. He-lhe prohibidomis-
turar-se no Governo secular. Alvará 
de 7 de Junho de 1755. Como se 
procecle contra os Ecclesiasticos Con-
traba,ndistas, veja-se o-Alvará de 14 
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de Novembro de 1757, §. 3; ~ co-
rno contra os Ecc]esiasticos trans-
gressores das Leis da Companhia da 
Agricultura das vinhas do A 1 to Dou-
ro, vejaõ-se os Alvarás de 16 de J a-
neiro de 1768, §. ·6, e de 16 de 
N overnbro de 177_1, §. 4. A f6rma · 
<le se lhes 'jrnpor;.a p.ena de d~:snatu
ralizaçaõ .quando nella incorrem , ·foi 
.declarada 'no Alv~rá d.e I · de AgDsto 
de 177 4, §. 3 , Ruspenso pelo Decre-

. to de 17 de Julho de 1'77 8.. Ü '.s Ec-
desiahicos Seculares, , e R:eg;ular~s 

1 
Jeis1La0 sugeitos aDs aholetairn,e.n Los da 
trGJpa. Carias R.~gias de 11 , e 18·de 
Abril cle 17·6~ , .é <iJ:e .JZ 8 de M.aio de 
i s(I) 1. Resistü1do· á Justiça saõ pre-
sos em fra gri n te , e dá-se conta a.<!> 
Sobe,yano..' Alv~rá de .~ 4 de Ouituh1.:o 
de 17 64 ; , §. 4. Pag~õ para as ob-ras ' 
-das calçadas como .os, Seculares. Edi- . 
-tal de 3 de Agosto de 176.5. Dan.d@ 
asilo aos desertores saõ castigados~ 
Alvará de 6 de Setembro de ,i765,? 
§. õ , e .6. N aõ pódem sue ceder e1n 

. Mor.gados. Lei dé' 9 de Setembro de 
i 7,69 , §. 11. Nos differentes· destri.c-
to's (d·a Companhta · da Agricultura da~ 
vinhas do Alto Douro, ·saõ n~pl!lta- · 
·dos corno Lavradores para a factura 
da aguardente. Alvará de 10 de A-
bril d~ l 773 ; ,§. 10. Que porçaõ de 
vinho se lhes póde conceder no Por-
to pa1·a seu t1so. · Yeja-se o Alvará 
-de 9 de A gosto . .de Í777 , §. 6. N ae 
pódem comprar bens na dernarcaçaõ 
do Reguengo de Tavíra, .riem se.lhes 
póde constituir nelle patrimoni0 sem ' 
licença llégia. Alvará de 1 de Ju-' 
nho de 1787, cap. 15. Naõ devern 
ser reclusos por crimes naõ exceptua-
<los antes de final Sentença. Aviso 
de 8 de Fevereiro de 1790. Que de-
cima pagaõ de seus bens. Veja-se,- a 
Carta Régia de 15 de Outubro rde 
l 7~rn. Pódé proceder-se a sequestro 
pela cobrança della. Alvará de 31 
-de Maio de l ,800, §. 5. Naõ perdem 
o privilegio do foro nos crimes de fal-
sidade, apesar de haver Juizo pri-
vativo para o conhecimento delles. 
Assento de ~9 de Março de 1814. 

Eoclesiast-ico he hum Livro moral 
da SagL·ada Escritura, que contém 
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precei ios excellenie5 para a prática 
de ioda a sorte de virtudes. O eu 
A uctor foi Jesus, filho de Sirach, 
que o escreveo" em Hebraico , pro-
va velrnen te no Pontificado de 0-
nias III. Foi depois traduzido em 
Grego por outro Jesus, neto, ou 
bisneto do primeiro, no reinado de 
Pj,olomeu Physcon. S. J eronyrno âf-
fi.rma ter visto o exemplar Hebraico, 
com o titulo de Parabolas. Delle só 
ternos a versaõ Grega, porque o ori-

' ginal se perdeo. Esta versaõ em mui-
tos lugares he qifferente da versaõ 
latina , que se acha na vulgata. 
Mui los attribuem a Salomnõ o . ser 
Auctor deste Livro, porque com _ef-
fei to, Jesus imitou nesta obra o es-
tilo , e frase de Salomaõ. 

Ecolampadio. Herege Sacramen-
tario no seêulo decimo 'Sexto, natu-
ral <le Alemanha. Tinha sido Reli-
gioso, e havia recebido a ordem Sa-
ccerdotal. Mas deixou-se seduúr _p e-
las novos Reformadores. Foi chama-
do a Basiléa para alli ser o Ministro 
da principal Igreja. · Seguío, e de-
fendeo os erros de Zuinglio. 

Economia he a comrnissaõ da-
quelle que he preposto para ter cui-· 
dado dos bens ecclesiasticos. Eco-
nomia política, he a scienda que 
tem por objecto o augrnento da ri-
queza, e propriedade nacio.na1, que 
consiste na massa g~ral de 1.odas as 
riquezas, e .propriedades particula-
res. 

Economo se diz aque11e q-µe he 
encarregado do cu-i-el'ádó dos bens da 
Igreja. O uso de nomear Econornos 
para esse fim, he muito anügo . . Ex- · 
istia já antes do Concilio de Calce-
donia. Depois da partilha dos bens 
da Ig;reja , os Economos se torna-
ráõ quasi inuteis. 
•i Ecthese be o nome de hum E-1 
dicto famoso, pubJjdado no nome d.o · 
Imperador Heraclio , no anno de 
Christo 639 , para favorecer o Mo-
nocteljsmo. O nome Ecthese he Gre-
go , e significa Exposiçaõ, como se 
este Edicto naõ houvesse sido mais 
que hurna simples cxpo~i~aõ da F~. 
O Imperador a publjcou á instancia 
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de Athanasio., chefe dos Jacobitas, 
de Cyro, Patriarca de Alexandria, 
e de Sergio, Patriarca de Constan.:. 
tinopla , todos partidistas declara-
dos, ou fautores encobertos do Mo-
nothelismo .. Heraclio, p uco antes 
da sua morte retractou a Ecthese 
em huma Carta escrita ao Papa J oaõ, 
em que declarava formalmente que 
naõ a havia dictado, nem ordenado, 
mas que só havia p e'rmiHido que fos-
se publioada em seu nome com a sua 
subscripçaõ , a instantes rogos do 
Patriarca Sergio. Depois desta re-
tractaçaõ do Imperador, se att.ribuio 
sempre a Ect.hese a Sergio. 

Ecumenico. Palavra Grega, deri-
vada de oicumene, que sjgnifica ge-
ral, ou univei~sal. Elia se diz parti-
cularmente de hum Concilio, quan-
do se quer dar a entenc:!er que elle 
he reconhecido de toda a Igreja. A 
primeira vez que se usou desta pa-
lavra foi no Concilio de Calcedonia, 
celebrado no anno de 451. 

Eden. Esta palavra Hebraiea que 
significa delicias , designa o lugar 
aonde era situado o Paraisa terres-
te. Os sabias tem feito muitas inda- , 
gações para descobrir em que lugar 
da terra es.tava situado este Jardim 
delicioso. Huns o fazem situado nas 
margens do Eufrates, e Tigre, reu-
njdos, que os antigos chamavaõ Pa-

. sitigris·, e que hoje se chama Rio . 
dos Arabes. Assim o paiz de Eden 
fazia parte da regiaõ conhecida de-
pois com o nome de Bahilonia. En-
tre os Musulmanos a mais comrnu111 
opiniaõ, he que o Paraíso terreste 
estava ' collocado na ilha de Seren-
dio, que hoje charnam"os Ceylaõ. A Ili 
he que perte.ndem que fosse enterra-
do Adaõ na montaúha chamada Pico 
de Adaõ. 

Edi-ctal he à ordem de a1gum 
Tribunal, ou Magistrado, que se 
afixa nos lugares públicos para que 
chegue á noticia de todos. 

Edi'cto. Esta palavra teve entre 
os Romanos muitas signifições. Cha-
mava-se Edicto a citaç.aõ feita ao 
Réo para comparecet perante o Juiz. 
Tambem se chamava Edicto o Re-

1 .. 
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gimento feito pelos Magistrados Ro- Edicto Provincial, era hum com-
manos pa_ra ser observado durante pendio do Edicto perpétuo, accom..,.. 
o t em pu ctas suas Magistraturas. Taes modado ao governo das Províncias. 
saõ o Edicto dos Edís, ou Edilicio, Por elle adrnin1stravaõ justjça os Pro--
o Edicto dos Pretores, ou Pretprio-, consules nos s1eus .respectívios terri-
o Edict.G perpétuo, e o Echcto Pro- · torios. Alguns A uctores conjecturaÕ 
víncial. que este compendio fosse foito no 

O Edicto dos Edís, era o Re- tempo do Imperador Marco Aure...!. 
gimento que os Edis Coru]es faziaõ lio, outros suppoe_m que fôra tam-
para 'os particulares· por elle se re..-, bem por ordem de Adriano reduzi-
g-uJarem sobre os objectos · da sua do este compendio: 
competencia. Por estes Edic.tos se No tempo dos Imperadores, .deo-. 
introdqzÍiraõ as Acções , Redh.ibito~ se o nome de Edictos ás Constitui-· 
ria, .é quanti men.oris. ções dos Pr,ncipes. Os Edictos dif-

0 EdictQ perpétu@, ou Jus_ per~ feriaõ dos Rescriptos , e Decretos. 
petuum , ou Edicto do Pretor por m Os Rescriptos eraõ respostas /dad~s · 
eucellenc1a, era huma -collecçaõ, ou ;i ás ·contas" dos Magistrados. Os De-
corppilaça9 de todps os Edictos, tan- e.retos eraõ sentenças parilculareê .. 
to dos P,retores como dos Edis. Es- . Os Edictos eraõ Leis novas., par::f 1 

ta collecç.aõ foi feita pelo J uriscon- decidir casos naõ previstos -, ou 
sul to Salvio Juliano, escolhido pelo para derrogar, ou abolir Leis antj-
Impera<lor Adriano para esse fim,· gas. Os Edictos deraõ ~ateria aos 
o . que elJe desempenhou com gran- Codigos Gregoriano, Herinogenja- . 
çles elogios. no, Theodosjano, e Justiniano. 3 -

Ed1cto perpétuo , foi tambem Edificaça.ó he o acto de edifican ,. 
hu.m Re~ulamento feito pelos Ar- . isto he de construir algum edifici_m -'\ 
chi duques Alberto , e Isa.bel, pa... 80.bre a edifica-çaõ ·das pontes, · vei.; 
ra todos cs paiies do seu •dominio, ja-se o Regimento do Desembargo 
a l~ de Julho de 1611. d9 Paço, a -Lei de 18 de Junho de 

Edicto do Pretor~ eta hum Re- 1601:'>, a Provisaõ de 15 de Dezem--
gimen to que cada hum Pretor_ faz-ia bro

1 
de 1740, e o Aviso de. 13 de 

para ser observado durante o tem- Agosto de J 7 57. E - sobre a edifica--
po da sua magistraturaº Os Patri- cad da cidade de Lisboa destruída 
cios zelosos de que o poder Legis- pelo terremoto de 1 de Novembro . 
lati vo residisse inteira~1rnnte nos d.ois de 17 bf> , veja~se o , Decreto de' ~9 
Consules, dos quaes hum devia en- de Novembro de 1755 , os Ediiaes 
taõ ser plebeo, fizeraõ escolher dên..: de 30 de Dezembro de 1755, e <le 
tre a sua ordem hum Pretor , a lo de Fevereiro, e l~ de Março 
quem se transmittio o direito de de ~ 7 56 , - os Decretos de 5 de ·A-
leg islar. Depois aug·mentou~se o nu- bri1 de 1756, os Avisos de ~5 de 
mero dos Pret.ores. - Havia hum para _Junho - <le 1756 , e de 90 , de Abrjl 

,, a cidüde chamado Pra:tor urbànus, de 17 59 , a Lei de l ~- de Maio de 
e outros para as provincias. Alguns 1758 , o Decreto de 8 ·de Outubro 
en1õ i ncu m b1dos de funções parti- de l 7 60 , e o Edital de l 9 de _D.e:::; 
cnlares. Havia sobre a porta do Seu zembro de 1760, o A viso de ~4 ~ .. 
Tribun<tl hurna peüra branca cha- Outubro <le I 760 , ·o A viso de . ~4' 
nrndn Album Prcetoris, sobre a qual de Outubro .de l 7G3 publicad'o eró 
cada novo Pretor fazia g1:avar hum Edital de ~f> do mesmo mez e an~ 
Et.11c to que annnnciava ao p~)VO o no, os Alvarás de ·%2 de Janeiro de· 
modo por<iue elle se propunha fazer 1765, e de ~l de _Janefro de. 1766,_ 
justiça. Os Preteres sómente podiaõ os Decretos de 6 de l\/Iarço de 1769, 
fazer Leis ou Regulamentos para os e de 17 de Março de 17-70 , o AI ... 
negocios particulares, e naõ para vará de \'23 de Fevereiro :d-e . 1:771., 
os públicos. · . ~ a ordem do Senado de 3 de. Julho 

: 

.• 



EFF 
d~ 1771, .o Decreto de7 de Dezem-
bro de 177~ , a Lei de !) de J l.llho 
de 177 3, rn dificada pelo Decreto de 
17 de Julho de 177 8 ·1 o Decreto de 
~3 de J uJho de 177 5, a Provisaõ de 
18 de Selembro de 1775, o Decreto 
de 9 de Maio de 1776, a Portaria 
do Desembargo do Pq.ço -de l~ de 

. Julho de 1776, os Decretos de 17 de 
Fevereiro 'fie 1783, e de lf:> de No-
vembro de 1787, a Provisaõ de 15 
de Dezembro de 1783, o Aviso de 
17 de Fevereiro de 1794, qs Decre-
tos de ~o .de Março de 180~ " e de 
5 de Setem.bro de l 8'04, e a Porta-
ria qo CbaHçeller como Regedor, de 
19l7 de Abril de 1 816. 

E'd'[fici·o he a obra construida d · · 
pedra, e cal, de madeira, ou -de 
marmo1·e, para usos particulares, ou 
públicos. Os da primeira especie ser-

./ vem para a habitaçaõ dos C1dadaõs, 
os da segunda para as Jgrejéls, Al-
fandegas, Casas de Camara, Tribu-
naes, &e. Os edjficios de usos par-
ticulares ch?rnaõ-se . casas quando 
saõ habitados por simples Cidadaõs, 
e palados quando saõ habitados pe-
los Reis , ou pelos Grandes. Os edi-
ficios saõ- considerad-e-s bens de raiz, 
corno o solo sobre que saó cons\rui-
dos , e de que saõ accessorio. Os e-
dificios anti-gos do tempó dos Roma-
nos , naõ póde aJguem desfaze-los 
ainda que estejaõ arruinados em par-
te. Alvará de o/lO de A gosto de l 7Q 1. 

Edíl. .Magistrado ~Romano que · 
tinha a seu cargo objectos de poli-
cia, como Jünpeza das ruas, obras 
da cida~e, &c. Ao principio houve 
dois pequenos Edís tirados d 'entre 
os plebeos. Depois ' no anno de Ro-

- ma 388 -, se creáraõ Ed.:ís Patrjcios, 
chamados Edíles maiores, ou Curu-
les. Cezar creou outros dois Edis 
chamados Cereales, cujo unjco em-
prego era entender sobre os tdgos, 
que os Romanos chamavaõ Donuni 
Ceren:s. 

Educanda se chama a mulher , 
qi:ie se cria em Convento de ReJt •. 
•Y1bsas. 
~ E.ffectivo se dis do que está em 
effeito, do que já se verifica. 

·-

EGO 
Effúto he aquillo que opéra hu-

ma Lei, huma Convençaõ, ou hu-
m a Acçaõ. H.e axioma de Direito, 
que aquillo que he nuJlo naõ produz 
algum effeito valido. Eff itos civís 
saõ os direitos concedidos áqu lles 
que participaõ das vantagens civís 
segund,o as Leis poli tlcas , e ci vís 
do Estado. Effeito ret.rotract.ivo he 
aquelle que sóbe a hum tempo ante-
rior á causa que o produz. Effeito se 
di'l tarn bem ás vezes tudo o que es-
tá nos bens, e patrimonio de cada 
hum. 

Ejjig1·e. Esta. palavra significa a 
sirni1bança mais ou menos perfeita 
de hun1a pintura, çom qualquer ob-
jecto. Uza-se desta palavra na J uris-
prudencia C1·inúnal, para expressar 
a execuçaõ figurativa que se faz de 

.hum a Sentença condemnatoria, da-
da contra o ausente. 

· Effigie como termo monetario, 
he o retrato do Soberano gravado so-
bre as peçns que elle manda fabricar 
para correrem como moeda. O lado 
da moeda que tem a effigie do Rei, 
costuma ter em legenda o nome do· 
mesmo Rei, com o titulo da Monar-
quia. . 

Ejfracçaó he o quebramento, ou 
rompimento de alguma cousa; como 
o de hurna poria, ou hum a jane1la. 
póde sei· feita interiormente, isto be, 
no interior de huma casa, como en1 
bum caixaõ, cofre, ou gaveta; ou 
exteriormente, como em huma pa-
rede, tecio, porta, ou janella. A 
effracçaõ junta ao furto, ~ugmenta 

~ a imput.açaõ do crime. 
li 

11
EgoaE, be adfe 11~1ea da esd_pecie ca-

va ar. goa e rnta, se 1z a que 
he de boa aça, ~ que algumas pes-
soas saõ obrigadas a manter segundo 
os bens que possuem. Nenhum pri-

1 

vilegio, regularmente falando, izen-
ta deste enca1·go. Regimento de ~3 
de Dezern bro de 169 ~ , §. 41. De-
creto de 14 de Novembro de 1673. 

1 
Ord.em de 11 de Agosto de 1769. 

1 Consequentemente, naõ faentá della 
o privilegio de M_a]ta. Ordem de l~ 

~ de, A b1·jJ de 1768, nem o privilegio 
1 Clerical. Résoluçaà de 17 de Novem-

1 
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bro de 1801, publicada em Edital 
de l~ de Dezembro d o mesmo anno . 
nem o dos D esembargadores. Decre-
to de ~4 de Abril de l 741, que der-.. 
rogou o de 18 de Junho de 1681. 
Nem o dos Milicianos. Alvará de l 
de Setembro de HWO , §. ~ , que li-
mitou o de ~4 de N-ovembro. de 1645. 
Provisaõ de ~6 de .Março de 1805 . 
Nem o da Collegiada de Nossa Se-
nhora da Oliveira de Guimarães. Al'.-
va1·á de ~o de Setembro de 1768, 
Aviso de 18 <le Outubro de 1768, 
publicado em Edital de ~8 de ~o
vembro do mesmo anno. N ~ o dos 
'€:mpregados na arrccadaçaõ ·da Del. 
cima. Resoluçaõ de 7 d.e Março de 
1796 , publicada em Edital de 15 de 
Abril do mesmo anno, que revogou 
os §§. 4 1, e 4~ do Regi mento de?Z3 
de Dezembro de 16 9?2. Saõ porém i-· 
zen tos : 1. 0 os Thesoureiros menores 
da Bu lia da Cruzada. Decretos d e ~7 
de Novembro de 17f>9, ede 10 de De-
zembro de 1803. Desp-acho daJunta 
dos Tres Estados, de ~6 de Janeiro 
.de I 804. Mas o privilegio superve-
niente naõ apro v·eita. Provisaõ de ~6 
de Março de 1805: PJ.º :os Estan-
q uei,ros d.o Tabaco. Resoluçaõ. de 127 
de 'Setembro de l 8Q~ , q ue 'reyogou 
.a de 18 de Julho de 1804. A provei,.... 
.ta-lhes o privilegio superveniente ob-
tido sem fraude. Resoluçaõ de ~3 de 
Setembro de 1799 . . Em cada Fregue-
zia porém, de menos de cem visi-
nhos, naõ póde haver senaõ hu m pri-
vilegiado da Bplla, e ires do T a ba-
co. , Provisaõ de 17 . de FeJereiro de 
1807. Saõ obrigadas ao encargo de 
Egoa de lista, as fazendas que tem 
D valor de quatrocentos mil · réis, 
a inda que nelle entrem a rv-oredos. 
Resoluç'aõ de o/Z7 de Julho de 17 71 , 
publicada et,n Edital de 8 de Agosto , 
do mesn:io · anno : . o que se entende 
s~ndo os qonos dellas lflvradores. N aõ 
o sendo' sómente sa& izenta.s as fa-
zendas que tem o valor de setécen-
tos mil réjs. Dita Resoluçaõ de fl,7 
d.e Julho. Naõ tendo as fazendas pas-
~os proprios, ou naõ os havendo com-
rnuns no destricto , naõ saõ obriga-
das ao <lit.o encargo . Resoluçaõ de· 
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~~ de Aqril de . 1783, Ordem de 1~ 
de .Janeiro de 1739 .· N áõ se p.ódem 
trazei" egoas soltas nas coutadas da 
villa de Cintra. Carta Régia' de 31 
de Março de l 6Ó6. N aõ póde usar-
se de egoas para Cavallaria. Lei de 
4 'de Ag·ost~ de 1655. N inguem pó-
de ser obrigado a ter cava.llo junla-
rnente com egoa, n_em mais de 'hu-
ma. Dito Regimento, §. 5. Naõ p,ó-
dem lançar-se egoas, senaõ a caval-
los geraes d e criaçaõ, e aquel les a 
que forem distribuidas. Dito Regi-
mento' §. 9' e seguintes. Quanto 
se paga por cada hl,!ma egoa, para 
sustento do, cavallo, veja-se o dito 

_ Regime~to, §§. ~o, e ~ 1. - Qu.ando 
se Iançaõ aos cavallos, veja-se o§. 20. 
Que tempo se pód_em ·servir dellas os 
criadores depois que forem seguras 
do cavallo, veja-se .o §. ~6. Quanto 
ao seu pasto, v~jaõ-se os §§. \27 , e ' 
~ 8, e a Provisaõ de ?Z l de Agosto 
de 1769, que ú1a-!ldou observar a Lei 
de ~'Z de Janefro de .1694•. Que qua-
lidade devem as egoas ter, veja-se 
o Regimento, §. 36, a R~.soluçaõ 
de 8 de Março de l7fi9, ·e a Provi-
saõ de 15 de ·Noveinbro de 1770. 
Quem tem tres egoas de ventre, e 
dahi para cima, ·naõ póde ser pe-
nhoraqo nellas, nem nos potros que 
criarem. D i.to Regimento, §. 47. · 
D e vem sér escolhidas para as ter, 
as pessoas mais r icas , e abonadas. 
Provisaõ de ~9 de Novembro de 1770. 
Tambem se lançaõ ás herdades se-
questradas. R esoluçaõ de 6 de lVIar-
ço, dé . 9 de J unh-o, e de ~ i3 de J u-
Ih'o de 1766, e de .8 de Janeiro de 

. J 770, publicada em E dit al de S26 de 
Maio do dito anno, e aos ca$aes do 
Infanlado. Ordem de ~8

1 

de Julho d e 
1767. Pódem as eg·oas ser vendidas 
precedendo licença dos S uperin ten-

. dentes. Resolucaõ d e 7 de Maio de. 
1779. Quem t e in ·eg·oas de manada 
he escuso d e as ter em outra Supe-
rinlendencia; R esolucaõ de ~f> de 
Agosto de 1786. " Dos Superintenden-
tes das caudelarias, com peq.a A ppel-, 

x laçaõ, e Aggravo para a Junta dos 1 Tres Estados. Deçre to de ÇB8 de 
~ Maio de 1644. Provisaõ de ~9 de 
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1Vlaio de 1773, e hoje extincto este . 
Tribon 2vl p.ara o Consel,ho de Guer-
;:a. A.Jvará de .8 .de Abril de 1813. 
Deve o Superintendente <tppellar ex-
-<Dflíi"crb, ·das SeRtenças de absolviçaõ 
-d~ enca1·go de Ego4- ae J:is-ta-. Ord. 
-d€ 31 de Maio cle 1783 , declarada 
pela de 9 de JU1lho ·de 1785; mas 
sendGl de condemnaç.a<i> , compete ás 
Partes appellar.em. Dita Ord. de 31 
.<l-e Mai0 ·de 1783 . . Pela dita Ordem 
de !9 d.e J udho, se declarou ser o en-
-ca:rgo de Egoa de lista , real , e naõ 
pessoal, e se m•andou, que logo que 
-o :Slil.perintendente fizesse eleiçaõ, 
procedesse a vistoria com os A valia-
dores das Carnaras, assjstjndo elle, 
ou dando Commissaõ sem despeza 
d.as Partes, por ·deverem taes vjsto-
riss ser gratuitas, e que achando a 
deciaraça@ dos Louvados \conforme a 
escolha , fizesse logo eff ecti vo o en-
cargo, admittindo as Partes que se 
sentir.em gravadas a ailegar em termo 
breve sua defeza, e sendo a Senten-
ça cnndemnatoria, a désse logo á 
execuçaõ, naõ admittindo Appella-
çaõ sw.spensiva, ficando nisto sómen-
te derrogada a Ordem de 31 'de Maio 
de l 7lW. As egoas da creaçaõ e bes-
tas .servis naõ pagaõ novo jmposto. 
Alvará de 30 de Julho de 1801 , §. 
8. De eg;oas capazes para serem em-
p.regadas em caudelarias, ninguem 
póde servir-se em carruagens. Alva-
rá de l~ de Dezembro de 1809. Fb-
raõ exceptuadas do rateio para a re-
monta. da Ca vallaria, as ego as que 
nas caudelarias se achassem alista-
da-s. Resolucaõ de 11 de Janeiro de 
1809, Provi~àõ de 11 de Janeiro de 
1810. Pela Portaria de ~3 de Maio 
de 1814, se declatou que tendo ces-
sado as ciscurnstancias que deraõ 
causa ao Alvará de l ~ de Dezembro 
de 18.09, ficava permittido o uso de 
cavallos -da marca nascidos na Pe-
nínsula , perm ane-cenc~o porém em 
seu vigor a prohibiçaõ do uso das e-
goas em serviço de seges , e carrua-
gens. Sobre este objecto veja~se a 
Lei de 7 de Agosto de 154 9, a Lei 
de ~ de Dezembro de l 6;L~ , o De-
creto d.e ~ 8 de M.aio de 1-644 , o Re. 
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gimento de 4 de Abril de :I 645, o 
Alvará de ~4.· de Novembro do mes-
mo anno, o Alvará de l~ de Junho 
de 1655 ., o Decreto de 14 de No-
vembro de 1673, o Alvará de 4 de 

, Novembro do mesmo an~o ., o Regi-
..mento de ~3 de Dezern bro de 169\2., 
o Alvará de BJ de Outubro de 1696,, 
revogado pelo Alvará de ~O de Se-
tembro de 1768, o Decreto de 18 
de Junho de 1681, a Provisaõ de 18 
de Julho de 1718, a Provisaõde ~7 
de Outubro de 1719, .a Carta Régia 
de 5 de Janeiro de 173'6, os Decre-
tos· de ~ o de Julho de 1736, as no-
vas Instrue-cães de 13 d,e Outubro de 
173 6 , o Decreto de 924 de Abril ·de 
1741, a Ordem de 18 de Julho de 
175~, o Regimento de 10 de Outu-
bro de 1753 , o A viso de 5 de Janei-
ro de l 7b7, o Decreto de ~7 de No-
vembro de 1759, publicado em Edi-
tal de 1~ de Dezembro do dito an-
no, a Ordem de 10 de Dezembro de 
1765, a de 10 de· Maio de 176.6, .a 
Resoluçaõ de 9 de Julho de 17 66 , o 
Alvará de ~O de Setembro de 1768., 
a Ordem de ~'8 d~ Novembro de l >r 6 8-, 
a de 11 de A gosto de 176 9 , as de 
~ õ de A gosto , .e de~ 8 .de Setembro 
do mesmo anno, a de ~6 de Maio 
de 1770 , e Resoluçaõ de ~5 de A-
gosto de 1770, publicada em Edital 
de 1 fJ de Setembro desse anno, a 
Ordem de ~9 de Novembro de 177·0, 
a Resóluçaõ de ~7 de Julho, e Edi-
tal de 8 de Agosto de 1771, a Re-
soluçaõ de ~7 de Julho de 1771 , que 
declarou nullas as novas Instrucções, 
mandando guardar em tudo o Regi-
mento da criaçaõ <los cavallos, de ~3 
de Dezembro de 169 2 , e o Decreto 
que as confirmou, a Ordem de ~() 
de Fevereiro de 177~ , a de ~9 de 
Maio de 1773, a de 31 de Maio de 
1783 , a de 9 de Julho de l 78f>, a:s 
de 5 de Abril, e de 5 de Outubro 
de 1786, a de 6 de Agosto de 1787, 
a Ordem de 17 de Maio de 1788 7 
as de 6 de Outubro _de 1788, e de 
1 ~ de Janeiro de l 7i39 , a Resoluçaõ 
de 17 de Outubro, publicada em E-
dital de lo de Novembro do m~srno 
anno 2 a Ordem de 30 de Julho de 
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179'0, a Provisaõ de 7 de Setembro 
de 1790, a Orde1n de ~8 de Janeiro 
de 1794, as Notas ao Regimento, 
publicadas em 18 de Fev.ereiro de 
1794 , as Ordens de !) de A gosto de 
15 , e ~?G de Setembro , e de ~~ de 
Dezembro do .mesmo anno, a Reso-
luçaõ de 7 de Março de 1796; publi-
cada em Edital de 15 de Abril des-
se anno , as Ord e:qs de ~7 qe A gos-
to, e de ~12 de Dezembro de 1796, 
a Otdem de 15 de Maio de 1798, o 
Edital de 6 de Novembro de 1798, 
a Ordem de 6 de Março de 1799, 
a R~soluçaõ de, \ôZ.3 de Seteinbro d~ 
1799, publicada em Edital de 13 de 
Novembro do mesmo anno, o Alva-
Tá de 1 de Setern bro de 1800, a Re-
s9luça.õ de 17 deNovembro de 1801, 
publicada em Edital de 1 ~ de De-
zembro do mesmo anno, o Decreto 
de 1 O de DeZienibro de 1803 , publi-
cado em Edital de ~6 de Janeiro de 
1804 , a E.esol uçaõ de 18 ·de A gosto 
de 1804, publicada em Edital da 
mesma data, 'a Orde~n de 1 o de Se-
tembro de 1804, a Provisaõ de ~l 
de Outubro de 1811 , o Alvará de 8 
de Abril de ~813, e a Portaria de 
~3 de Maio de 1814. Pelo Alvará de 
7 de Agosto de 1549, se mandou 
que se naõ lançassem egoas aos as-
nos , par a naõ se perder a raça dos 
bons cavallos .. 

Eg1:ra, ou Hegi.ra. Assim se cha-
ma a Era dos Arabes, ou Mahome- . 
tanos, que principiou no dia, mez, 
e anno em que Mafoma fugio da ci-
dade de Medina sua patria, para a 
de MecGt, levando comsigo grande 
numero de seus disci pulos. Os Cara-
chi tas seus parentes, que naõ po-
<liaõ soffrer que sobre as ruínas da 
Idolatria levantasse Mafoma a sua 
Seita , procurando-o para o mata-
rem, occasionou a sua fuga.A Suece--
deo ella no anno de Chrjsto, 6\92~ .; 
a 15 de Julho que foi lua nova. Os 
Mahometanos porém a contaõ do dia 
seguinte _16 de Julho. Egira pojs, 
sjgnifica fuga, ausencia, sahida da 
patria. Os annos da Egira saõ luna-
il."es. A reducçaõ da Egira ao anno 
do nascimento de Christo, ~z-se 
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de~te medo: délda qualquer -Egira ~ 
se lhe accrescenta o numero 6<21, e 
a sornrna se guarda na memoria. De-
pois vê-se quantas centena$ comple-
tas· tem a E gira dada, e a cada cen-
tena e.Lá-se . o num ero 3 , e vê-se o 
que somrnaõ estes tres numeros. No-
1.a-se depois a centena incompleta, 
e se esta chegar a 3 3 , de cada cen-
_tena completa dá-se-lhe hum , se 
chegar a 66, dá-se-lhe dojs·, ~ se 
che.gar a 99 , dá-se-lhe 1.res. Feito ' 
isto, vê-se o que. somma tudo, as-
sjm os 1.res dados a cada centena 
completa, ·corno o numero, ou nu-
meras dados á .centena incompleta. 
Entaõ dirnjnue-se esta somnia da que 
no princjpio se guardou na memoria, 
e o residuu dará o anno de Chr1sto, 
a que correspondg a Egira dada. 

Egresso se diz o que sahjo para 
fóra de algum Convento, ou Com-
munidade. Os Religiosos egressos, 
ainda que secularisados, conservaõ 
os votos da R.eligiaõ ,, e naõ póde1n 
herdar nem testar. , devolvendo-se o 
seu espolio á Corôa. Resoluçaõ de 
~6 de Dezembro de 1809 . . Aviso de 
1 de Dezembro de 181'2. · -

Eiéhaó, ou Uchaõ, he o mesmo 
que despenseiro da Casa Real. Con-
sistia este Officio em aprompt.ar tu-
do o que pertencia á Real Ucharia, 
ou Despensa,, corno carnes, peixes, 
paõ, frutas, doces, &c. 

Bido se diz o assento de casas , 
hortas, e quintaes, ou outro recjnto 
que pertence a qualquer vivenda. 

E1go palavra antjquada que se 
acha em alguns rnonun:entos, e que-
ria djzer; excepto, sómente. El-Rei 
D. Joaõ I. , em hurna Çarta para os 
de Freixo de Espada-Cinta, do an-
no de 14.·0B , determina que nr;,nhum 
Jw:z entte naquella Villa a conhecer 
de algu1n feüo civel, ou crime ; eigo 
o seu Jiàz ordinario. Em outros do-
cumentos se diz Ergo no mesmo sen-
tido·. 

Eigrçja· palavra antiga, o mesmo 
que Igraja. · . 

, Eiradega. Certa foragern , que 
além dos ~itavos , sextos , jugadas, 
e outras. pensões, os Emfiteutas cos-
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tum~õ p~gar em algumas partes aos 
_D:lreitós Senhorios. Naõ era medida 
certa mas arbilraria, e dependente 
da Convençaõ entre os Direitos Se-
nhorios, e os Emfiteutas. Ainda que 
a -etimologia desta palavra pareça vir 
de Area, ou Eira, e consequente-
mente persuadir-nos que seria foro, 
que se pagava só dos frutos seccos, 
e debulhados na Eira, os mui tos Do-
cumen tos em contrario , nos persua-
dem que tambem · se pagava do h-
nho , e vinho. 

Eirel era o mesmo que herdeiro. 
Hei por me<.1, filho Joaó , e por eirel : 
e o Testamento, comprido el .filhe 
o al, que achar. Docurnen to de La-
mego de 13 lG. 

Eixido. Exido , ou Enxido. Dá-
se este nome na Provincia do Mi-
nho , a certos cerrados que ficaõ 
junto das casas da habitaçaõ dos mo-
radores ; do verbo exeo, sahir. _ 

Elau queria dizer, damno, p~r
da, multa, ou coima. Acha-se esta 
palavra em Foraes antigos. 

Elcesaitas tambem chamados Os-
sonianos , ~ Sam pseos , eraõ Chris-
ta9s Judaicos, que aos erros dos E-
bionitas, ajuntavaõ o~ sonhos da As-
troJogia judiciaria, e a prática das 
rnq,gicas, e encantamentos. No prin-
cipio do segundo seculo se aggreg-011 
.a elles hum Judeo chamado Elcesai, 
ou Elkai , donde lhes veio _ q nome. 
Esta.Sei ta extinguio-se quasi no seu 
nascjmento. · 

Elche palavra antiga, que quer 
dizer aquelle que de Chrístaõ se fez 
Mouro. Acha-se na Ord. Liv. 4.'~, 
tit. 11, §. 4 • . 

Elf,ctivo se di~ o que se faz por 
eleiçaõ. r 

Electrico se <liz do que respeita 
á electricidade, isto he, a proprie-
dade dos corpos , que pe1a fricçaõ 
;;i.ttrahem a si outros, e faiscaõ .. Con-
du.ctores electricos , foraõ. mandad,os 
coUocar em todos os Depositos prin-
cip~es · da pol vorã, ,pelo A viso de ~O 
de Outubro de 1303. 
- E.legibihdade. ,rermo de Direito 
Canonico, que significa o poder de 
s~r eleito. Chama-se Bulia \!e Eleg·i-. -
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bilidade, a que p Papa concede a 
a1gumas pessoas ,para poderem ser 
eleltas _para qualquer dignidade, be-
neficio, ou oíllcio para que naõ te1n 
todas as qualidades, e capacid..-..Je 
requeridas, como a idade, a ordem. 

Eláçaõ em Jurisprudencia Cano-
níca, he a escolha foi ta por muitas 
pessoas, de hum Ecclcsiastico, pa-
ra ser empregado em algum ofücio, 
ou dignidade Ecclesiastica. 

Eleiçaõ em Direito Civil, he de 
diversos modos. Eleiçaõ de domici-
lio, he a escolha que se faz de hun1 
domicilio momentaneo, que naõ he o 
verdadeiro, e actual, e que só ten1 
por fim indicar o lugar em que se 
ha de fazer algum pagamento, ou 
obras 1 ou outro algum acto. 

Eleiçaõ <le herdeiro, he a escolha 
daquelle que deve succeder em hu-
ma herança. Esta escolha he de or-
dinario feita por aquelle que dispõe 
de seus bens po:r testamento. Pôde 
tambem fazer-se no contrato matri-
monial. Eleiçaõ de tutor ou curador, 
he a escolha que se faz de hum tu-
tor, ou curador, _ pelo pai, ou pa-
rentes daquelles a qu~rn he dado. A 
eleiçaõ de hum Official, he a nomea-
çaõ que se faz_ de alguem para ser-
vir hum lugar p"Çlblico, pelo voto de 
nrnitas pessoas. Entre nós, os Offi-
ciaes rnunici paes , e pessoas da Go-
vernança dos Concelhos, saõ eleitos 
pelas Gamaras que represen taõ o po-
vo , e essas eleições saõ depois con-
firma~as pelo Tribunal do Desem-

, bare:o do Paco. Como se fazem as 
elei'Ções dos Officiaes das Ordenan-
ças, veja-se o R~gimento de 10 de 
Dezembro de li>70, §§. 1 , e~. Nel-
las naõ pó 1em entrar Officiaes de 
J ustiç.a, ou Fazenda, nem J uizes . 
de Orfaõs, 1"1eirinhos , ou Alcaides. 
Provisaõ de 15 de Maio de 1574, 
§. 5. Carta Régia de ~3 de JuJho de 
1696. Foi prohibido á Relaçaõ do 
Porto, conhecer das eleições. Carta 
Régia de '527 de Maio de 16~ 6. Pa-
ra as eleicões naõ se recebem votos 
em pessoa's que naõ mostraõ folha 
corrida, ou que sa.õ Officiaes de Jus-
tiça 1 e se deve gl!?-rdar o R egimen-
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to do Senhor Rei 'D. Sebasti.aõ. Car-
ta -Régia de o/l3 de Julho · de 1696. 
Fazem-se as eleições dos Officia,es 
das Ordenanças, do mesmo modo 
que a~ dos Capitães Móres, só com 
a differença de presidirem os mes-
mos Capitães lv.Ióres, em lugar do 
Corregedor, ou Provedor. Alvará · de 
ll3 de Outubro de 1709. Nas terras 
da Rainha, fazem-se · as eleições co-
mo nas terras da Corôa, e saõ con-
firmadas pela Junta. Rescluçaõ de 
13 de Setembro de 1714. As Cama-
ras saõ as que convocaõ para as e-
leições. Provisaõ de 13 de Marçó de 
17'27. As eleicões dos Officiaes da 
Governança , ;aõ confirmadas pelo 
Desembargo do Paço, e só no dito 
Tribunal se p6de conhecer dos re-
cursos en.terpostos sobre ellas. Alva-
rá de ~7 de A gosto de 1594. Corno 
se haõ de fazer essas · eleições dos 
Officiaes da Governança, e como se 
ãpuraõ as pautas dellas, veja-se o 
Alvará de l~ de Novernbrd d'e 1611. 
Naõ p6dern entrar nas eleições da 
Governança , os Officiaes de J usii-
ça, ou Fazenda. Alvará de f> de 
Maio de 1649. As eleições dos Cou-
tos, e terras da Universidad~, saõ 
por ella confirmadas. Estatutos an-
tigos, Liv. 4. 0

, tit. l., §. 3~. Co-
rno se fazem as eleições da Camara 
de Goa , e das mais Camaras do Es-
tado da India, veja-se a Lei de 17 
de Março de 1688. Os que subornaõ 
votos , e fazem alguma perturbaçaõ 
nas eleições dos Frades, e Freiras-, 
saõ punidos. Lei de 16 de A gosto 
de 1608. Foi prohibido aos Tribu-
naes Seculares pela Carta Régiá .de 
4 de Maio de 1611 , intrometterem-
. se nas eleições das Abbadeças. As 
elej ções dos Almotacés , feitas con-
tra a fórma da Lei, saõ nullas~ Lei 
de õ de Abril de 1618, e sendo nul-
fas naõ daõ a.uctoridade. Lei de 17 
de Março de 1688. A eleü~aõ da Ca-
sa dos vinte quatro costuma-se faz·er 
em dia de S. Thomé. Aviso d8 ~6 
de Dezembro de 17 56, e deraõ-se 
providencias sobre ella, pelo Aviso 
de ~o de Dez~m bi"O de 179 8. Quem 
fa~ eleictaõ de ··outrem para servn no 
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seu lugar, :fica por elie responsaveL 
Alvará de ~l de Ma jo de 1751 . Lei 
de~~ deDezu-pbro de 1761, tit. 8.º, 
§. 1. Eleiçaõ para Cargos, e Officios 
públicos, só se deve fazer das pes-
so·3s em quem concorrem as qualidá-
des que para ellas se requerem. Car-
ta Régia de 7 de Março de 176 L 
Alvarás de ~ó de Junho de 17 60, §. 
~, e de 5 de Abril de 1768, §. 3º 
A eleiç.aõ do Superintendente das 
Caudelarias, feita pelas Carnaras, 
com presidencia dos Corregedores 
das Comarcas, he remeHida por es-· 
tes ao General da província, como 
se pratica nas eleições dos Capitães 
Móres. Resolucaõ de ~7 ·de Julho • de 1771 , e Provisaõ de §ll9 de 
Julho de 178?2. Deraõ-se providen-
cias para acautelar que as eleições 
naõ se fizessem cem su bcrno, ·pelo 
Alvará de 15 de Julho de .f77 6, §º 
~~- A -eleiçaõ do Juiz do Povo foi 
mandada presidir· pelo Conservador 
da cidade, para se fazer sem bu-
lha. Decreto de 1'9 de Fevereiro de 
1787. ·sobre a fórrna das eleições dos 
Vereadores., se expedia Provisaõ da 
Junta da Casa de Bragança, aos 
Officiaes da Carnara da villa de Bar-
cellcs, de lo de Abril de 1815. 

Eleito se diz o que he nomeado 
para exercer algum officio ., . ou di-
gnidade, ou para succeâer em al-
guma herança. Ds eleitos íornaõ pos-
se apesar de quaesquer Embargos. 
Provisões de 13 de Maio de 1689, , 
de , 4 de Fevereiro de 1703, e de 
6 dé A gosto de 171 ~ , · excepto se 
se allegar contra elles defei to' Jogo 
provado com documento. Provisaõ 
de ~8 de Feverefro de 17~7. 

Eleitor he aquelle que dá o seu 
voto para a eleiçaõ que se faz de 
alguma pessoa para exercer algum be-
neficjo ,r offido, comrn1ssaõ, ou ou-
tro emprego. Eleitores se dizem no 
Irn perio de Allemanha, os P.rinci .. 
pes, que tem o :privilegio exclusi-
vo de escolherem o Imperador. 

Elias. Profeta de Judéa, que se 
fez célebre pela santidade da sua 
vida , pela sua genêrosa :firmeza, e . 
pGr hum grande nurn~ro de pr<Ddi-
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grns. Cre-se commummente , que 
Elias foi arrebatado ao Ceo, e- que 
ha de tornar a apparecer com He-
lfoch, no fim do mundo. 

Elmo algum dia significava o 
,-\1éo, . ou cobertura com que se de-
fendiaõ os .Altares do pó. Chama-
va-se mais ordinariamente elmo, hu-
ma guarniçaõ da cabeça de que u-
savaõ os antigos Cavalleiros, assim 
nas batalhas, como nos torneios , e 
que hoje ~erve de ornato, e timbre 
nos es._cudos das Armas com que as 
familias se honraõ. Differe - o elmo 
do morriaõ, cellada, ou capacete, 
porque deste só se usava na Infã.n-
teria. Cobria o elmo toda a cara , 
excepto os olhos , que por huma 
gradize1Ja de ferro descobria os ob-
jectos. O ehno aberto denota linha-
gem antiga, o cerrado moderna. 

Elvas. Cidade do Alem-Téjo. 
Pela Provisaõ do Tiribunal do De-
sembargo do Paço, de ~6 de Se-
tembro de 17~1, em consequencia 
da Resoluçaõ Régia de ~o de Outu-
pro de 17\!20 , se concedeo aos Offi-
ciaes da Camara da cidade de Elvas, 
para os concertos dos canos das a-
guas da Amoreira, a mesma appli-
caçaõ das penas pecuniarias, deter-
minada para os aqueductos da cida-
de de Evora. Veja-se 9 de Setem-
bro de 1718. Por Aviso de t20 de 
Agosto de 1790, se obviou ás con-
.te.sté\ções entre o Bispó, e o C~bido 
de El_vas. · 

Elvira. Cidade de Hespanha, cé-
lebre n'outro tempo, e que hoje naõ 
e,xiste. Ne11a se celebrou hum Con-
ciliQ no anno-de 301, e foi compos-
to de dezenove Bispos. Delle nos 
restaõ 81 Canonés. 

Emancipaçaõ. Esta palavra signi-
fica o dom, ou dadiva da liberdade. 
Applica-se: 1. 0 ao acto pelo qual o 
filho familias fica livre do patrio po-
der: e . ~- 0 .tambem á faculdade cón- · 
cedida a hum menor, de gosar, ·e 
dispor dos seus bens móvejs, e dos 
rendimentos dos de raiz. A palavra 
emancipaçaõ , vem do termo manci-
pare , que quer dizer , vender, ou 
tninsferir a propriedade, porque com-
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effeito, o livramento do pairío po-
der, se obrava entre os Romanos 
por meio de huma enda que o pai 
.tazia de seus filhos, a hum terc iro 
adquirente. Houve entre os Roma-
nos tres especies de emancjpaçaõ: 
1. a a antiga' ou legitima' e fidu-
da.ria: ~ .ªa Anastasiana: 3.ª a Jus-
iiniana. A antjga, chamava-se tam-

- bem legitima, porque se derivava 
da interpretaçaõ da Lei das doze Ta-
boas , e fiduciaria , em razaõ da con-
diçaõ de tornar a vender o filho fa-
milias a seu pai natural, chamada 
pactuni .fiducice. Consjstia a respeito 
do filho familias nas tres vendas suc-
cessivas feita da sua pessoa por seu 
pai, e nas ires manumissões, ou al-
forrias da parte do adquirente, e a 
respeito dos filhos, e netos em hu-
ma só manumissaõ. Eraõ precisas as 
ires vendas, porque segundo a Lei 
das doze Taboas, o filho familias 
pelas duas manumições sómente , 
tornava a cahir ao patrio poder. Es-
tas vendas , e alforrias eraõ fi i tas 
na presença do Magistrado. Esta 
antiga fórma de emandpaçaõ cahiG> 
em desuso , quando o Imperador-
Anastasio introduzio -outrfl mais sim-
ples, cuja unica formalidade consis-
tia em fazer insinuar juridicamente 
hum rescripto, pelo qual o lmpera-
dor permittia a hum pai emancipar 
séu filho, com a con<liçaõ porém, 
de que o filho excedendo a idade 
da infancia, consentiria na emanci-
paçaõ. Justiniano abolio finalmente 
as vendas, e emancipações imagi-
narias, e perrnittio aos pais de fa-
milias emanei par seus filhos, ou ob-
tendo para este effeito hum Res-
cripto do Príncipe, ou fazendo sim-
plesmente a sua declaraçaõ perante 
Magistrado competente. Entre nós -
hasta a declaraçaõ do pai por huma 
Escripiura, . ou Instrumento públi-
co , ·para a emancipaçaõ ou demis-
saõ do patrio poder. Deve porém 
ser confirmada por Provisaõ do Tri-
bunal do Desembargo do Paço, pa-
ra poder ter os effeitos c1vís. N aõ 
podend~ porém o pai de familias 
derogar as Leis ger.aes estabelecidas 

~ .. 
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em benefido publico, elle naõ pó<le 
fazer pela sua emancip~çaõ que os 
:fi·lhos emancjpados naõ tendo ainda 
a idade Je gi tima, sejaõ havidos por 
mai-o1~e~ para se subtrahirem á ju-
1•isdicçaõ do J uizo dos Orfaõs, vin-
do a. falecer o pai, salvo se ·9bti-
verern Provisaõ de supplemento de 
jda<le , estando em eircumsíancias 
para isso. Pelos costumes rnoder:-
nos·, conlíecem-se tres especies de 

). "' l l erna-nc1 paçao, a <ega , a expressa, 
ou cenvencional, e a tacita. A le-
gal, he a que se faz pelo· faleci-
niento do pai , tendei o tilho a ida-
de legitüna, ou a que se faz pelo 
casamento do filho. A expressa? ou 
condi-óonal, he a q.,ue se :faz. pela 
declt;1.raçaõ do pai em Instrumento 
público, perante o Juiz,. Óu perante 
e Tabelliaõ. A tacita, ou presumi-
cl.a, he a que se faz sern o con_senii-
mento expresso do pái, e sem Pro'V,i-
~aõ, como a qúe i-esulta da habitaçaõ, 
e economia separada do filho. As <li-
gnídades da Igreja, da 'I'oga _; y da 
Espada, naõ bastaõ entre · nÓS' para 
p1mduzirem a emancipa:çaõº- 1 O acto 
eivil da emancipaçaõ, n~õ priva os 
:filhos de> direito ' dos-' alinieh.tos.' As-
sento de 9 de Abril de ~7702. Foi 
conc~dida a ema,nc'ipaçaõ de Senhor 
Infante D. Pedro,, por Decreto de 
1~ de Janei'ro •de 1663. He havido 
por .emancip:xq-0;·;0 exposto · na idade 
de v:i.nte annos. Alvará de 3 l ;de J a-
H.ei:l10 de , 1775,,. §. 8! 

Embai.xada he d em prego de hu, 
m~ pessoa enviada .por .hu1n Pr~nci
pe, ou por hum Estado ind'ependen-
te, a f)utro Pr)ncipe, ou -a outro· 
Estado. 

E ·mhaixador he o Ministro pú-
blico que hum Soberano envia a ou-
tro, para representar a sua pe$sOa. 
Debaixo 'do nome de Embaixador se 
e0m prehendem todos aquelles qHe 
saõ assim enviados por hum Sobera-
no a outro, . para fratar de seus1jn--
teresses debaixo de qualquer título. 
Assim o que se füz dos Embaixado-
res, tem ig·ualmente applieaçaõ aos 
Enviados·, Residentes, e Ministros 
plenipotenciarios. Ha perém distinc-
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çaõ eu.ire e1les qnanto ao honorifico, 
e o ti tuJo de Embaixador he superior 
a todos os outros. De facto, toda~ 
as Nações ~a Eur0pa naõ daõ a qua-
lidade. de Em baixaâ.or senaõ ás pes-
soas de alta nobreza. Quanto por~hn 
aos direi tos de franqueza, e se-gu ... 
rança, ·saõ todos iguaes, porque to-
dos saõ igualmente Ministros públi-.. 
cos. As casas dos Embaixadores saõ 
as mais privilegiadas. Decreto de 4 
de Janeiro de J 646. Gosaõ da: -im-
munidade, auctorisada pelo Dire~to . 
das gentes. Lei de 11 de Dezembro 
de 1648. Mandqu~se dar satisfoçaõ 
ao Embaixador de. Sicjlia , pelo Avi-
so de 1· de Junho de 1789. Pelo A-
viso de '2 de Outubro de 1807, se 
pa.rli~ipou a sahid~a deste Reino, drn~ 
Ernbaixadorgs de H@spanha, e F.uan-
ça~ , . 

• Enibareaçaó se diz - de qualquer 
vaso natlG'~o ei;n que se trar;tsporta. 
gente , ou nierccidorias a vel:a , ou a 
rern~. Que direitos s·e pagaõ :na vin-
da das- embarcações, veja-se o Re ... 
gü11ento de ~3 de Feve1•eiro .de 1604;. 
cap. 9: Nas que vaõ carregar sal a 
8e1}ubal, póde levar-se qualquer Ih€1".;.. 
'cadoriat para alli se vender,- pagan-

. do0s <lireifos. Alvarás de 110 de Maio 
'·de 1647, e de ·5 de Janeiro de 116~~ 

M -andáraõ-se fazer embarcações pa-
ra transportes,. ' de Lisbo'a para Be- / 
lérr1, ·e maís po:r.t:os da 'sua visi'nhan-
ça ;· prohibin.d.o-'se1 as pequen~as. 'Al-
vará de 11 de Junho de 19'6{>. Nàõ 
pôde1~ oê;' péscadóres·do Algarve ooín-
JM1ã;r -~mbarcaçõ~s ·de fóra .do Re~no 
·pa1'a pescai•. .Al.:var& de 17 de Mar-· 
·ço dt3 177 4. Ern;ba:rcações de · pesoar 
:nó: inarJalto, n.a0 póde-in sei; penh'O-
radél;s po~· dividas i á excepçai> ·das 
qu~ pí·ov1er~m da · sua ec:mstru.c:taõ ~ 
pe-la. qua1 se man-d'0u dar huma gta-
<ti:ffi.eaçaõ , ·naõ excedenqo o .numer(') 
d.e doo cada aFrno. Alvará de 3 de 
Mà-io de lSG-~, §§. 9, e 10. Man-
dáraõ-s~ estabeJece1Lem barc'ações de · r 

·carreira.,, seguindo vjagern d.e quinze 
em 9uinzr . diá-s, pa~a os J??rto_~ de 
Penwhe, S .. Martinho, e F1gueu·a { 
e fie;ando elTI -<!jUahto BiSSO estivessem ' 
oecupadas , . iz€ntas_ de. · Embarg·os-. 
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Edital da Intendencia geral dos trans-
p rtes , de 9 de Abril de 181 L To-
das as embarcações do 'I'éjo, de hu-
n1a, e outra margem do rio, sem 
exoepçaõ dos botes , foraõ mandadas 
nu1nerar por ordem R 'gia, expedi-
da á Inten<lenda, geral dos trauspe>r-
tes .• ,Edital de 3 de Fevereiro de 181-0. 
Em barcaç-ões naõ devem abordar a 
navios estrangefros, para delles re-
ceber· papeis, '. fazendas , ou outroB 
generos, ne-m pess.oas, nem para ou-
trQ fim que naõ seja para lhes pres-
1.ar o .co,m peten te Piloto. A viso de 
Pl_9 de Outub.l·o de 181 l. Edital da 
Intendencia geral da policia, de 4 
de Novembro do mesmo anno. Ve-
ja-se Nav.ios. 

Embarcamento.. O mesmo que 
embarque. He o acto de embarcar. 
Oxd. Affonsina, Liv. 5. 0

, tit. 85, §. 5. 
Embarcar quer dizer metter-se 

a bordo de algum navio, ou de outra 
em,barcaçaõ. En1barcar naõ p6de pes-· 
soai alguma, das ilhas da Madeira, 
e Açore.s, para o Reino, ou paizes 
estrangeiros , sem passaporte. do Go .. 
~e.rnacor. Alvará de 14 ' de. Julho de 
:1758 •. 

Embargame:nto he o mesmo que 
irntpedim~n.to. 01·d. Aáfonsina, Liv. 
1.0

, foi. ~85. ) 
Embargante se diz a pessoa que 

p,5e, ~mbargos. · , 
Embari,g.ar que1· dizer, pôr EJn-

ha..rgo,, impedir o uso de alguma cou-
S;a. A 's vezes significa tambem c,Q-
nhecei·, tornar conhecimento~ · Naõ 
se e;rnbargue de Aggravo, isto he, ·naõ 
se tome, conhecimento delle. Ord. 
A ffõnsina , _Li v. 1. 0 , ti t. 5 ; §, ~ 3 , 

L . 0 ' (11)®1'7' • e I'i/'. 4. , pag. ,.,';{),, . 
Embargo quer dizer, impe.di-

ni.ento, sus.p..ensaõ do1ivre uso de al-
,g-uns bens, ou da execuçaõ de algum ' 
.Acto, ou Sentença. Tarubein s!gni-
fica apprehe11s(;lÕ, sequestro. Assim, 
p,ôr. e:ru.bargo, se. diz fechar os por-
tos., e reter as err1bareações que se 
-ac,b.aõ e.m es.tado de navegar. Em-
ba1·g·o. deve fazer-se na , fa;zenda, e 1 

heas d:os de_v~do~·@s dos. ·di.Jreitos, da 1 

Alfandega. Foral de· 15 d© Outubro 
de_ H>'87, c.a.p.. l,16, e. seg·tlintes.., N·aõ : 

E 1\i B 
póde fazer-s'e embargo em mercq.do-
rias das porias da Alfand ga para 
dentro, cm quanto estiver m por 
despachar, e deUas se naõ pagarem 
os direitos. Dito Fo1·al, cap. I 8. 
Regimento de ~ de Junho de 170_3 

1 cap. 113. N aõ póde fazer-s~ emba,r-
go em cal, tijolo, madeira , telha, 
nem lenha para fornos, nem em ca1·-
ros, e best.as que ccnduzem esses 
materiaes. Alvará de 1\2 d~ Maio de 
1757 ; :o.em nas apolices do noYo em-
prestimo. Alvará de 13 de Março d~ 
1797 , §. 5 ; nem nas pensões vita-
Jicias da Loteria Real. Alvará de 18 
de Junho de 1799 , §. 9 ; nem aos 
bens hi pothecados aos juros da Mise .... 
ricorclia de Lisboa. Alvará de 2~ d~ 
Junho de 1768, §. 4; nem na_s pa-
lhas de Riba-Téjq. Deereto de ~o. ele 
Maio de 17 bo/t ; nem nos salarios do~ 
A ctores comicos. Instrucções confir-
madas por Alvará de 17 de Julho de 
1771 , ~- l ~ ~ nem nos emolumento$ 
do~ gl.larda-livros, e caixeiros Çlas c.a.-
sas de Commercio, soldadas mariti-
mas, e dos a.:rtific~s, e servent~s qu~ 
trabalha,õ por mc:risa-1 nos Reaes Af-
ma~en~ do Exercito, e Marinha, e 
:o.a$ obras públicas da cidade de Li,s-
boa. A l v.çi1:á d~ l 6 qe Mai:co de l 7 7 5. 
Faz-se po-réin nos ju\·os , , e tenças , 
e nas terç9s partes dos ordena.dos 
dqs que devem novos direitas. D~
cyetos d~ 8 de Março, e de ~7 de 
J\ bxil de 1797, de ~8 de J anejrQ de 
U~QQ, e d~ 17 ~e Novernbro de 180l. 
Como se pó4em .(azer &rpbargos erp 
as-sent.aLQenios , ou t~.nças, · veja-se 
o Alva~á de:} 17 de Agoslo de l76l. 
Coi:no s;e wandá1raõ fazer para as b~
gage11s, e munjciaITie.ntos do Exer-
cito, · ej~-~~ Q Decreto·, e Plano de 
l ti ele Nov,ern.bxo de J go9; e como 

' péU'a os p:rovi_Jjil~UtO~ : de -b.óca dQ p.1es_-
mo Ex.ei:cito, veja-s~ o A.lvará de~~ 
de Agos,to de l8Ql, ~- 1;3. LVlandou-
se pelo A v.1so de ~3 de Fevereiro de 
181 o, que 1os~em iseatvs de em bar~ 
goE! os trjgos, milhos, farinha, e 
gados que ~ntn\.sse1n na cidade do 
Porto. Os elnbargos feitos nas comr 
mendas, rei'lda~, e outros bens, pe..-
los Geuera.es, e Juntas Provisiouae&, 

~ ... 
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para auxiliar a Restauraça<J <lo Rei-
no , foraõ mandados levantar pelo 
Edital de b de Outubro de 1808. 

~ Embargos e1n frase forense , se di-
~em a allegaçaõ articulada foita em 
J uizo , e perante .o mesmo J ujz que 
deo a Sentença, para o fim da sua 
refórma, ou contra algum acto; ·ou 
procedimento ju~icial, para o fim de 

· se' á:nnullcir, ou resdndír. Veja~se o 
Decreto de 1D de.Novembro de 1784. 
Naõ pódem pôr-se embargos na Chan-
cellaria, :is Le]s geraes. Resoluçaõ 

..... de 16 de Fevereiro de 164~. Pódem 
formar embargos , assim nos Autos, 
corno na Chancellaria, e ainda na 
execuçaõ, depo.is de dez _!:has os Rébs 
condemnados em degredo,, para o a-
Ji vio, ou para a commutaçaõ delle. 
Assento de 1 o de Junho de 175154; e 
dentro de vinte quatro horás os Réos 
sentenciados na fórma do Decreto de •' 
4 de 'Novembro de 17 5b, e Alvará 
de ~5 de Junho de 1760, §. 5. Ad-
mi ttem embargos os assentos de A u-
"tos tomados em presença do Rege-
dor. Assento·de 16 de Junho d,e 181~; 
naõ os outros assentos geraes. Lei 
de 18 de Agosto de 176.9 , §. ~. 
Tarribem os a.dmittem as Sentenças 
de Revista. Alvará de 6 'de Dezem-
bro de 1813. Por meio d~ embargos 
pódem as Partes defender-se dos di-
rei tos que se lhes pede1n, na A lfa:n .... 
<lega. Foral de 15 de Outubro de 
1587, §. 11. N aõ se admittem em-
bargos ás eleições que v·aõ ao Des-
embargo do Paço para Vereadores, 
e Officiaes da Governança. Alvará 
de \9Z7 de Agosto de- 1594. Naõ pó-
dem oppor-se embargos ás Cartas, 
ou Alvarás de Me-rcês de O.fficios, 
com ro motivo de terem sido de pais, 
ou parentes dos embargantes. Alva-
-rá cl.e 926 de Outubro de 1607 , De-
creto de 1 f> ele Fevereiro de 1643 .; 
e Lei de . ~3 de Novembro de 1770 ,-
§. 13. Devem os embargos formar-se 
·dentro de vinte quatro horas , e naõ 
pódern ' os Advog·ados reter os .Autos 
por mais tempo em seu poder. Lei 
·de 6 de Dezembro de 16l?J, §. 17, 
·e Alvará de 3 l de Março de 17 4\9Z, 
§. 9. N aõ se admittem embargos con-
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tra Sentença de suspejçaõ , ajnda 
que s~jaõ P,e nuHidâde, ou suborn-o. 
Carta Régia de lb de Jull'!o de 1615, 
e Assento de 10 de Janeiro de ·l619. 
Os embargos nas Causas de dizim.a, 
saõ. remettidos ao J uizo çla Chancel-
laria, aonde saõ despachados c01n 
Adjuntos , precedendo deposito. Re-
gimento de 16 de Janeü:o de 1539, 
§. 19 , Alvará· de ~f> de Setembro de 
1655, §. f>, Alvará de ~o de Outu-
bro de 1655, e Portaria de 16 de 
Julho de 1665. Pendentes 'embargos 
de obrep_çaõ , e suhrepçaõ a Alvará 
de Fiança , naõ he ·o Réo µrezo. 
Assento de l4deNovembro de 1631. 
Os embargos de paga, e- quitaçaõ, 
provados logo , assim como os de. 
preforencia , ,e de terceiro Senhor , 
e possuidor' suspendem a execuçaõg 
Regimento de 10 de Maio de 1634, 
§. 18 , e Assento de 4, de Março de 
1690. EmbargQs de contraditas· em 
feit,os crimes, ainda que naõ sejaõ 
de receber, nem por isso se pronun-
ciaõ logo os· feitos a -fin~J. Assento 
·de ~8 de Fevereiro de 1641. Naõ se 
admittem embargos a Sent.enças .de 
coimas , e de condemnações de pos-
tura, e só~nente appellaçaõ. Carta 
de 5 de Janeiro de · 1647, Provisões 
de 30 de Julho ·de 1738, e de ~7 de 
Abril de 17 40. 'Üs .-embargos oppos-
tos na Chancellar~a naõ tem réplicaº · 
Assento de 8- de .Agosto ' de 165lo:-" 
Os Juizes que rece.bem emba,rgos 
e'n1 feüós de a ppe11açaõ , ficaõ sen-
do certos pai·a depois os julgarem a 
final. Assento de 7 de Fgvereiro _de 
1658. Dos embargos oppostos fi pos-
se dos Officiaes do Concelho do Por-
to , naõ conhece a Relaçaõ , mas o 
Desembai:g0 d'o Paço. Provisaõ de 

--13 de Mai01 de 1689 . . Esses embar.:.. 
.gos haõ súspendem a pGsse dos elei- . 
tos. Provisões d.e , 4 , de Fevereiro de 
J. 708 ·; e de 6 . de Agasto de l 7l?J, 
excepito se contém defeito provada 
logo por doc'urnen1.o. Provisaõ de \28 
de Feve1·eü·o de. 17~7. Pedem for- · / 
mar-se e.d-1 bargos -nos A ufos a Sen- . 
tepças definitivas., quando a Parte 
vencedora notifibada para em cinco 
dias as extrahir delles, o naõfizer . As-
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sento de 17 de Agosio de 1737. 
Embargos de ob;e subrepçaõ a Cartas, 
ou Alvarás, remeUem-se aos Tri-
bunaes por ·onde ellas se expedíraõ, 
com suspen.saõ, ou sem ella, segun-
do o estado em que se acharem ; e 
precisando de discussaõ, remeHern-
se ao Juízo da Corôa. Alvará de 30 
de Outubro de 1751. Os Réos con-
dernnados nàs visitas ~ó pódem aJJe-
gar huns embargos, ainda que go-
zem de restitujçaõ. Alvará de 31 de 
Março de 17 4~ . §. 9. Os Réos con-
demnaélí)s em pena ultima, devem 
formar seus embargos em vinte qua-
tro horas , para serem decididos no 
dia irnrnediato áquelle em que se Jhe 
jntima a Sentença. Deereto de ~7 
de Maio de_ 1645, e de G de Julho 

_ de 17 5?2 , Alvará de ?.3b de Junho de 
1760, §. 5. D' antes nos processos 
summarios e.rimes, naõ se admittiaõ 
elnbargos de restitui çaõ. Alvará de 
~ 5 de Junho de 17 60 , Cessou es-
sa prohibiçaõ, pelo · Alvará de 15 de 
JanéirQ de 1730, que abolio os pro-
cessos verbaes. Naõ admittem em-
bargos as Sentenças dos Réos Mili-
tares , proferidas e1n tempo de guer-
ra. Decreto de 5 de Outubro de 
1738, Resoluçaõ de 13 de Dezem-
bro de 1809 , e A viso da Secretaóa 
dos negocios da guerra , de ~ 1 de 
Fevereiro de 1810. Os embargos de 
erros de custas , naõ suspendem a 
execuctaõ das Sentenças quanto ao 
priucipal. Alvará de 18 de Outubro 
de 17 5Ç2. Embargos de declaraçaõ ás 
Sentenças , quando tem lugar nas 
execuções da Fazenda Real , veja-se 
a Lei de ~92 de Dezembro de 1761, 
üt. 3 , §. 7 , Instfucções de ~3 de 
Dezembro de 1773 , §. 9 , e Decreto 
cl.e 16 de Janeiro de 176~. E quan-
to ao Juizo das dividas Reaes prete-
ritas, veja-se o Alvará de ~6 de l\1ar-
ço de 1785 , §. 1 ~ Os embargos de 
Terceiro , saõ hum remedio posses-
sorio; dita Lei de~~ de Dezembro de 
1761, tit. 3, §. I~. Como se pro-
Gessaõ nas execuções da Fazenda 
Real , veja- se a dita Lei de ~~ de 
Deiemhro de 1761, tít.3, §.1~. 
Em.bargos a penhora, para pagamen-
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to dos ::ilimeni.os das viuvas de casas 
nobres, recebem-se em separado se1n 
pr jujzo da execuçaõ. Lei de 4 de 
Fevereiro de 1765, §. 4. Embargos 
ás Sentenças de sizas scbnegad::is, 
proferjdas em Causa de denuncia., 
naõ se admiHem sem segurança de 
Juizo. Decreto de 8 de A gosto de 
17 67. Embargos pódem deduzir os 
corpos de maõ morta ao sequestro 
feito em seus bens. Provisaõ de .26 
de Junho de 1769. Naõ se adrnitte1n 
embargos nas Causas de despej0 das 
casas em que se puzeraõ escritos. Al-
vará de ~~ de Maio de 1771. E1n-
bargos nos crimes c<:1piiaes e mili-
tares, sentenciados em Co~selho de 
guerra, só pódem os Réos fazer huns, 
e naõ segundos, em tempo de paz, 
para o c1ue se lhes concedem quatro 
dias. Decreto de b de Outubro de 
1778. Segundos embargos competem 
á Igreja, a]nda ql;:e litiguem com 
privilegiados _, pelo bn1eficio <la res-
ti tuiçaõ. Assento de 30 de A gosto 
de 1779. Embargos dirigidos a revo-
gar 'alguma Sentença de que se ag-
gravou, ordinariamente haõ de ser 
recebidos por tres votos conformesº 
Assento de ~o de Dezembro de 17 83. 
Embargos de nova obra, por impe-
dimentos de vista de mar, e luz, 
naõ tem lugar em Lisboa. Decreto 
de 1?2 de Junho de 1758; nem nas 
ma-is terras do Reino. Assento de~ 
de l\lf arço de 17 8 6. Os Embargos de 
nova obra, nos districtos assjnados 
para a reedificaçaõ da cidade de Lis-
boa, que d'antes pertenciaõ aoJui'z 
das propriedades, ficáraõ sendo do 
privativo ~o.r:ihecimento dos Inspec-
tores dos bauros, com disiribuiçaõ · 
pelos dois Escrivães do dito J uizo. 
Decreto de 15 de Novembro de I 787. 
Os ern bargos de Terceiro, appensos · 
ás Cartas de sesmarias na Bahia, 
rernet tem-se ao J uizo dos feitos da 
Corôa. Alvará de 3 de Março de 1770., 
§. 7. Os embargos aos sequestros, 
ou á effectiva jncorporacaõ na Co-

~ ~ 

roa, dos bens vagos no Ultramar, 
1 remettem-se ao J uizo da Corôa sem 

suspensaõ. Alvai·á de 14 de Janeiro 
de 1807, §. 7. Os embargos á Sen-

© 
~ ......... 
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tença que mandou resti t.uir n méi;i10-
ria dos Réos do attentado commetti-
do na pessoa do Senhor Rei D. J o-
sé, foraõ mandados examinar, e 

!sentenciar pelo Decreto de 11 de 
Dezembro de 1763. 

Embarque significa o acto de 
embarcar., ou embarcar-se. Em que 
siüos, e cáes se foz o embarque das 
fazendf.l.s que saõ carregadas em na-
vios, veja--se o Regimento de~ de J u-
nho de 170 2

, cap.. 197, e o· Alvará 
de ~o de Maio de 177 4,, §. 9. Quan-
tos embarques devem fazer os Guar-
da-M.arinhas, e Vo]untarios da Aca-
den~ia da Marinha, veja-se o Alvará 
de ~o de. lVIaio de I 7~6. O maior 
numero dos ell.1barques he attendido 
para os despachos. Resoluçaõ de 5 
de Novembro de 1796. Corno se re-
guJáraõ, e foraõ transferidos para 
depois do Curso Mathematico., ve-
ja-se a Resoluçaõ êle 11 de Dezem-
bro de 179 9 , §. ~ , e o Eqi tal de B 
de Janeiro de 1800. .. 

Embria.guez he o estado de quem 
está bebado, isto he, de quem per-
deo o juízo com licores fortes, co-
mo o , vinho, aguardente, ou ·outros 
corpos que tem o mesmo eff~ito, co-
'mo o tabaco, o opio, &c. tambem 
se toma pelo vicio de bebado. O de-
masiado uso do vinho, entre as mes-
mas Nações , que perrni ttem o uso 
delle, sempre foi olhado como hum 
de]icto. Os A thenienses davaõ do-
brado castjgo aos crin~es comm~tti
dos na embriaguez. , Nos tempos da 
antiga Roma, - a mulher que tivesse 
bebido vinho podia ser cond.emnada 
:i. morte por seu rnari<lo; e de.pois 
que se permittio ás rnulherés.Roma-
nas o uso do vinho, eraõ sempre pu-
nidas quando bebiaõ sem medida. A 
n1u]her de Cneio Dornicio, que se 
havia eú.1bríagado, foi condernnada 
.a ·perder o seu dote. A 'embriaguez 

,, naõ exime da pena dos outros cri-
mes commettidos neste estaâ.o. · De 
'outra sorte, pessoas .mal inteµciona-
-das se dariaõ .ao excesso do vinho, 
para commetter hum crime grave, e 
,para achar no vinho a sua desculpa. 
Mas quando a embriaguez naõ for 
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procurada, pód~ser motivo de mitigar 
a pena do crime, como commettido 
sem re.flexaõ. A qualidade das pes-
soaR, póde fazer mais grave o crime· 
da embriaguez, corno se for huma 
pessoa constituída em dignidade, ou 
em emprego púbJjco., A contradicta 
da testemunha fundàda na embria-
guez, he admissivel quando ella exis-
te no tempp do juramento, ou quan-
do he habitual. 

Embrulho he o envoltorio, que 
cobre algum g·enero , ou fazendaº 
Entregando-se os embrulhos com o 
lacre inteiro , naõ responde o porta.:. 
dor pelo que elles contém. Decreto 
de ~1 , de Novembro de 1757, §. ~. 
Como se procede a respeit.o dos em-
brulhos vindos nas frotas, a que naõ 
appareoeo dono dentro de . quatro 
mezes, vejsi.-se o Decreto de 30 de 
.JuBho de 1759. 

Em.buçado qu~r dizer coberto com 
algum véo , ou panno . . Andar, embu-
çado . de noite, he 'crime que faz ob-
jec~o das visitas das cadeias. -Lei de 
7 de .Junho de 1605, §. 9. As n1u-
lheres naõ pódem .andar pelas ruas 
embuçadas. Carta Régia de 19 de 
Junho de 16~ 6. Decreto de 11 de 
Agosto, e Lei _de 6 de Outubro de 
1649. Sendo algu.em achado c0rn ca-
pote, de sorte que se lhe naõ veja 
a cara, tem. pena pecuniaria, e de 
prisaõ. Lei de ~4 de Maio de 17 49, 
cap. 13. 

Ernbuste quer dizer mentira ar-
tificiosa, para e.n,g·ariar p.or paJavras, 
ou tambem com obras. . · . 

, Embusteiro ou embaidor; se--diz 
aquelle que usa de embustes. 

Emenda he o m esm() que correc-
çaõ. de ·alguma fali.a,- ou defeito. 

E,nien.dar sigrúfica corrigir, re-
formar. ~rarn bem se toma p.or casti-
,g·ar, pµmr. 01·d.Affonsina,, Liv.5.º, 
tjt. l\'21, §. 1, pag. 410. 

Ementa se diz o apontamento 
.que SE'. faz por escrito -de alguma cou-
sa , par~ della ~e fazer depois· escri-
tm:a :qiajs larga . . Ord. Liv. Lº, tit. 
78, §. b. Tambem sjgnifica o resu-
mo do que. contém a Carta, Provi-
saõ, Alva.xá, ou Lej, que se escre-
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ve por baixo do contexto della, pa-
ra El-Rei ver, e approvar, ou des-
pachar. "Livrar por ementa, he des-
pachar vendo a ementa. Ord. Affon-
. L. º ~ .t @ § s1na , I v. 1. , t,J • ::. , e 4 , . 17 , 

tit. 10, §. 1, p:a.g. 75. Naõ menos 
se chama ainda hoje ernenta, o cos-
tume de encommendarem os Parocos 
as almas dos seus freg·uezes defun-
tos, por hum rol que tem nas maõs, 
p_aru que lhes naõ passem· da rnemo · 
na os seus· nomes . 

. E 'merito he o titulo que se dá á-
quelle, que havendo exercido algum 
cargo, ou emprego durante certo 
tempo, que de ordinario he o de 
vinte annos, o deixa, e goza com 
tudo das honras , e recompensas de-
vidas aos seus serviços. Nas Rela-
ções, e Tribunaes de Magistratura, 
em lugar do termo Emerito, se usa 
o de Aposentado. 

E'mfiteusi. Esta palavra vem do 
verbo Grego erifyteusein, q1,1.e signi-
-:fica plantar, e melhorar hum terreno 
inculto. Define-se a Emfiteuse , o 
-contrato pelo qual o proprietario -de 
hum predio cede o direito da per-
cepçaõ de toda a utilidade delle , ou 
temporaria, ou perpétuamente, com 
D encargo de huma pensaõ annual , 
que o dito proprietario para si reser-
vou, para reconhecimento do seu do-
mínio directo. Ao principio estes con-
tratos naõ se praticavaõ senaõ ares-
peito de terras que se davaõ para ar-
rotear, e subribar. ])epojs foraõ tam-
_bem objecto delles , casas, ou edifi-
cios arruinados, dados com a obri-
g-aoaõ de se repararem. 

Ernigraçaõ rnudam~a, passagem 
de huma ten'a parra outra. A emi-
graçaõ dos Magistrádos , pessoas de 
~uctoridade, e do povo de villas, e 
lugares ameaçados deinvasaõ doini-
mig·o, foi ordenada pela Portaria do 
Marechal General, de 4 de Agosto 
de 181 O , debaixo da pena de sére1n 
cons=i.derados traidores. 

Emigrado. Esta palavra que he 
derivada do verbo LatiHo em'(qrare, 
se diz daquelle que muda de lugar, 
de Reino , ou de domicilio. Déraõ-
se providencias a respeito do.s erni-
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grades no tempo da invasaõ, pela 
Portaria de 8, 1 O, e 17 de Outubro 
de 181 o , e pelos Edüaes de 8 , 11, 
e 1 !:> de Outubro, de 10 de Novem-
bro de 1810, e de 30 de Janeiro, e 
Y27 de Abril de HH I. 

Emina era medida de líquidos, 
que constava de hurna libra. Era 
tambem medida de sólidos, e valía 
quarta, e meia. 

Eminenáa. Titulo honorifico que 
se dá aos Cardeaes , aos tres .;El i to-
res Ecclesiasticos, e ao Graõ-Mes-
tre de Malta, seg·undo hurna Bulia 
de Urbano VIII, do anno de ·1650. 

Emir. Titulo de dignidade entre 
os Turcos, e outros novos Mahome--
tanos, que se dá aos descendentes 
do falso Profeta Mafoma, por sua 
filha Fatirna. 

Emz"ssaó de votos, he a profissaõ 
que faz o noviço, e a obrigaçaõ que 
contrahe solernnemente, de obser-
var a regra da Ordem Hegular e1n 
que entra. A morte civil dos Reli-
giosos professos, se conta do _dia da 
emissaõ. dos seus votos, as8im como 
o quinquennio dentro do qual ha de 
reclamar esses votos, quando a 1:1ua 
profissaõ naõ foi livre. 

Ernittir se diz quando se fala de 
certos actos na significaçaõ de pro-
duzir fóra. A pplica-se este verbo ao 
Religioso que faz os seus votos. 

Emolwm.ento em frase de Juris-
prudencia. Prática , se diz dos lucros 
que alguem lira do seu cargo, ou 
emprego, e mais particularmente se 
diz dos lucros casuaes. Neste senti-
do ultimo, se contrapõem ás rendas 
fixas que a esse cargo, ou emprego 
andaõ annexas. Os emolumentos do 
P9rteiro da Alfandega do Porto, fo-
raõ augrnentados pelo Alvará de ~ 1 
d .e 1VIaio de 1608. Naõ pqdern levar-
se emolumentos de mais do que se 
acha taxado Il.D, Regirnen to, apesar 
de qualquer posse. Ord. Li v. õ. 0 ., 

tit. 7'!!, , e Regimento de 1671 , §. 
16. Estabelecêraõ-se eI olumentos 
aos Officiaes das Alfandegas do Al-
garve; pelo Regimento de 9'15 de Ja-
neiro · de 17 4~ ; cujo capital só foi 
arnpli ado~ e declarado pelo Alvará 
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de~ de Setembro d~1743. Os emo-
lumentos foraõ mandados taxar pelos 
Decretos de ~ de Março , e de \24 
de Agosto de 17~4. Devem os emo-
lumentos ser competentes para sus-
tento, e independencia dos que ad-
µ.iinistraõ justiça. Lei de 7 de J a-
neiro de 175-0, e Alvará de ~ó de 
Junho de 1760. Levaõ os Officiaes 
da Alfandega os emolumentos con-
cedidos/ por Carta, ou RegimeJJtO, 
ainda das fazendas a que se perdoaõ 
direitos. Alvará de 1 ~ de Junho de 
1750. Quaes sejaõ os einolumentos 
dos Escrivães· da IV.lteza., e Camara 
do Desembargo do Paço, veja-se o 
Alvará de ~5 de Agosto de 1750. 
Qs Conselheiros da Fazenda. naõ tem 
emplumentos. Decreto de 11 de De-
zern bro de l 7 50 ; mas foraõ augmen-
tados aos Vedores da Fazenda, e 
Presidentes dos Tribunaes, pela Re-
soluçaõ de 11 de Dezembro de 1750. 
Os emolumentos, esportulas, e as-
signaturas, pertencem aos Minis-
tros . serventuarips, e naõ aos. pro-
prietarios. Alvará de ~3 de Março 
de 17 54, cap. 10, §. 8 • . Os emolu-
mentos devem :regular-se pelos des-
trictos , e pelas carestias das terras. 
Regimento de 10 de Outubro de 1754. 
N aõ se pagaõ na Alfandega ernol .u-
mentos do despacho dos legumes que 
entr~õ em Lisboa. Alvará de 1 de 
Abril de 1757. Decreto de~8 deJa-
nejro 1de 1_758 ; nem das madeiras 
importadas para as Obras Reaes. 
Decreto de ~8 de Janeiro de 1758; 
nem das embarcações carregadas com 
petrechos de guelira. A viso de 11.de 
Setembro de 176~. Qu€ emolume:Q.-
tos se contavaõ aos Juízes, e Escri-
vães, nos crimes de policia, veja-se 
o Alvará de o/Zõ de Junho de i760. 
Quaes sejaõ o~· emolumentos dos Exe-
cutores , e mais. Officiaes da Re'a1 
Fazenda, vejaõ-se os Alvarás de ~o 
de N ovem b1·0 de 1754 , de ~D de 
Março de 1756, e de 18 de Outubro 
de 1760, e o Decreto de ~~ de Se-
tembro de 1785. Naõ recebem emo7 

'lumentos os Officiaes do Erario. Lei 
de· ~~ de Dezembro de 1761 , tit. 11, 
§. 52. ; á excepçaõ do . Es_cri vaõ da 
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receHa , e despeza das tres Thesou-

, rarias, dita Lei, tit. 14, §. 1 6º N aõ . 
levaõ emolumentos os Superintenden-
tes das Caudelarias, excepto quan-
do isso se lhes rnq.nda expressamente 
pelo Juizo dos Feitos da Fazendaº 
Regimento de ~3 de Dezem9ro de 
169~ , §. ~3 , Resoluçaõ de 16 de 
.Outtibro de 1765, e de 30 de -A.bril 
de 1766, Provi~aõ de 6 de Abril, e 
Resoluçaõ de ~b de Agosto de 1770. 
Tambern naõ leva9 emolumentos o~ 
.Ministros que servem lugares, de Le-
tras. Provisaõ de 15 de Setembro de 
1770, Resoluçaõ d~ 30 de Maio de 
1781, de 30 qe Janeiro de-:l,790, e 
de 1 de Abril de 1 7 ~ l ; n em Q Es-
cri va.õ. Provümõ de, I p d~ NQVeJJ;J bro 
de 1770. Naõ se p9gaõ emoltJmen.tos 
dos navi0s que ~a:r:.regado$' de_ sal, 
o.u outros frutos. destes Reinos indo 
para Galiza, foraõ 0brigados a aiÚi-
bar. Decreto de \?l 8 de Niaja, e Pro-
visaõ de ~ de Junho' de -177,4. Nae 
]ev aõ emolumen tq~ os J uiz.es· da.s A.1-
fandeg·as, da a.ssig;i:.latura d9s wa.o.-
dados, ou pergunt:3,g das T~$,t~:mu
nhas .. PFovisaõ' de ~ de OutubrQ d~ 
I 7a3 ; nem os Officiçi.es do donativo 
dos quatt·o potr c·ento. Inst:i;uc.çã~s de. 
10 de Abril de 175,€>., §. HJ. Os emo ... 
Jumentos dos O:fficiaes da Seçrefariª' -
do Senado, constantes da Regula-
ç;iõ de ~o de Setembro de 1790, fo-
raõ suspensos pelo A viso de S de 
Setembro de 17 O l , e depois foi re-
vogada aquella Regulaçaõ, pela ou-
tra de 19 de Abril de 1'7992. Naõ se 

· levaõ emolumentos em Caius~s do 
Real · d' agua , ne'1;n pelas r:ubricas. 
dos LivFos, nem pelos Manifes (os-
Reg-imento de ~3 de Janeiro de 1643, 
.§, 13 , Provisões de ~4 de Janeiro~ 
.e f) de Julho de l'i'.91, e d€ 13 de 
Seternbro 'de 1796. Os emolumento$. 
dos Escrivães da. Camara dos Mes-
trados das 0 -í·den.s Mih_tares , fora,õ 
determinado~ pelo Alvará de 18 de 
lVCarço de 179 3 , e os dos Ofücü.H~-S 
do Alrniran'tado foraõ regulados pe-
lo Alvará d~ 31 . de Julho de 1798. 
Quaes sej<;1.õ à~ e-rnolumentos dos Of-

, ficiaes dp. Secretaria da Intendencia 
G-~ral da Policia, ;yejaõ-sé o De?re-
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to de 17 de Novembro de 1801, o 
A viso de 17 de Fevereiro de 1802 , 
e o Aviso~ e Plano de ~~ .ele · Julho 
de l 307. Ós Mi nistro.., predicamen-
tados, devem receber os emolumen-
tos do 1 ugar que exercem , e naõ do 
lugar do predicam en to. Resoluçaõ 
de 10 de Janeiro de 1806. Os emo-
lu mentos do Chanceller , e D esem-
barga <lores da Relaçaõ de Goa, saõ 
os mesmos dos da Casa da Supplica-
çaõ. Alvará de 7 de Abril de 1807. 
O s emolumentos do Presidente, De-
putados, e Officiaes .da Secretaria 
da Meza da Consciencia, .e Ordens 
do Brasil , foraõ regulados pe lo Al-
vará de 1<2 de Maio de 1809 ; e os 
dos Deputados , e Secretarios da 
Junta do Commercio do Brasil, p elo 
Alvará de 939 de Julho de 1809. Os 
emolumentos que deve levar o Escri-
vaõ da Superintendencia das Caude-

- farias do Termo, foraõ taxados na 
Ordem d a Junta dos Tres Estados, 
de 16 de Outubro de 1765. 

Empalamento he hum supplicio 
horri vel, muito usado na Turquia, 
princj palmente a r espeito dos escra-
vos. 

Emparedadas. Eraõ mulheres va-
ronis, que desenganadas do mundo 
se sepultavaõ em vida em hurna es-
treita cella, cuja porta se fechava 
no acto da sua entrada com pedra, 
e cal, ficando só huma pequena- fres-
ta pot·· onde se lhes ministrava o ali-
1ne n to , e só se abria por morte da 
inclusa, para ser levada á sepultura. 
I-Iavi-as em todo o Reino, e dellas 
se faz m,ençaõ em documentos anti-
gos, desde o seculo duodecimo até 
o d ecimoquinio . 

Empate quer dizer igualdade de 
vobos. Como se d eve dissolver o em-
pate de votos nos Conselhos de guer-. 
ra, veja-se o Alvará de 18 de Fe-
vereiro de 17 64, e como nos Con-
s elhos de Justiça, veja-se o Decre-
to de 1 3 de Agosto de 1790. 

Empenho se diz· o acto de obri-
gar a sua pafavra, ou os seus bens. 
Tambem significa o rogo de alguma 
pessoa <:\.e amizade' ou de respeito 
a favor da perten çaõ de outrem. Car-
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ta de empenho, he pois a carta de 
rogo dessa pes~oa que se interessa 
em que outrem consiga a sua per-
tencaõ. 

E 'mpicotar era ex ôr á vergonha 
pública nas argolas da picota (hoje 
pelourinho) algum mal feitor que naõ 
fosse Réo de maior pena. 

Empirico. Esta palavra na sua 
verdadeira accepçaõ, applica-se á-
q uelle que na Medicina se attêm só-
mente á experiencia, e naõ segue o 
methodo ordinario da Arte. lVl.as na 
accepçaõ mais ordin"aria, Empüico 
he sinonymo de charlataõ. 

Emprazador he o que empraza. 
Foi creado o lugar de Emprazador 
das Reaes Coutadas por Decreto de 
l\?2 de Fevereiro de 1758, o que se 
participou por outro Decreto de ~l 
do dito rnez, e anno ao Conselho 
da Real Fazenda. 

Emprazamento. Era algum dia o 
mesmo que contrato. Depois cha-
mou-se. Empraz<tmento aquelle con-
trato, pelo qual o Senhor do prédio 
dá parte delle a quem o cu] tive, 
transferindo-lhe o domínio uül, ere-
ceben<lo delle certa pensaõ annuaL 
Os emprazamentos começ:h-aõ por ser' 
anriuaes , depois se fizeraõ pela vida 
do Colono, e passáraõ finalmente a 
fazer-se por t res vidas, e tarn bem 
perpétuos. V ~ja-se En?fiteusi. Pelos 
e m prazarnen tos dos bens , e corn-
mendas da Ordem de Chris to, naõ 
pódem os Commendadcres levar -en-

1 tra<la, ou elles sejaõ fi jtos de novo, 
ou renovados . Estatutos da Ordem 
de Christo, part. ~. ª tit. 14. Fazem-
se esses emprazamentos só por t.res 
vidas , e n aõ perpétuos. Das licen-
ças para as vendas, paga-se laude-
mio ao Commendador, naõ assim 
para doações , ou dote; ditos Esta-
tutos, part. ~.ª, tit. 15, §§. ;'2, e4. 
Quanto aos ernprazarnentos dos bens, 
e comrnendas da Ordem de A viz, 
vejaõ-se os Estatutos da dita Ordem, 
tit. 5, definiç. 18 . E quanto aos 
dos bens , e commendas da Ordem 
de S. Tiago, vejaõ-se os Estatuto[} 
desta Ordem, cap~ 35. Devem con-
firmar-se pela Meza das Ordens, den-
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tro de tres meres, os emprazamen- dadores , sendo os bens cos tumados 
tos feitos pelos Cornrn endadores . Es- a emfite.uücar-se , com tanto que 
tatutos da Ordem de Chdsto, parL . sepo confirmados 'pela Mez.a da 
\'2.ª tit. lb, §. lf>. Estatutos da Or- Conscienda, e Ordens. Alvará de 
dem de S . 'Tiago, cap. -35. Devem 7 de Fe~ereiro de 177 '11, , e d e J I 
renovar-se com as condjções, e cJau- de Agosto de 1800. Os empraza-
sulas do emprazamento primordial, · mentos dos bens do R eguengo de 
e com o accrescentarnento do foro Tavíra como <lev.em fazer-s.e, veja-
gue for justo. Estatutos da Ordem se o Alvará. de ! de Junho de 1787, 
de Christo , par t. Q . a, tj t. 15 , §. 7. cap. 5'. A .... Resoluçaõ· de l!i de Maio 
Saõ nu llos os emprazamentos dos 1 de 1788 mca,nda que os e.mpra-
bens dos Concelhos, Misericordias , zamentos feitos pelos Commenda-
Confrarias, e Hospitaes, quando se dores, ou pda, Meza das ü .rdens, 
fazem ás pessoas da governança, e sejaõ confirma~os depois _pela rn·~s-
administraçaõ delles , e a seus pa- ma. Meza da Consi;:jencia, e Or-
rentes, e familiares. AlvaYá de 6 ' àe.1ils. 
de Dezembro <li:; 1603 , confirmado , Empra:zar he fazer prnzo C.e al-
pelo Alvará de ~ 3 de Julho de 1766,. guma p1·@1í)ri.edade, isto he , dar o 
-corno se (azem , e renovaõ os em- dcminio u til de lla- , e i;esen'ar o. di-
p1~azamentos dos bens da lJniversi- rei to. de manefora, q,ue aquelJ.e a quem 
Q.~de, yéjaõ7'se os Estatutos antigos se faz o prazo, fie& e@m o direito de' 

- da Universidade, Liv. 4 . 0
, tit. l, perceher d.0 Jí.l rédio toda a utifülade, 

§. Í5, 16, 17, 1,8, e 19. Saõ pro- ",: deh<JiÍ<XO· da Gbrigaçaiõ. d.e rec©nh,eeer 
hibidos os empi:azamento~ nas lojas, , o dü:e:iito Senhorio com hum a pensaõ 
s0brelojas, ~ cabanas /da Ribe_ira de . annuaJ, e de melhorar os hens em-
Lisboa ,, parQ. venda de comestiveis.1 p1;azados. Empraza11 ta·!-Ilbem signifi-
Alvará de, ~ de Janeiro de• 1765. ca intimar aJguen1. para que coínpa-
Os emprazamentos julgaõ-se exti nc- r€ç~ d entro dce certo espaço de tem-
tps, , quando algum caso insoli-to, · · po perante algum Tribu'nal, ou Jus-
como o do terremoto de 17 55 des- tiça de maior A lça da . Póde a Junta 
t.ruio a propriedade. A !vará de ~ 1 da HuJla da Cruzada emprazar os 
de Janeiro de 1766. Como se fazem Ministros que naõ cumprem élS suas· 
os empraz9mentos de baldios, e· ter-. orderrs, irnõ· semdo eUes D1esembar-
ras; dos Concelhos, v~·j a-se o Al,va- gadores. Regimento de Jo· de Maio 
r.á de ~3 de Julho de l 7(j6. Os cor- ele· 16 3 ~.t , §. 11. O Conservadou da· 
pos de maõ morta saõ, obrigados a Unive-rsidade póde tambem empra-
f.azer emprazamentos den tro de hum zar , naõ sendo a Des-embargador, 
anno, dos bens gue tinbaõ consoli- · Corregedor, ou Justiça posta por .El-
dado i ndevidamente. Lei de 4 de 'Rei. Es tatutos· antigos <l a. Uni·versi-
Julho de 1768, e os que :fizeraõ dad-e,Liv . ~ .º~tit. '27,~§.7. OsMi.:-, 
€ontra o espírito da Lei, e depois nistros pa.ra a Corte pódem emprazar 
do anno de 1611 , naõ sendo . da os Governadores das A limas , quan-
dotaçaõ, ficaõ perpétuos, neforma- do elles naõ· cump:vern as ord~ns em 
das as Escrituras delles ; dita Lei materja grave. Regimento de 1 <le-
de ~ de Julho de ~ 768, §·.· 7, AI'- ; Junho <de 1673, §. 10. Os Provedo-
vara de rn de Mmo de ' l769, M· lre:s das Comarcas, pódem emprazar 
~, e 3. Naõ podem faz.er:..se empra- · 10s Visitadores Ecclesiastieos· para 
zamentos~ dos bens pr.oprios das 1 comparecerem na Corte em ci~co 
comrnen<las vagas, n em consolidar- ' 1 días , quando elles se intrometterem 
se, ou rnanda1·-se informar requeri:.. a tornar contas das Confrarias, e 
mentos a esse respeito. AI vará de · Capella:s Leigas.. Provisões de 5 ·ae 
7 de Fevereiro de 177~,, §. 1. Pódem · Fevereiro de 1693, e de o/20 de Ja- -
porém fazer-se renovações- delles, neiro de 1740. Póde a.Junta da Com-
findas as vidas, e pelos Commen- 1panhia d-a ~gricultura das Vinhas. 
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do Alto-Douro, emprazar pa~·a aRe.:. 
laçaõ do Porto os Minjstros de Jus-
tiça que naõ -derem cumprimento ás 
suas ordens. §. 8 das Instituiçõ s 
confirmadas por Alvará de 10 de Se-
tembro de 17b6. O mesmo tinha. já 
sido concedido á Companhia do Par<Í. 
pelo ~- 8 das Instituições confirma-
das pelo Alvará de 17i:>b, e o foi de-
pois â Companhia de Pernambuco, 
pelo §. 11 das Instituições confirma-
das pelo · Alvará de 13 de Agosto de 
1759. 

Empregadós se djzem as persoas 
que servem cargos, 0u commissões . 
Aos empregad0s civís <lo Exercito fo-
raõ dados uniformes pela Portaria de 
9 de Janej.ro de 1~19.'.. 

Emprego se diz o cargo, com-
missaõ, ou officio público. A promo-
çaõ aos empregos políticos faz vagar 
as Patentes, ou Postos militares, á 
excepçaõ ~s Mestres de Campo Ge-
neraes. Decreto de l ~ de Janeiro de 
17 54•. Dos érn pr.egos ci vís , e cargos 
da Républica naõ saõ izentas as Or-

_ denanças., e só a Tropa de linha, e 
Milicias. Decreto de ~\2 de Março 
de 1751, Resoluçaõ de 31 de Ou-
tubro de 1758. Devem os empregos 
civís ser conformes á condiçaõ, e ta-
lento de cada hum. Instrucçaõ Rég'ia 
E:le.- \?!8 de Junho de 1759, §. ~\2, e 
Carta de 7 de Março de 17 61 , tit. 
9, §. 3, e tit. 14, §. 3. Os empre-
gos do Hospital Real das Caldas, 
naõ pódem ser providos uos naturaes 
da terra. Alvará de ~o de Abril de 
177 b ~ §. 17. Ningnem póde ienun-
ciar , ou demittir emprego público 
por propria auctoridade, mas deve 
!'.equer r competentemente. Alvará 
de 1 ~ de, Agosto de 1793.· Deraõ-se 
providene]as para a e:xtincçaõ de em-
pregos superfiuo'S, no A viso de \'29 
de'---Março de 1800. 

Ern.preitada se diz o preço de 
alguma obra que se ajusta ao todQ, 
e naõ por jornaes . Como se medem 
as empreitadas das obras de pedrei-
re><, e carp4nte.fa'o, vej,a-se o Alvará 

. de 7 de Fevereiro de -175~, §. 9. 
Ní.nguem podia fazer estas medições 
aenaõ os Mestres desses officios, que 
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tivessem aprendido nas Academias 
dos Engenheiros, a Geometria pr<.i_, 
tica; nem as Carnaras podiaõ nomear 
para isso outros. ecreto de ~4 de 
Dezembro de 173 ~. Foraõ as emprei-
t:adas prohi bidas no Arsenal , pelo 
Regimento de l 92 de Janeiro de 180?:!, 
e adrnittidas depois pelo Alvará de 
13 <ile Maio de 1807 , §. lo. 

Em.preza se diz aquilo que se 
e nprehende. Empreza se dizia a <li-
v i.sa nos escudos , ou j.rn agem rdat i-
v a á em preza que o CavaJJeir tctaa-
va. Na Arte do Braz<..Õ se entende 
poli empreza a pintm.ia, ou escultura. 
symbohca de facç0es mustres q1rn as 
pessoas nobres trazem nos escudos , 
a:~ompanlrnda cle alguma letra ou mo-
te. 'I'ambem era sinonymo de pre-
mio. Hoje_ dizemos em preza qualqu·er 
negociaçaõ, ou eslabelec·imento que• 
alg·uem tenta á sua custa para o fim 
do lucro. · 

Emprczario se chama aquelle que 
emprehende alguma neg0ciaçaõ, ou 
estabelecimento de commeTcio, ou 
ele utilidade pública, adiantando os 
custos para isso necessarios. 

Emprestirno he o con lra to pelo 
qual se concede a· alguem o uso grn-
tui to de alguma cousa, com a obri-
gaçaõ ,de a restituir. Quando a cou-
sa que se empresta he fungível, en-
íaõ o contrato propriamel'lte se cha~ 
ma -mutuo. Hum emprestirno de du-
zentos mil €1ill'Zi1dos, com o juro de 
seis, ~quatro por cento foi offereci~ 
do pelo Corpo do Comrnercio para o 
apresto da Armada, estabelecendo-
s-e huma consignaç:io temporaria no 
assucar para o pagamento desta di-
vida, pelo Alvará de ló de Junho 
de 1647. Foi perrnHtido pelo Decre-
to de õ de Julho de 166~, traspas-
Sair a menos preço os juros do dinhei-
ro do emprestimo aberto para as des-
p~zas da Iofanleria. Foi prohlbido o 
e:mprestimo do dinheiro nos casos do 
Alvará de 13 de Julho de 1751, §. 
s, e do Alvará de Regimento de 4 
de Fevereiro de 175:,, cap. 3, §. '2 • 
N aõ póde o soldado fazer em presti mos 
de dinheiro ao camarada, nem ao 
Superior, cap. ~t>, art. ~6 <lo Re-

3 ..• 
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gulamento confirmado por Alvará de 
18 de Fevereiro de 1763. Os em-
presbmos dos dinheiros pertencentes 
ás Provedorias dos Res1duos , e Ca-
pellas , e aos J uizos dos Orfãos da 
Cidade de Lisboa, se regulaõ quan-
to á sua segurança, pelo determina-
do no Alvará de· ~~ de Junho de 
I 7ti8, a respeito dos emprestirnos 
dos dinheiros da lVíisericordia da 
mesma Cidade. Alvará de \2 1 de Ja-
neiro de l 77€J.. Hum emprestirno de 
dez milhões de cruzados, foi manda-
do abrir no Erarjo, a juro de cinco 
por cento. Decreto de \129 de Outu-
bro de 1796 , e se mandáraõ fazer 
cofres para elle. Decreta' de 7 de 
Novembro de 1796. Foi augmenta-
do a doze mil bões com juro de seis 
por cento, sem limHaçaõ de tempo, 
e com izençaõ de Decima, pelo Al-
.. vará de 13 de Março de 1797. A sua 
escrituraçaõ corre pela Contadoria de 
Lisboa, e seu Termo. Decreto de 7 
de Novembro de 1796. Os capitaes 
desse emprestimo pódem vincular-se 
em Morgado; dito A lvará de 13 de 
Março _ de 1797, §. 8. Foi aberto 
hum emprestirno de cento e cincoen-
Ü\ mil cruzados para o Hospital da 
Mat-inba, por AI vará de ~7 de Se-
tembro de 1797 , e se augmentou a 
<luzentos, e quinze mil cruzados pe-
lo Alvará de 92 de Setembro de 1801. 
Foi tamlJem aberto hum emprestimo 
de quarenta contos de réis para a 
factura do Lazareto, sem pagar De-
címa, ou imposiçaõ alguma , pelo 
Alvará de 4 de Novembro de 1800, 
§. 4, e se declarou por quem foi fei-
to, pelo Decreto de 19 de Novem-
bro de 1800. Hum emprestimo de 
doze mi~hões de cmzados, que cons-
tava de vinte mil Acções de duzen-
tos e quarenta mil réis cada huma, · 
em dois ti tulos, e dois bilhetes de 
Loteria, foi mandado abrir pelo Al-
vará de 7 de Março de 1801. Consi-
derou-se fechado no fim do anno de 
180~, pelo Alvará de ~8 de Abril 
do mesmo anno, e se abrio outro 
novo , em que haviaõ de entrar ·tam-
bem os estrangeiros, dando-se-lhe o 
res pec ti vo Plano pelo A viso de 13 
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de Ma ·ço de 1801 , e se provj d en-
ciou sobre elle pelo A viso de 1 ~ de 
Maio de 1801. Como se fez o em-
prestirno de treze milhões de florins 
de Irlanda, e quem foi o fiador , 
vejaõ-se os Decretos de 8 de Feve-
I'eiro, 6 de Março, e 9 de Junho 
de 130~. Os antjgos emprestimos 
que se faziaõ por apolices de maior 
-valor, foraõ extinctos pelo Alvará 
de ~4 de J aneü-o de 1803. Outro 
ernprestimo de se:iscentas mil libras 
esterlinas foi contratado em Ingla-
terra. Convençaõ de ~l de Abril de 
1809. Hum emprestimo de dois mi-
lhões de cruzados, com juro de cin-
co por cento, e hum de annuida-
de, foi mandado sollicitar para pri-
vativamente serem em pré gados em 
beneficio dos vassallos que so:ffrêraõ 
na Invasaõ, consignando-se para o 
seu pag·a.mento varias rend~mentos 
das Capitanias da Bahia, Pernam- . 
buco , e Maranhaõ, por Carta Ré-
gia de \26 de Julho de 1811. 

Emseia o mesmo que insidia. Ord. 
Affonsina, Liv. 3. 0

, pag. 61, §. 41, 
e pag. ~19. 

Emsembra adverbio de que seu-
sava antigamente , e he o mesmo 
que juntarne.nte. Ord. Affonsina , 

. Liv. ~. 6 tit. 99, §. ·i. 
Emtrov'iscada era hum dos Di-

reitos dominicaes, mui frequente no 
, principio da Monarquia. Por elle era 
obrigado o Emfiteuta, Colono, ou 
Vassallo, naõ só a concorrer para 
se apromptar o Trovisco (arbusto 
vulgar que nasce nos campos) que 
se havia de lançar no Rio (que era 
o modo mais commum das pescarias 
desse tempo), mas tarnhem para me-
renda do Senhorio, e sua comitiva, 
quando fosse seu gosto occupar-se 
huma vez no anno neste proveitoso 
divertimento. 

Emulaçao. Especie de ciume que 
excita alguem a querer igua}ar , ou 
avantajar-se a outrem em cousa lou-
vaveJ. 

Encabeçado se diz o visinho .de 
alguma Cidade, Villa, ou Lugar, 
alistado para a imposiçaõ das Sisas 
no Livro de registo competente. Os 
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moradores, ou visinhos de hum Lu-
.gar que saõ encabeçados, saõ izen-
tos de pagar Siza nos correntes pe-
lo que respeita aos fructos produzi-
do§; no íerritorio do cabeçaõ. Regi-
mento dps Encabeçamentos , cap. 
38. As pessoas de fóra do lugar 
naõ saõ obrigadas a encabeçar-se; 
mas pagaõ nos correntes a Siza da 
venda das novidades das fazendas 
que tem no lugar. Dito Regimen-
to, cap. 39. Os donos das fazendas 
que as trazem por sua conta, e naõ 
arrendadas, posto que naõ sejaõ mo-
radores. no Lugar, saõ collectados 
para a Siza conforme a grangearia, 
'e maneio que nellas tiverem. Dito 
Regimento, cap. 40. 

l!,ncabeçarnento he o contrato 
que se faz entre o Rei, e os Po-
vos., para cada huma das Camaras 
do _Re..ino pagar certa porçaÕ de Si-
zas, humas mais , outras menos, 
em proporçaõ das suas vendas. Nes-
ta con""encionada quantidade perma-
necem as Sizas desde o tempo do 
di.to contrato, que foi feito na me-
:noridade do Senhor Rei D. Sebas-
tiaõ , e Regencia do Se11hor Cardeal 
Rei ~ nem p6de a dita quantidade 
augmentar-se. Lei de \026 de Abril 
de 164~·. Fez-se hum Regim<imto dos 
Encabecarnentos, datado em Almei-
i;im, a-o"s 1-3 de Janeiro de .1580 , e 
foi co1'lfirmado por Alvará de 16 de 
Janeiro· de 1674•. Foraõ os .Encabe-
ç.ameratos estabelecidos sobre os fru-
t0s l;i..aturaes, e industrias. das ierras, 
e naõ tlveraõ por objecío as fazendas 
que entraõ pela barra. Alvará de Q6 de 
Novembro de 1774. Encabeçamen-
to se diz tambem o, acto legitimo, 
pelo qual se põe em cabeça de a1guem 
algum.pl'édio. Assim a Emfiteusi per-
pétua, que he indivisível por glebas, 
s.e·en.cabeç.a em)mm dos coherdeiros. 

Ericadeiar quer dizer prender com 
ead-eia ., ou em cadeia. Ord. Affon-
sina., tit. ~~. 

Encarr.cinkar-se he o mesmo que 
<ifrigir..:..se. O.rd . .Affonsina, Liv ~ 1. 0 , 

tiL L, prinaip. fol. 9. Tambem si-
gnifica. dat•, contribuii: para: dote, ou 
manten~a. 
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Encampaçaõ he o acto de en-

campar' isto he' entregar' e resti-
tuir ao Senhorio a cousa emprn.za-
da, ou arrendada pela lczaõ no fo-
ro, ou no preço. Encampações de 
rendas Reaes, naõ pódem fazer-se 
sem expressa licença Régia. Regi-
mento de 17 de Outubro de 1516, 
ca p. l b,1< , e 15 8. Encam pações de 
Contratos Reaes, saõ prohibidas pe-
lo §. 34 da Lei de ~~ de Dezem-
bro de 17 61 ; e só pelo Decreto de 
~ de Novembro de 1809, se conce+ 
deu que os Arrematantes naõ fos-
sem obrigados a prefazer os preços 
das suas Arrematações , na parte 
que os rendimentos liquidas naõ che-
gassem para inteiro pagamento. 

Encanamento he o encaminha-
rnen i,o das aguas de algum rio, Ol.l 
ribeiro, por canal. Sobre o encana .... 
menío do Rjo Mondêgo, se deraô 
providencias pela Prc;;visaõ de \20 de 
Abril de 16~7. Foi commeHido ao 
Bispo CoI}de, acompanhado de hum 
Architecto., por Cartas Regias de·6 
de Abril .de 16~9. Foi nomeado Su-. 
perintendente da Ob:tr(i, o Reito~ da 
Universiqade, por Catía Régia de 
~3 de Junho de 1684. Mandou-se po.c 
Decreto d? l~ de Maio de 1694, pro~ 
çeder a novo encanamento. Conü-
nuáraõ-se as providencias sobre o 
mesmo objec to , pelo Alvará de ·~ 8 
de Março de 179~, pelo Decreto de 
16 de Novembro , e P rovisaõ de ~~ 
de Dezembro do mesmo anno, e pe-
los Avisos de 30 deJa.neüio de 1793,. 
de ~G de Março de 1794, de 10 de 
Maio de, 179b, de ' lo de Outubro clJ&, 
l.80Q, e de 7 de Julho, e 11 de A ... 
gosto de 1807. Foi mandado fazer 0 · 
encanamento do Rio Cavado, pelo 
Alvará de ':20 de Fev:ereÍ1'o de 17'96;. 
g deraõ-se prov.idencias sobre as suas 
·0bras, pelos Artigos de "P,7 de Abril 
de 1799. O encanamento da barra 
da· Fjgueira, foi ordenadó , e confir .... 
mado o plano cl.elle,. p>eJo. A viso de:-
16 de Ag·osto de l.'Z9ii. Ordenou-se, 
tam bem o do Rio Lima, pela CaJ1ta• 
Régia de ~7 de Março de 1803. 

E:neargo · quer dizer pensaõ, gra ... · 
vame- Os e:n..c.argosJ passa.a> como cou-

3 •••• 
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sa onerada para qualquer possuidor. 
Alvará de ~5 de Fevereiro de 1761. 
Os enca11gos reaes transmittem-se 
aos herdeiros. Alvará de 11 de A-
gosto de 17o3, §. 5, e Lei de 17 
de Agosto de 1761, §. ~. A juga-
da he encargo real. Lei de ~f> de 
Maio de 1776, §. 9. En·cargos pes-
soaes <le rações, -0ila vos , e , outros 
impostos pelos Foraes das terras , 
que pessoas saõ delles izentas, ve-
j a-se o Alvará de ~4 de Novembro 
de 1764. O encargo dos alimentos 
a lfinetes, ou apanagies_ impostos nos ' 
Prazos vitalicios , a favor das viu- . ! 
vas nobres, · passa com os mesmos 
Prazos. Lei de 17 , de A·gosto de 
1761, §. 7., e Lei de 4 de Feve-
reü:o de 1765. Os encargos das Ca-
pellas naõ põdem exceder a decima 
parte dos seus rehdiment0s, e se 
entendem sempre taxativos. Lei 
de 9 de Setembro de 176·9, §§. 19, 
e . \2 0, e Assento de ~ de Março de 
17 86. Esta Legislaçaõ que (ôra sus-
pensa pelo Decreto de 17 de Julho 
d~ 1778, fot.'ir':tstaurada _pelo 4Jva-
ra de ~o de Maio de 1796. Os en-
cargos dos Morgados., naõ devem 
exceder a centesíma parte· dos seus 
i·endimentos. Lei de 3 de Agos-
to de 1770, §§. o/l7, e ~8. Delles 
toma. conta o Provedor da Comarca. 
Provisaõ de ~o de Janeiro de 17 4,0 , 
e Lei de 3 de Agosto de l 770; §. 
~8. Dos embargos públicos ninguem 
he izento. AlvaTá de 13 ·de Março 
de l 77o/l.. Encargo real que contra-
hem os bens daquelle que he obriga-
do a alimentos , passa com elles pa-
1'ª os successores. Sobre os encargos 
qos vincules abolidos , vej<:!-õ-se as 
Provisões de 19- de Janeiro , e de ~4 
de Novembro de 1773 •. Deraõ-se pro-
videncias sobre os encargos das Ca-
pellas incorporadas na Corôa, pelo · 
Decreto de o/l.l de Janeiro de 1777. 
Foi -, p.ermittido aos Prelados Dioce-
sanos reduzi-los. A viso de 30 de Ou- -
tubro de 1783. Os encargos das Ca-' 
pellas naõ cumpridos, pertenc·em ao 
Hospi,tal. Alvará de f> de Setembro 
de 1786, de 9 de Março de í787 ~ 
e- .de .3 de No:vemb1:0 ·de 1803 • . Ve~ 
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jaõ-se os Alvarás de 15 àe Março de 
1614, e de~~ de Outubro de 164;2 . 
Os encarg·os das Capellas da Corôa. 
subs:istem quando ellas saõ estabele-
cidas com auctoridade Régia. Lei 
de 9 de Setembro de 1769, §. 18, 
e Alvará de ~7 de Março de 17 83. 
Os encargos insignificantes das Ca-
pellas da Coroa', saõ os gue em toda 
a sua importancia naõ excedem a 
dez mil réis, e 'os donatarios da Corôa, 
naõ saõ obrigados a elles. Decr~to 
de . ~6 de Janeiro de 180~. Os en-
cargos pios por si só, sem vinculo 
expresso determinado pelo Fundador, 
naõ constituem Capella. Alvará de 
14 de Janeiro de 1807; -§. 3. En-
cargos pios das Ca pellas , e Morga~ 
dos , foi facultado aos Prelados Dia,. 
cesanôs reduzi-los , por Bu!Ja d e 6 
de Maio de 1783; a 'que foi dad o o 
Régio Beneplacilo, por A viso de ·30 
de Outubro de 178~. '· 
· . . Encarregado de negocios , he o 
agente delles , .em Côrte es-t.rangei-
ra, cqm credenciaes , ou sem ellas-

Encarrego he o mesmo· que obri-
gaçaõ por cargo , ... ou officio . . Ord .. 
Affonsina, Liv . . I. 0

, ti,t. ~7, §. 14. 
Encartamento. he o acto de 'en-,. 

cartar-se. " 
Encartar ·significa banir, pros'.,,. . 

crever. Encartar alguem em officio, 
he dar-lhe carta· para . elle o exercer 
coino propi:ielario. Encartar-se he-re-
ceber carta o proprietario de algum 
officio, para o exercer. Devem en- ' 
cartar-se os Oíliciaes, e paga1· direi_; 
tos novos, e velhos; Decreto de 18 
de Abril de 1755 .... 

..Encerramento he ' o mesmo q-ue 
Clausura, ou retiro. Tambem signi-
fica . 'O acto de .encerrar,- e concluir "t 
Assim dizemos encerramento do Li-
-v.ro ·, encerrament9 de contas. 

Encoimar significa. accusar , re- ' 
querer a coima. T • 

Encommendado ·se diz o Vigario 
que naõ he collado. Encommenda-
dos pódem -ser postos pelos Bispos ' 
nas Igrejas dás Ordens, quando · os 
Benefiéios saõ Curados. Alvará de 
11 ~e, Outubro d~ 1766, §. 7. -

Encomrnendar quer dizer .ma.a-
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dar fazer alo·uma obra. Encommen-
dnr hum d:fun to , he dizer orações 
por elle. 

Encornm'Íssar he o mesmo que 
cahir em commisso. 

Encomimhas eraõ foros, e pen-
sões , ou rendas que se 1x1.ga vaõ dos 
casaes, quintas, e outras quaesquer 
fazendas. _ 

Encorporar he unir, ajuntar. As-
sim dizemos, béns encorporados na 
Corôa , Leis encorporadas em Col-
lecçaõ. · 

Encoutar quer dizer tornar a cou-
sa cujo uso he defezo pela Lei. Ord. 
Affonsina, Liv. 5. 0

, tit. 119, §. \25. 
Encoutar as Testemunhas, he prohi-
bir-lhes que falem com quem as no-
meou. Or-d. Affons. Liv. 3. 0 , tit. 6\ll. 

Encouto he o mesmo que mule-
ta, ou pena pecuniaria imposta por 
.certas Leis que prohibem o uso de 
alguma cousa. Ord. Liv. \ll. 0

, tit59, 
§§. 7, e 8, tit. 6~, §. 6, eLiv. Lº, 
iit. 8 ' §. 7 ' ti t. 11 ' §. 18. 

E,ncraticas. Hereges que appare-
cêraõ no segundo seculo. Eraõ discí-
pulos _de Taciano, . que sustentava 
que Adaõ se naõ havia salvado; e 
tratava o casamento de couupçaõ, e 
devassida.õ, attribuindo a sua origem 
ao demonio. Os sectarios de Tacia-
no foraõ por esta razaõ chamados 
encraticas, ou continentes. 

Encravaçàõ he o estado do pré-
dio entremetiido nos de outros do-
nos. Como se procede a respeito das 
encravações dos prédios, veja-se · a 
Lei de 9 de Julho de 1773, §. 4, e 
seguintes , e o Decreto de l 7· d.e J u-
lho de 1773. . 

Ende Palavra antiquada , · que 
significa por isso. Ord. Affonsina , 
L. o 

l V. 5 . , pag. 1 5. 
Endoenfas. O mesmo que dores, 

padecjmentos. Quinta feira de En-
doenças , quer dizer das paixões, ou 
d.ores do Redem ptor. Semana de En-
doenças he aquella em que se reci-
taõ as P aixõés de J esu Christo. 

Endossar he declarar aquelle a 
cujo favor a Letra se saca , nas cos-
tas della que se pague a outrem, a 
quem a t raspassa. 

Tomo I. 

ENG 
Endosso- he tudo o que se escre-

ve nas costas, ou verso dé hum ac-
to, ou instrumento a que he relati-
vo. Assim póde djzer-se endosso, a 
quitaçaõ que hum crédor lança nas 
costas áa obrjgaçaõ , ou promessa do 
seu de'fe<lor, do que recebeu em sa-
tisfaçaõ, ou á conta da divida. IVIais 
particularmente se chama endosso a 
ordem que alguem passa a favor de 
outrem, no verso de huma letra de 
cambio, que era sacada a favor do 
endossador. Pódem fazer-se no verso 
de huma letra de cambio, mui tos 
endossos consecutivos. O ultimo por-
tador da Letra, tem por garantes 
solidarias todos os endossados , o sa-
cador, e o acceitante. Para isso po-
rém, he necessario que elle naõ só 
proteste a Letra no caso de naõ ser 
acceita, ou paga no seu vencimen-
to, mas faça intimar o protes to ao 
sacador, e endossadores, dentro do 
termo legal. Este termo he o de tres 
dias, estando todos na mesma Praca. 

Energicos. Deu-se ,este nome iio 
seculo decimosexto a alguns Sacra-
men tarios, discípulos de Calvino, e 
Melaneton. Elles sustentavaõ que a 
Eucharistia naõ era senaõ a energia : 
isto he , a virtude de Jesu Christo, 
e naõ continha realmente o seu Cor-
po, e o seu Sangue. 

Enfermari'a. Lugár do Hospital, 
aonde estaõ as camas dos doentes. 

Enfermeira. Mulher que trata de 
doentes. Nos Conventos de Religio-
sas , a Enfermeira he a R eligiosa que 
trata das suas companheiras quando 
estaõ doentes. 

. En.geitados ou Expostos, saõ as 
crianças que acabaõ de nascer, ou 
de mui pouca idade, a quem o pai, 
ou mài expõem fóra de sua casa, ou 
porque naõ pódem sústenta-las, ou 
para esconder ao públiéo o segredo 
do seu nasc]mento. As Leis civis, 
e Ecclesiasticas, prohibem a exposi-
çaõ. Este crime he tanto mais puni-
vel, porque a caridade dos Princi-
pes Christaõs lhes tem inspirado es-
tabelecer nas Cidades, e Villas prin-
ci paes, Hospitaes para os expostos. 
A 's amas dos engeitados, e seus 
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maridos , - foraõ concedidos privile- versidade de Coimbra, em numero 
gios por Carta de 3f de Maio de , igual aos Aulistas. Alvará de 9 de 
1502, confüµiflda, e ampliada pelos Junho de 1801, §. 1J. Que gratifi-
Alvarás de \29 . de Agosto de l6f>L.L, cações. lhes competem segundo a sua 
de ~l12 de Dezembro ·de 169fí, e de graduaçaõ, vejaõ-'se o Plano, e De-
31 de Março ·de 17,87. Pe.lo Alvará 1 ereto de Hl de Junho ele 180'6. Deo-
d'c ~6 de Outubro de 1701, se man~ se-lhes Regulamento Provisional , por 
dou que se guardassem todos os pri- Portaria de 12 de Fevereiro de 181~ •. 
vilegios que saõ cuncedidos ás amas 1 Os Officiaes do Real Corpo dos En-
dos engeitados. Por Alvará de 9 de ·. genheiros, foraõ por Decreto de 17 
Novembro de 180~, se mandáraõ : de Dezembro de 179~, igualados nos 
guarda:· todos . os privilegias d'antes , sold?s aos Officiaes e:ff~ctiv.os dos 
concedidos a favor dos maridos, e f Regimentos de Infantena, e Caval-
filhos ·das amas, que criaõ os engei- ' leria do Exercito. Pelo Decreto de 
tados. 13 de Agosto de 1790, se houve por 

Engenhari·a he a Arte da forti- habilitados para yod~rem entrar na 
ficaçRõ, e do ataque, e defeza das Escóla dos Marrnhell'os, os Alum-
Praças. nos das Aulas Militares, estabeleci-

Engenheiro se diz . o Official que das nos Regimentos das Provincias, 
exerce a Engenharia. Em cada Re- apresentando-se eJles com Certidões 
gímento, ou Terço de Infanteria, de frequencia, exai:ne dos seus res-
havia algum dia huma Compan.hia de pectivos Mestres, sendo examina-
Officiaes Engenheiros, os quaes de- dos, e. ~pprnvados pelo~ Le~~es dª-
viaõ ter cursado as Academias esta- Academia Real da Marinha. Sobre 
belecidas na Corte, e nas Provin- os soldos dos Engenheiros, veja-se 
cias, para o en:s'ino desta Arte. De- o Decreto de ~o de Julho de 1701, 
ereto de ~4 de Dezembro de 173~. Engenho. Em geral se toma por· 
A quem estavaõ sugeitos, póde ver- qualquer m<iquina . . Restrictámente 

, se na Resoluçaõ de 14 de Junho de se entende da máquina de moer ca-
l 75~, e Aviso de lÓ de Julho de nas, e fazer assucar . . Sobre os pri-
17b3. N aõ podi aõ receber soldo sem vilegios dos engenhos de assucar, 
estarem empregados , - ou ausentes veja-se o Alvará de 17 de Setembro 
com licença Régia. Decreto de ' l~ de 16iJõ. Os senhol'es de engenhos -
de Maio de 1756._ Foraõ creados 'pri- no Maranhaõ....., saõ izentos de>servir 
meiros, e segundos Tenentes deste na Camara. Alvará de ~ l de Abril 
Corpo, pelo Decreto, de 3 de No- de 16 8 8·. N aõ pódem co~struit-se no 

·-vembro de 179~ , e foraõ igualados BTasil engenhos de fazer assucar, 
nos soldos' aos Officiaes de Cavalle- sem licença do Governador. A lvai·á,, 
ria, e Infanteria 7 pelo Decreto de de 13 de Maio de 180\2. Tambem 
17 de Dezt;Jmbro do mesmo anno. naõ podiaõ . construir-se em .menos 
Que serviço devaõ fazer na Aula da distancia de meia legoa, segundo a 
Academia Real da Fortificaçaõ, e Provis.aõ de 3 de Novembro de 1681 , 
Desenho, v~jaô-sB os Estatutos con- a qual com tudo foi revogada pela 
firmados pela Lei de ~ de Jan.eiro Carta .Régia de 6 de Novembro de 
de 1790, §. l~. Foraõ criados En- 1684. Os engenhos de assucar foi 
genheiros Constructores para o ser- prohibido venderem-se sendo só per-
viço da Ribeira das N áos, ·e Escóla mittido aos crédores pagare1n-se das 
de Architectura naval, pela Lei de suas dividas pelos rendimentos del-
!26 de Outubro de 19'96, tit. 6. So- les.- Alvará de ~3 de Dezembro de 
bre isso se deraõ providencias, de- 1663·. lVIas pelo Alvará de · 6 de Ju-
clarando-se as suas Patentes pela Re- lho de 1807 , se restringia isso ao 
solucaõ de~~ de Novembro de 1796. caso de valerem o dobro da divida. 
No Corpo de Engenheiros ha sem- Pódem comtudo havendo mais de 
pre graduados, e formados ·pela Uni- , hum crédor, ajunta~·~m-se ás dividas., 
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e '\l'ender-se entaõ o engenho, se ex- ' 
cederem a metade do seu valor. Di-
to Alvará de 6 de Julho de 1807, §. 
3. Comtanto que essas dividas se 
.reunaõ por meio de cessaõ , ou ou-
tro contrato. Alvarà de Çll deJanei-
l"O de 1809, §. 3. Foi este Alvará 
ampliado, e declarado pelo outro de 5 
de lVIaio de 1814, comprehendendo 
nos privilegios concedidos aos Pro-
priet-arios dos engenhos de assucar, 
e Lavradores d_e· canas, as div~das, 
e Execuções Fisoaes. 

Engenh@s<J. Moeda de cobre que 
fez lavrar o Senhor Rei D. Sebastiaõ, 
com ·O valor de quinhentos réis. Ti-
nha de huma parte huma Cruz, com 
a letra ln lwc signo vinces, e da ou-
tra o Escudo do Reino, com a le-
_genda, Sebastianus I. Rex Portugal. 

Enquerer antiq. inquirir. Ord. 
Affonsina, Liv. ~.º, tit. 65 ,- §. ~3. 
tit. 7. art. 50. Liv.- 5. 0

, tit. ~-, §. 
!27. E em outros muitos lugares. 

Ensaía<lor he Official que exami-
na! os quilates do ofro, ou da prata. 
_O Ensaiador da prata foi criado, e 
se lhe deo Regimento em 13 .de ,Ju- . 
-lho de 16 8 9. Foi reco mm en dado es- · 
se Regimento, pelos Decretos de 16 
de .Agosto de 1689; e d~ 11 de Se-
tembro de 1690, e confirmado pel~ 
Portaria de l~ de Dezembro de 1791. 

·os Ensaiadores do oiro foraõ-c:i:iados, 
e se l_hes deo Regimento e.m 19 de 
,Março de 1693. Devem regular-se os 
.Ensaiadores de hum, e oµtro metal, 
pela J_,ei de 4, de Agosto de 1,63.~. 0 · 
Regimento dos .Ensaiadores dõ·s Of-
fici9s de Ourives .do ofro, e da pra-
1'._a, f<;>i mandado, 0pservar por.I}ecré-
to de l~ de Deze:i;nbr<;> de 17~ 1. 

Entep,da. Este nome d.esig.Qa·a :f{}-
laçaõ de affinidade entre huma mu-
Jher '· e seu padrasto, ou madréit.sta,. 

EJ1teado. Nome de affinidlil,d~ que 
~e fiá ao filho daquelle que coptrahe l 
segundas nupcias,. relativamenta á-
q~ttlle '~ ou áqu~lla_ que' çasa com . a 
viuva, ou com o viuvo. ::>) • 

• f Enterro he a ceremonia da se-
.pul tÜra de .hum Christaõ. Os·. ~pter- · 
,ros foraõ prohibidos na Igreja çle Be-
lém, ·pelo Alvará Ç.e .. l6 de ~µJ.~o .de l 

E .t: 1 T 
1604. Reguláraõ-se os enterros para. ·.; 
se evj tarem despezas de Ju. o , pela 
Lei Pragmatica de ~4 de Maio de 
17 49 , cap. 17. Quaes sejaõ as hon-
ras fúnebres nos nterros dos Offi-
ciaes <la Marinha, veja-se a Resolu- ., 
çaõ de 30 de Dezembro de 1797, e ~: 
lnstrucções de 14 de Jan iro de 1798. 
E quaes nos enterros dos ÜffiG:iaes 
de lVI:ilicias , veja-se o Regimento 
confirmado por Alvará de ~o de .De-
zembro de 1808, tit. 5, cap. ~, §. ~. 
, Enth:us'iastas palavra Grega que 
se deriva de en dentro, e Teos Deos. 
Deo-se este nome a antigos hereges, 
que sendo agitados pelo demonio, 
pertendiaõ ter ver<ladeiras inspira-
ções. Dá-se tambem este nome aos 
.A.naba,ptistas, e aos Quakers. 

Entidade he o mesmo que Ente, 
cousa que existe. N aõ se deve mul-
ti plicar entidades, e dilacões se..m 
necessidade. Assentos de ~f> de A-
bril de 1770, e de ~~ de Maio de 
1783. 

Erititular quer dizer ordenar e1n 
títulos. Ord. Affonsina, Liv. I.º, fol.. 
137, tit. ~9, pr. 

Entrada he o acto de entrar. 
Tambem se diz assim , o lug·ar por 
onde se entra. Significa naõ menos 
o direito imposto sobre cousa impor-
tada, ou trazida para o Reino. To-
ma-se· ás vezes pefa somma que dá 
nas Irmandades aguelle que he rece-
~ido por Irmaõ, é outras vezes pelo 
soldo . que paga o, preso quando entra 
na cadeia. Oi·d. Affonsina, Liv. 1.º, 
ti t. 34. Quer fina]men te dizer, o 
dírei to . de entrar no paço, ou em ca .. 
m{l.ras do serviço dos Reis , e Prin-

, ' cipes. O Contrato do rendimento das 
entradas da Jacobina , e Rio das 
co:o.tas por tempo de tres annos, que 
l:ivefaõ princip(o em o 1.0 de Janei-

. ro de 1764, arrematado 1pelo Conse-.. 
lho Ultramarino a Filippe Rodrigues 
Fr~ire, e seu sooio o Capitaõ José 
Ben;:iardino ,. foi confirmado por Al-
vará de o/!7 de A gosto de · 17 64. 

. Entranâa se ·diz o principio de 
Gov~rno, ou J.VI:ag;"stratura. Assim 
se-qua1iffcaõ lugares de primeira en-

r trancia, os de Juizes de Fóra de 
4 
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V11Ia, que ·miõ "he~ Cabeça de Co-
marca, e d_e' segunda entra:q.cia, os 
de J uizes de Fóra cle -alg•uma Cida-
-de, ou Villa, que he Gabeça de Co-
marca. Decreto de ~3 de Ou.tubro 
-de 17f>9 ,, e Lei de 19 de Julho de 
1790' §. 3l4. l' 

Entrudo he o espaço de tres dias 
imr11ediatamente p:h~cedente~ á Qua-

, -'resma·, nos quaes o povo por uso an-
·tigo, sé diverte com jogos', e peças. 
.Os j0gos de entrudo foraõ prohibi-
dos. ál vará de ~o de Fevereiro de 
1734. ·Deraõ-se ·providencias para e-
.vi tar as desblid'eris delle, pelos Al-
varás de· 13 de Fevereiro de 1604, 
e de \'25 de Dezembro de 1~08 ·, ·§. 
.43. Os que jogaõ o entrudo tem a 
pena de prisaõ 'por ·vinte dias. A viso_ 
,de 6 de Fevereiro de· 1734. Depois 
-deixou-se a pena a arbítrio· dos Jui-
,zes. Aviso de 4 de Fevereiro de 1'73f>. 
-E ·stes A vis'os foraõ mandados obser-
var pelo Edital da Intendencia Ge-, 
ral da Policia de ~f> de Fevf?reiró de 
1808. •t ., 

Entychúas. Sectarios de Símaõ 
Mago, no primefro. seculo dia lgTe-
ja. 'Foraõ assim chamados , por cau- , 
sa dos abomina veis · sacrifibib~ 1 :que 1 ,: 

prat:lcavaõ. ' :· • -' .,. 
Enunciatiºva he a proposiçaõ·'.que 1 

expõ.e , e narra , ; e na'da contém de 
.dispositiivo. As e1nunciati vas d'os Bé-
cretos, naõ tem ai mesma aucior':i'<la-
de decisiva que ios Asséntos'•da 'e.a- ' 
·Sa , da Supplicaçaq. Assenti> ) d~J' 14 ' 
de Junho de l 740. · ) :'.1 · 

Envi·ado he ·o Ministro que vai 
com missaõ. dó seu Soberanó:, a ·cor-l . 
t~ estrangeira. Tem graduaçaõ1 í,nfe~ 
nor aos Embaixadores•. Os Enviados· 
.saõ ordinarios , ou extraordinarios. 1 

Enxara ou, Em:x;aras Matttg·a!e~, 
matas, e .desertos despovqados·; '·e 1 
sem cultura, a que hoje ehama:mõs 
Charnecas. Assil11 foi denorni:n-ada a 
Villa da Enxara dos Cavalleiros.; n'a 
Comarca de Torres Vedtas, cfüco1 
legoas para o Norte de Lisboa~· Fez l 
doaçaõ da terra - da Enxara ; -0 Se-
nhor Rei D. Affomso, a .seu filho natural 1 
D. Affonso, por Carta de· ·b de Ju- 1 
lho de 1~78, ou 131'6 da Era de Cezar. 1 

EN_ X 
Enxaravia. Tóudado an ligo , ou 

véo que cobria a cabeça. Depois or-
denou-se por'Lei ás-alcoviteiras, que 
trouxess.em sempre1 e1~xaravia , ou 
polaina -v·ermell?a i n'a cabeça. · Ord. 
Liv. 0. 0

, tit.' 3~, ~. 6. Era huma 
bea:'üfüa de seda vermelha. 

J' Enxarcia he a 'cordoa.lha do na-
t vio ·, a saber' tó1da a: sorte de cordas, 
1 ·-calabre~, e 'amanas feitas de lcana-

1i11ó:'''A 'enxarda despacha-se pôr Es-
-tiva~ Decreto· .. fie" ri! de Jan"éiro de 
17f>1. A ,da Cordciá'tia da J ú'.rl:queira, · 
foi àeclanrda · l~vre ._ de Difeitos por 

,sahida, e 'por en'tracla. Dec•reto de 
-02 8 de 'Fevereiro d.e 1801. Foi ,prohi-
tbida á.J"sua ep.trada , ' por Decretos 
-él«? Út, e ~8 · dei Agosto de Í'8092. Po-
Têm· fui depois ,adrnít~ida por :Pecre-
to de q, e Provisaõ ' d·e ~8 de Feve-

·.J!eiro de i. 805. ' 
. Ena:avega. P 'esca de pei.x:es·'miu-
·dos, que se · fazia com re'del)l ~ para 
~.ss0. proprias., · chá~~da:f? ~rixav\egos·. 
Ord·~ Affonsma·; L1v. l ~ Q, ·pag.°'467, 

.. § © r . , ª , : .._: ./' s4' r 
. · Enxerca', ou Enxerg~ he â ..(reb.'-

d1ar ~lã ,carne fóra do· açoúgu~· ;, llte a 
olh~, e naõ, a pezo: · Esta ' v1ehfü{1he / 
·punida com d~g~edo te1nporario1 p<}.-
ra A Í1·i ca f além: 'elàs ·penas . pec{in1~-

, 1~ias. 1 'Grd. Li'v. )_I • .9? · tit'. 66 ,. §. 8, 
. N vará de '9J3 ' de Sétemlfro de 164a, 

·de· ~b· ~de Deze1tr.bro ~ de 1696' · e '·de 
- . < . ' 

~9 de .iJ;ülho de• lft~'~ Dec1:eto· de l~~ 
"?e ,Nàve1tfü1<o·de 1687 , Resoluçâe> d~ 
~Co.tléultaJ \ll•ó .Senâ~o .de ~f> de J anei-
ro ·de ' 116'44.' .J /'.~. 1 1

0 ' 

E~'xftl<J· / ;i;>b' JlJÍ"xi'do; Chamava-EJe 
-ass;nP n'outro} i~mpo· ·o 'cerrado 
;qá~'Btàl, ioü' fãzfü\<eia 'pequefüi ;' cd.Il~ 
tig·ual á \eas211 dê(~.lfüij}'f!aéaõ e p:'fra a 

• r ~ ' . . 
. -quaJ.1·ha ~áieil:> i'>'ásság~i)J. Aindà~_hoje 

-se t'u§a· de'stê ten110 1 ria Província do 
1 MiFl•fio1;. 1 Dá-se porérn · 0 nome' de'1Ei:. 
' 4:10 · á iv0~o r 1 0 ;a:ssento ' de 'casas ·, hor-

: ' .., r>o. ~ - f I • ' , , J 
~sl{tíü:mtaes ,1 e recrnto que _perten-
-õe~ a: r quálq~e:r;- 'vi vénda. ' · · · · 
l,.. Ern.9soveil~3 1 Es.ta ~afavra· sig·hi:fiéa 
os vesLid~s,. roupa-; e a.lfaia-'S ·qnê; se 
daõ 1af~huma mulhe.r que se caza,,,pa-

1 ta ;s ,u v.estuano; e adorno. O erixo-
1• va1 '-Ç~ 'r&upa 1Yra11ca ' que se 'dá pa-

HI. êazaf:nei1ÍO da's fi1ha,s segundas das 

( 
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'casas, em que h:a ~oro de Moço Fi-
<falgo , e dahi para cima ~, na? póde 
exceder o custo de quatro mil cru-
·zaclos . . Lei de 17 de Agosto de 1761, 
§. 4. 

'.Enxurro. Affiuencia da agua 
.que corre da que cahio chovendo , e 
corre levando o lixo, e 0 mais que 
encontra diante della. Ord. Liv. l. 0 , 

. tit. 6.8' §. 92?2. 
Epacta. Termo de Calculo ec-

.clestas~ico. H ·e o excesso do mez so-
Ja1· snbré o ~mez synodico lunar , ou 
do anno solar ·sobre o anno lunar de 
tloz-e ·rriezes synodicos. A Lua a'cab~ 
·a . sUa c;arreira . onze dias antes do 
Sol. N ~ fim de dois ' annos ella l se 
-te!n afüantado ·ao Sol vinte e dois 
di·as. No terceiFo an·no se' ad·ianta 
uinta e tres dias. / romaõ-se delles 
.fu'i.n.'La par.a fo1•m·:li.r hum mez inler-
calar de trinta dias. o numero de 
-ti~és .qife .. s-obeja, he a Epacta\ ô an-
no d.elpois- da Epàcta' , aug'ment~ o~-
2e dia-s, que com os trés fazem qua-
torze. Assim •em cada ànno vaõ •âs 
Epact-as augmentando ffQ.ze dias, até 
R 1'l'e1Vdluçaõ do seú Ciclo , que he de 
:ttinta. : an.nos. No fim deste termo_, 
.e meçaõ-se a Gontar de novo as E-
pfu.~.ia~.,, 'como se fez no primeiro dos 
trintâ-annos. Quando, o' anno he ,bis-
sexto , a.' Epacta he de doze dÍas.- ,., 

EphrJSo antiga Cidade mal.'i'lfma 
tla ·.Nzia· menor-, chamada 1hoj·e · Aja 
sa/ua -pelos Turtos , a: q,uem pe.l:ten-
ce. E'1n 431 se celebrtm nesila CidaL 
de 'huffiJ ConéÜiõ -g<él'al ,. 1q1:1e' , rhe ' & 
te·rce'iro lÜonciJio1ecumenic01,J1cbh>vol-
caClo por ord.em do Imperador 1

'V.h~b
dosio. N elle foi c0ndemnada lá:'-ld.tni 
trina de N estorio , que foi:: 'd.épest@ 
por.~huma Senten<}a subso.r~pfa põ.f·tÓi-
dos l ©s Bispos· do <Gon.cílio; ê1h filil 
in~1·())d·e o~nto ~ n.ove.qla e oito : 1S. 
'.Pan,rlt>3 escreveu.s hu.tna Carta i·aó1s -~ 
phesi<iis, 011 :mcwallo-~s . ele · ~phé'SôJ 
aorr.dn~stava p1.:-.ezo, 11.t> anno r·dé>'~.Q 
dâ' íEr.a.· Jtr1cvlgG\.r. \:0ontérn essâJJCa.lttà 
'Uá1iiâg -~~ht>r,ta,qões .. de piedátlê~ ~~ 
fi0Y.Õ1PS ~:s6bre•"J,á1_,G\üá"Ca da 1v·©'~1a<faõ" c..õ 
ENap.igielho. ~. sb o-r o .':, /1.J 

; iliJpiphania.. Estâ ' palavra ~ve:rrr, '<il;o 
Gr1€gô -api :i -e faino, ·e sig-nific:;t ap-a 

E PI 
recfrí1ento. Dá-se este nome a huma 
Festa que a Igr,e:ra celebra a 6 de Ja-
neiro de cada anno , para honrar os 
trés mysterios , pélos quaes J esu 
Chrjsto manifestou aos homens a sua 
gloria, a saber: a Adoraçaõ de Jesu 

· Christo rpelos Magos, o seu Baptis-
mo por S. Joaõ, e a Transmu~açaõ 
que elle• fez da agua eni vinho, nas 
bodas de Caná . 

·EpiScopado he huma das Ordens 
Sacras, e hum verdadeiro Sacramen-
to , que dá o poder de confirmar os 
N edphifos , 01;denar os Ministros , e 
governar · a Igreja. O Bispo na sua 
sagraçaõ recebe o poder da Ordem , 
e Jurisdicçaõ. Todos aquelles em 
quem se imprime o caracter Episco-
pat, . saõ iguaes entre si; o Papa he 
o seu Chéf'e , e tem sobre elles hu-
ma su.peri0fidade de preerninencia , 
e . juris~i<Dçaõ , porém nl1Õ de Ordem. 
A 'differença entre os Primazes, Ar-
cebispos, e Bispos, naõ consiste no 
caracter Episcopal, mas sómente nas 
institu'içõ€s positiv!ls da -.Igreja, que 
julgou co~v:eniente para• a ecóhDiiria, 
e polici·a d'.0 seu governo , estábeJe .... 
cer cliíferentcs gráos 1dé1, jfl-tiisdic~aõ. 

Episcopaes Deo-se €Sté nome ~m
1 

Inglaterra , no Reinado d.e Jacob I. ', 
aos que adheriaõ aos ritos da Igreja 
Anglicana. Os . Episcopaes , saõ de 
wclios·>os ~Sectariús os menos afasta-
dos tl'a ·~gJ.~eja R:óma.tla quanto á dis-
eiplina. ·irrfem iBi~p~s, P1•esbyteros; 
Conegos. ~ f ·Curas' , re óutrbs Ministtos 
iufel;:lores-; r ~ teq!Il 'hum 10fficío' . qu.é 
b , r~ T. "Ll 1 e ar..IDA© t.. !l!...l 1urg1a. • r .._, 

··>'jEp..'istbla quer -dizer Carta" · A~, 
Epi8.t.01J.as nlíos ~-postofos , chamaÇj.:.se 

· Ganeni.cá'S,' pm.·q.u~ entraõ no Oanon ,~ 
sáõ 0ao iodo ~ I , 'ª &,abe1.»: 14 de S. 
Pau!Í© ., 1 ~ de S, Pedro ,-1> rele S. Joaõi 
"l :i..de S. 'Iliago ., e 1 de S. Judas. r Es , 
tas ,duas iu.kimas se.. ohat.baõ tà!tnbem· 
Cã.thbli~k&, da .p~.la i·~ Grega kato ... 
likos,!.:.> que., quer~ 1dizer tlnt'.Versal, pott-
qú~ fo'taõ~cntast, 4 . tod0s os Fieis, 
e f.naõ..1 '· ; ~rtim:rla ~is; ?. ort ' .a~s de aJ.; 
gttma .:R.i·01Vina1arg ·Qu' Cidade, comd 
as-J dõs ~Ülll• ·ro~n * 'po-s:tolos ; nesta clas-
se1' d3ís'1C~thdlióai1 .-sec· -pôde tambem 
c&lfoca.r ai l:ª ld.é S. Joa@, 1segundo'-a ' 

4 .... 
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opinia~ mais provavel , e conforme 
ao seu estilo, e inscripçaõ. Epistola 
se diz tambem aquella parte da 
Missa que he tirada das ··~pistolas 
dos A postolos , e se diz nas Missas 
privadas ,-antes do Evangelho. Cle-
rigo ,de Epistola se. chama, o que 
tem ~ Ordem de Subdiacono. 

Epoca. Successo nota vel, cujo 
tempo he conhecido na Chronologia, 
e serve de ponto fixo para lhe refe-
1·fr outros succe_ssos , ou p~ra medir 
o espaço dos tempos·. . 

Equidade Em sentido primitivo, 
e verdadeiro, a equidade he a mes-
ma cousa que a justiça, e .estas duas 
palavras saõ synonymas, entenden-
do-se por ambas, a disposiçaõ do a-
nimo constante, e efficaz de tratar 
qualquer En~Et como elle he, e de 
contribuir quanto está em nós, sem 
nos prejudicarmo~ a nós , 011 a ou-
tros para o fazermos perfeito e feliz. 
Alguns moralistas confundeJTI a equi--
dade com a caridade, em quanto de-
finem aquella; ·dizendo que ella con-
siste em naõ 'exigir com rjgor o que 
nos he devido, e em reláxar volun-
tarin:mente alg.mna parte dos nossos 
<liréitos reaes. A 's vezes a Lei posi-
tiva se oppõe á eqmdade natural , 
mas isto provém do defeito da Lei ,. 
que . naõ póde prever, e acautelar 
todos os casos, sendo certo, que hu-
ma Lei justa em hum caso, .pód.e vir 
a ser injusta em outro, o que he 'hti-: 
ma consequencia .n~cessaria dos li-
mit~s do espírito humano ..• Neste 
sentido he que o~ ; Jurisconsultos, se 
servem da palavra equidade. , . para 
a opporem á idéa ,da palavra_ Lei,. 
querendo significar , que a justiça 
se exerce entaõ , naõ seg·unclo o -ri-
gor da Lei , mas com huma mpdera-
çaõ , . e modificaçaõ racionavel. ,A ' 
equidade he sempre do a,.,n'üno. , , e 
intençaõ do Soberano. · A viso de l9 
de Junho de 1759, _e Alvará . dt- ~5· 

· de Junho de J 7 60, §; ~o. A; qu~ , 
vuJg.armen t~ s~ .cha.ma e<qtádad~ ... d~ 
Bartolo , e que temJugai: ·nâs suc-
cessões dos P r.azos 'Vi talici(J)s , · ~- cli:r, 
rei to da renovaçaõ delles ,8 n.aõ . fo~ 
inventad,q. por Bartolo, ma~ estab.e-

BRA 
Iecida. no direito natural, que naõ 
consente que alguem tire lucro da 
perda alheia. Lei de 9 de Setembr(i) 
de 1769, §·. ~6, e Lei de ~3 )de No-
vembro de 1770, .§. 9. 

Equipagem se diz a porçaõ de 
.pessoas do serviço de alguma náo. 
As. equipagens dos navios preferem 
a todos os mais crédores dos fallidos, 
para o pagamento das suas soldadas .. 
Alvará de 10 de Junho del757. As 
equipagens de na vi os Portug:uezes, 
que .salvarem os navios, e carga., 
tem hum e meio p~r cento do valor 
dq ca1:ga, em gra,tificaçaõ. DecTeto 
q~ 14 de Setembro de 1798, e Edi:-
tal de ~9 de Julh9 pe 1799. ' ' 

Equivoco diz-se em Direi to , tú~ 
do aquillo que em hurna Lei, ou ·efu 
huma Sentença, . D·t::i en:i 1 hum Cón. 
trato apresenta ambiguidade, ou do-
brado ~entido . . · 1 

. Er,q . . Estê termo g_ue he synony- / 
mo c;l,e , ép:oca, ©U SUCCeSSO notavel, -
sigpifica hum tei:mo fixQ d'onde par-_ 
ti)nos para contar os .1 annos entre os · 
differentes povo,s, 1 A Era Christil, ou 

·Era vulgar, co,1;neçou no prime.iro dia 
de Janeiro depois do nascimeQ.tó de 

. Jesu Christo, no anno de 754 da 
fundaçaõ de Roma , no Consulado 
de Caio Cezar, .. e de Paulo Emílio. 
Os . . Christaõs êeg.uiaõ d'antes outras 
é.po·cas. Dionysio chàmado o.1peque-
no, _as_sis·tindo em Roma no principio 
qo sexfo ~ecul0, oom o titulo de Ab-
hade , · foi -.qu<;m se lembrou de que 
era m.ais . hopro:so para os Christaõs 
fixar . pum.a: épocà'. no nascimento do 

' Salx<:ll-do;r do Mundo. Para este fim 
fpi:,mou 'º Cyclo P asohal , e .a,ssinou 
9 . · qia, ~f>.: .de Dezenibro dó anno de 
.R _oma 75,3 ,, para começar a contar 
o anno, prifi!eir0 . élavEra Christã, .. no 
™e~ , de J aneko de .7 5-4 rda fundaçaõ 
.d~ <-Roma. ! ·A , Igweja Latina , seigu.fo 
.es-tf!: ,é.F'qca, ~.~~:e lhe.·drnmop depd:is 
Era,fyu]gar,. .Houve .. com tudo erro no 
.~Jtfo:Wlo, sle Diony:sio o peqtleno, p0is 
.eJ~e3 F9~éçou, ·~sta ;~·a quatro : ain .. 
PQ$5.l!lqJ.Sp1tarde.: d0:_ que clevêra:t se11 

Provéio este erro de Dionysi<;r, .de 
q~~1eJle tcmou1mnito Jitteralmefnte a 
-p~~é\gem · ·do Evangelho, ... em .. que 

/ 
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S. Lucas falando do Baptismo de 
Christo , diz que elle tinha en taõ 
<1uasi trinta annos. A ttribuio o nas-
cimento de Jesu Christo no anno de 
753, quando elle aconteceu no anno 
de 7 49 da fundacaõ de Roma. A E-
ra de Cezar, ou'Hispanica, foi re-
cebida em Hespanha no anno de 714.· 
d.fl edi:ficaçaõ dé Roma, em obsequio 
de Octavi3.no Augusto, que nesse 
an_no fieira segunda vez senhor del-
la, pela segunda divisaõ qne se fez 
do Imperio entre os Triumviros , 
quatro annos depois da morte de J U...! 
lio Cezar, e na Olimpiada 194. Des~ 
ta Era se usou sempre em Portugal 
até o anno de 1460 da mesma Era 
de Cezar, em que o Senhor Rei D. 
Joaõ I., promulgou huma Lei dala-
da de ~PZ do mez de Agosto, para 
que desse anno em diante , em lu-
gar da Era de Cezar, se computas-
se a Era Christã, ou 'de Christo. 
Tirando pois da dita Era de 1460 , 
trinta e oito annos, que tantos de-
corrêráÕ de 714 da edificaçaõ de Ro-
Jna, em que ella começou, até 75~ 
em que foi o nascimento de Jesu 
Christo, veio a ser a dita mudança 
no anno de 14\2\2 da Era Christã, a.-
qual ficou continuando dahi em dian-
te em todos os actos públicos. Deve-
se observar que esta significaçaõ da 
palavra Era, he alusiva. Deriva-se 
esta palavra da Latina ffis, que quer 
dizer dinheiro, ou tributo. Tendo o 
Imperador Augusto, posto em 714 
hmn tributo aos Hesp-anboes, o E-
diclo que elle publicou por este mo-
i:i vo, 38 a:çinos antes do nascimento 
de J esu Christo, fez tanta: sensaçaõ 
no espirito dos povos da Hespanha, 
qqe elles o consideraraõ como a épo-
ca mais notavel da sua Historia, e 
eomeçáraé5 a eontar desde en taõ . os 
annos, Para se reduzir a Era de Ce-
zar á Era vnlgar, deve-se diminuir 
claquella 3~r annos, porquanto be el-
1.a mais antiga que esta. Assim o an-
no de 14@·~ - en-i q11e ficou começando 
a Era Christã, ou de Christo, era 
G a:Jáno de' I460 da Era de Cezar. 1 

Assim o presente an-no de 1819 se- ' 
)(.ia o de 18·57 c0mputad:o pela dita 
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Era de Cezar, ou Era Hispanica . .A 
Era que os Judeos seguem ainda ho-
je, começa a 3 de Outubro elo anno 
189 da Crea aõ do Mundo. A Era 
Juliana comeÇa na Correcçaõ do tem-
po do Calendario, ordenado por J u-
lio Cezar no anno do Nlundo 3905. 
A Era da Regira , que seguem os 
Turcos , começa no tempo em que 
Mafoma fugio de Meca, a ó de J u-
lbo do anno de Christo 63c;z. 
. Eran·o he o mesmo que Tbesou-
ro público. Decreto de 14 de Julho 
de 1759. Foi fundado o Erario na. 
fórma em que hoje se acha, pela Lei 
de ~~ de Dezembro de 1761, decla-
rada pelo Alvará de 19 de Julho de 
176fJ. A Jutisdicçaõ do Erario foi 
regulada pela outra Lei de ~~ de 
Dezembro de 1761. Como se man-
dáraõ fazer os pagamentos nelle, ve-
ja-se o Decreto de 4 de Janeiro de 
1765. -Deraõ-se providencias sobre a 
eollisaõ da Jurisdicçaõ delle com ou-
tros Tribunaes, pelo Decreto de 1 ~ 
de Junho de 1779. Naõ pódem ser 
presos os Officiaes , e pessoas que 
nelle servem, sem auctoridade do 
Presidente do Erário , excepto em 
fragante. Aviso de 6 de Novembro 
de 1788. Deraõ-se Instrucções sobre 
as contas que Iiell~ se devem tornar, 
com data de ~·8 de Abril de 1790. 
Naõ se abre o Etario , nem, as Con-
tadorias delle senaõ de manhã. De-
cr-eto de 8 de Maio de 1 790. Foi u-
nid0 ao Conselho da Fazenda,. pelo 

. .Alvará de 17 de Dezembro de 1790, 
§. l. Pel0 mesmo Alvará , o seu 
Presjdente he o Ministro de Estado 

. da repartiçaõ da Fázenda. Foi esta-
belecido hum Erario Régio no Rio 
de Janeiro, por Alvará de ~8 de Ju-
nho de 1808. A qu~rn foi encarrega-
da a Inspecçaõ Geral do Erario Ré-

, gi-o d'e Portugal, veja-se a Portaria 
de \M,_ de Setembro de 1808 , e o 
Decreto de, ~5 de OutuhTo de 1809'. 

' A divida at1•a-zada delle , como, e 
: quando foi mandada pagar, veja-se 
o Decreto de3o deOutubTo del8"09. 

'. As questões da Rea:l Fazenda, pelo 
que pe'rlence á J urisdicçaõ ecoíl'omi-

. ca-, pe11ten·c-eni ao Rea:l Erario ; · avo-
4 
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Juntaria foi applicada ao Conselho da 
Fazenda pnvati va, e exclusivamen-
te. Alvará de ~o de Maio de 180~, 
e Decreto de 8 de Outubro de 1805. 
Pelo Decreto de 9 de Dezembro de 
l 7G9, se mandou recolher ao Era-
rio Rég·io todo o dinheiro que exis-
tia em Estações separadas, com o 
1·?specti vo balanço, o que continua-
na no fim de cada anno, ficando 
só o necessario para o costeamento, 
e ordenados de dois quarteis. 

Erastianos Hereges de Inglater-
ra, que tinhaõ por chefe hum cer-
to Thornaz Erasto, que sustentava 
naõ ter a Igreja poder de excom-
m ungar. 

Erecçaó. Entende-se por este 
termo, o acto pelo qual se atribue 
a huma terra hum titulo de digni-
dade , ou de jurisdicçaõ, . como de 
Cidade , ou V illa , de Ducado , 
Marquezado, Condado, &c. Tam-
bem comprehende este termo , o 
acto que contém o estabelecimento 
de Jmm novo Beneficio, ou huma 
nova Dig·nidade Ecclesiastica. 

Ererr~ita. Assim se chama aos 
Solitarios que se retiraõ a hum de.., 
serto para servir a Deos. · Formáraõ-
se Estatutos para a direcçaõ dos 
Estudos da Congregaçaõ dos Ere-
mitas descalços de Santo Agostinho, 
em 13 de Dezembro de 1766. 

Eremüari"a ou Eremiterio , he a 
casa de Eremitas, ou Ermitães , is-
to he, pessoas que vivem no Ermo. 
A respeito da Eremitaria de S. Sal-
vador da Matanc(a, de que o Papa 
tomára posse, assim como de qual-
qufü" outra Eremitaria, ou Benefi-
cio do Reino , em que se verificas-
se o mesmo acontecimento, se de-
raõ providencias na Carta Régia de, 
lf> de Julho de 16~0. . 

Ergo antigamente queria dizer 
excepto, salvo. Ord. Affonsina, Liv. 
4. 0

, tit. 38, §. l. Tambem signifi-
ca~a logo, e outras vezes, mas, e 
pm~ . 
· Ermida. Igreja pequena. De or-
dinario era ermo , ou descampado. 
A respeito da Ermida de S. Joaõ de 
Deos, em Montemór o novg_, - s~ ex.-

ERR 
pedi o a Carta Régia de 1 õ de Feve-
reiro de 16~5. As Ermidas, e Ca-
pellas das Parochias, das Ordens su-
geitas ao Bispo, saõ por elle visjta-
das , e naõ pódem fazer-se sem Li-
cença Régja. Alvará de 11 de Ou-
tubro de 1786. 

Errnos saõ as terras desertas, e 
abandonadas , sem alguma cultura. 
Differem as terras ermas dos bens 
vacantes , porque aquellas saõ ter-
ras incultas, e desertas, de que se 
naõ conhece o ultimo possuidor, e 
os bens vacantes, saõ bens que naõ 
saõ reclamados por alguem. 

Era. Assim se chamava antiga-
mente o campo, herdad"e, ou outra. 
qualquer propriedade que se divide 
por marcos. 

. Erro se diz em geral , de hum 
pensamento, de hurna opiniaõ con-
traria á verdade. Em estilo forense 
confunde-se o erro com a ignoran-
cia, posto que a ignorancia naõ he 
mais que a simples privaçaõ da scien-
cia, e o erro consiste em idéas fal-
sas, ou no falso modo de as unir. O 
erro procede do facto , ou do direi-
to. O erro do facto., consiste em naõ 
saber hurna cousa que he , ou como 
ella he, ou no falso enunciado delJa. 
Mas neste caso, havendo-se por fal-
so o que se enuncia, eutaõ he má 
fé, e naõ simples erro. O erro de di-
rei to , consiste em naõ saber· o que 
a Lei , ou o costume com força de 
Lei ordena. Regularmente o erro de 
facto naõ prejudica; naõ assim o er-
ro de direi to, quando só nelle se 
funda a obrigaçaõ. He inaxima se-
guida no Foro, que o erro comrnum 
faz direito. Esta maxima foi intro-
duzida em razaõ do interesse públi-
co, que naõ permit.te oppôr a alguem 
hum erro em que cahio a maior par-
te daquelles que tinhaõ interesse de 
saber hum facto, que com tudo i-
gnoravaõ. Funda-se ella nos dois fa-
mosos exemplos da L. Barbarius 
Philippus. D. de Offic. Prretor., e 
da L. siquis. D. ad Senatusc. Mace-
donianum. Quando se trata ·ae huma 
conta, chama-se erro de calculo o 
engano em que se cahe , contando, 
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()U assentando hum. numero em lugar 
do outro. O erro do calculo póde 
sempre allegar-se, excepto se sobre 
elle houve já transacçaõ, ou cousa 
_julgada. Dos erros que cornmettem 
os Officíaes da Fazenda, conhece o 
_Conselho della. Regimento de 17 de 
Outübro de 1516, cap. ~4! . O erro 
do P roc,esso naõ se póde emendar 
em Relaçaõ , depois de Sentença. 
Assento de :.o de lVIarço de 1606. O 
erro das custas naõ suspende a exe-
cuçaõ da 8entença. Alvará de 13 de 
Outubro de 17 5Q. O erro de direito 
expresso sendo not.orio, póde ser ob-
jecto da Glosa <lo Chanceller. Lei 
de 13 de Agosto de 1769, §. 1. O 
O:fficial gue commette .erro em hum 
Officio, fica inhabili lado para servir 
outro. Lei de ~3 de Novembro de 
17·70, §. ~Oc Pela Carta Régia de 
11 de Janeiro de 1309, ao Juiz do 
Povo da Cidade de Lisboa, declarou 
Sua Alteza Real, que naõ era de 
.seu Real Animo confundir os erros 
dos timidos , e pusiianimes , com os 
crimes dos verdadeiramente mal in-
tencionados. 

Erva he nome generico de todas 
as plantas cujo talo perec.e cada an-
no depois de ter dado a sua semen-
te. Foi prohibida a cultura da erva 
San ta , com as penas dos que se-

. meiaô tabaco, pelo Alvará de ~l ·de 
Junho de 1703. Dera1)-se providen-
cias sobre o modo de colher ·a erva 
Urzella , e se estabeleêêraõ penas 
para se evitar o seu contrabando, pe-
lo Alvará de l~ de Outubro de 1770. 

Ervagem he a bastidaõ de erva 
para pastos. Ninguem póde comprar 
ervagens para revender nos destric-
tos das ·Comarcas da Guarda, Cas-
tello-Branco, e Pinhel; nem pódem 
vender-se senaõ a quem for criador 
de gados. Alvará. de 11 de Agost.o 
de 1759. A respeito dosDizimos das 
..ervagens da Ilha de S. Miguel man-
dou-se consultar a Meza da Cous-
ciencia, por Aviso de ~7 de Maio 
de 1799. 

Esbulho ou Espoli·o, he o aclo 
de tomar alguma cousa a algue1n 
contra: sua vonLade, e sem direito, 

'foMo I. 
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ou auctoridade legitima. Ord. Liv. 
4. o' tit. 53. 

Eicaimbo he o mesmo que tro-
ca, ou permutaçaõ. 

Escala he o caminho que faz a 
embarcaçaõ. Tambem se diz a en-
trada que ella faz em algum Porto. 
N aõ menos · sjgnifica a tornada de as-
salto que se faz de alguma Praça. 
Póde fazer-se em S . Paulo de An-
gola escala das náos da India, e 
fazer-se nesse porto venda das fazen-
das, pagando dez por cento. Decre-
to de 17 de Novembro de 1761. Co-
mo se regula a escala dos navios 
deste Reino que vaõ para o Brasil, 
e mais portos do Ultra mar, veja-se 
o Alvafá de ~~ de Junho de 1769, 
declarado pelo Alvará de 1 ~ de De-
zembro de 177 €2. F oi prohibida a es-
cala em qualquer Porto a naõ ser An-
gola, aos navios que vem dos Portos 
além do Cabo na Boa-Esperança , 
sem com tudo poderem ali vender fa-
zendas, pelo Alv.a.rá de l Q de De-
zembro de l 77!ll. Pódem os navios 
que vaõ para a Azia, fazer escala 
pelo Rio de Janeiro, e na volta pe-
los portos ·de Africa, e America. 
Alvará de 027 de Dezembro de 180~ , 
§. 1. A escala que faziaõ pelas Ilhas 
de S. Tbomé, e do Pr.ncipe, a$ 
embarcações de escravatura da Cos-
ta da Mina , foi extincta. Carta 
Régia de 13 de Abril de 1 8 08. 

Escambo he o mesmo que troca, 
ou perrnutaçaõ. A Siza do escambo 
paga-se no lugar em que se acha ca-
da huma das cousas gue se troca 
sendo de raiz, e. sendo·· de móveis, 
no lugar aonde se faz a entrega. Ar-

, iigos das Sizas de ~7 de Setembro 
de 1476, cap. 4, §. 1. 

Escançaõ se dizia o q_ue deitava 
Q vinho na copa, ou taça, e a otfe-
i:ecia ao Rei. No anno de 1 3 16 ain-
da havia em Portugal o nome deste 
Officio . • 

Escapulario. Tira de panno que 
alguns Religiosos trazem por cima 
da tunica , pendente do pescoço. 
DeJie usavaõ os Mouros por signal 
de distincçaõ. Ord. Affonsina, Liv. 
@ o t• § k. ' lt. 103' . 6. 
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· Escol(l. Significa este termo em 

geral, o lugar em que se ensinaõ 
as Sciencias, e as Artes. Chamaõ-
se Escolas menores as Aulas em 
que se ensinaõ os primeiros prin-
cípios de LiLteratura. Abrio Esco-
las públicas neste Reino, a Con-
gregaçaõ de S. Filippe Neri, e os 
seus estudantes eraõ approvados na 
Universidade sem exame. Provisaõ 
de 15 de Marco <le 17 o 5. Mandá.,. 
:raõ-se estabele~er duas Escolas em 
cada povoaçaõ de Indios, huma pa-
ra meninos, e outra para meninas. 
D1rectorio confirmado por Alvará 
de 17 de Agosto de 1758, §. 7. As 
Escolas de ensino público foraõ ti-
radas aos J esuitas, e mandáraõ-se 
estabelecer Aulas de · Grammatica 
Latina, Rhetorica, e Grego, por 
Alvará de \92 8 de .Junho de 17b9. 
Fo~ prohibido abrir em Lisboa Es-
cola de ler, escrever, e contar, sem 

, licença do Senado. Edital de 9 de 
Julho de 1765. As Escolas públicas. 
fazem resplandecer com luzes mais 
claras as Artes, e Scienci&s. Cai-ta 
Régia de 9J3 de Dezemhro de.1770 ~ 
A dü·ecçaõ das Escolas menores , e 
dos Collegios , e Mag·isterios criados 
para as primeira~ idades, foi com-
rnettida á Meza Censoria. Alvará 
de 4 de Junho de 1771. Passou de-
pois para a Meza da Commissaõ, 
por Lei de ~l de Julho de 1787, 
§. I 7; e ultimamente para a Uni-
versidade , e no Ultram@.r para os 
Bispos , pela Carta Régia de 1 7 de 
Dezembro de 1794. Mandáraõ-se es-
tabelecei· por todo o Reino, e fo-
raõ regulados pela Lei de 6 de No-
vem bro de 177'1}, , e se augmentou. 
o numero de1las, pelo Alvará de 11 
de Novembro de 1773. Escolas de 
fiaçaõ de seda , foraõ mandadas. eS'-
tabelecer em Tras-os-Montes, ·pór 
Decreto de 3 de Junho de 1788. 
Criou-se huma Escola de Practicos 
das Costas do Pará , e Maranhaõ ,( 
por Alvará de 4 de Fevereiro , e 
Instrucções de 1 de Março de 1803. 
As Reaes Escolas do Mos tefro de 
S. Vicente de Fóra, foraõ fundadas 
debaixo da immediata .Protecçaõ, <;; 
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Instituiça~, e com os mesmos pnv1-
legios, e franquezas da Uni versida-
de de Coimbra, por Alvará deJ793. 
Tem Inspector, Conservador, Pre-
feito de Estudos, e Professores. 

Escolta se diz do t.roço militai-
que vai dando guarda a alguma pes-
soa~ ou a alguma cousa. Tambem 
se diz da náo; ou navio armado em: 
guerra-,- que vai dando guarda a ou-
tros. 

Escravatura ou Escravaria, quer 
dizer multidaõ de escravos. 

Escra1/idaõ se diz o estado âe 
escravo. Po1· direito natural, todos 
os homens nascem incontestavelmen-
te livres. Mas a Lei do mais forte, 
o direito da guerra, a ambiçaõ, o 
amor da dominaçaõ , e o luxo, in. 
troduzíraõ a escravidaõ em · todas as 
partes do mundo_·, e em quasi todas 
as nações. He provavel que os As- . 
syrios fossem os pri~eiros que intro .. 
<luzissem a escravidaõ, porque elles 
foraõ os primeiros que fizeraõ a guer-
ra , d' onde a escravidaõ nasceu, 
porque os primeiros escravos foraõ 
os cativos na guerra. Os vencedores 
tendo direito de matar os vencidos 
que 'cativáraõ, preferín.tõ. conservar-
1hes as vidas , donde lhes veio o no-
me, ser1!i, quasi servati. Os Egyp-
cios, e os Gregos, tambem tiveraõ 
escravos. Os Romanos seguíraõ o 
exemplo dos outros povos. Elles ti-
nhaõ por escravos naõ só os prisio-
neiros de guerra, IJ?_{l.S inventáraõ 
muitos modos de os adquirir, e fize-
ra9 muitas Leis para regular os seus 
direitos. Aos que elles tomavaõ na 
g·uerra , chamavaõ mancipia quasi 
manu capta. Faziaõ porém differen-
ça entre os que cativavaõ com as ar..:. 
ma nas maõs, e o'S que se entrega-
vaõ sem armas. Aquelles eraõ os 
vyrdadeiros escravos, estes eraõ cha-
mados dedititii, quiá se dederant. Os 
filhos nascidos de mulher escrava, 
eraõ escravos por nascimento , por-
que entre elles prevalecia a regra 
partus sequitur ventrern. A pena dos 
que se faziaõ indignos da liberdad~, 
era cahirem na escravidaõ. Entre 
nós se faz mençaõ de servos de pe-
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na, na Ord. Liv. Q.º, tit. "26, §. ~8, 
e Liv. 4 ._º,. Lit. 81, §. 6. ~osto que 
naõ os haja na realidade. Havia tam-
bem entre os R omanos , servos , ou 
escravos adscri pticios , isto he , ad-
dictos a certas terras para as culti-
varel':n, os quaes eraõ como acces-
sorios dellas , pois com ellas passa-
vaõ para qualquer novo possuidor. A 
Ord. Li v. 4. 0 , tit. 4~, prohjbe que 
aJguem seja obrigado a morar perpé-
tuamente em certa terra, e por isso 
naõ ha, nem jámais houve entre nós 
escravos adscripticios. Como a es:.. 
cravidaõ naõ foi abolida pela Lei do 
Evangelho, contürnáraõ a haver es-
cravos ainda depois do Christianis-
mo. Entre nós haviaõ escravos, bem 
como entre os Romanos. Mas pre-
sentemente todos os que nascem em 
Portugal nascem livi·es. Alvará de 
16 de Janeiro de 1773. Já d'antes 
os escravos pretos de hum, e outro 
sexo , naõ se podiaõ canegar dos 
portos da America, Africa, e Asia 
para Poi·tugal, e ficavaõ livres logo 
que a elle chegassem. Alvará de 19 
de Setembro de 1761. Os Indios da 
America naõ saõ escravos, 'mas li-
vr~s. Leis de ~o de Março de 1570, 
de~~ de Agosto de 1587, de 11 de 
Novembro de _ 1595 , de 5 de Junho 
de 1605 , de 30 de Julho de 1609, 
de 10 de Setembro de 1611, de 17 
de Outubro de 1653, de 9 de Abril 
de 1655, de 1 de Abril del6SO, de 
P28 de Abril d_e 1688, de 6 de Junho 
de 1755, e de 8 ele Maio de 1758. 

Escravo~ Entende-se por e~cra
vo, o que h e privado da liberdade 
natural , e está sugei to a hum se-
11hor. Pelo Alvará de 13 de Feve-
reiro de 1604 , se impoz pena de 
prizaõ aos escravos que atirassem 
pedradas, ou laranjadas pelo tempo 
do entrudo, e pecuniaria de f>OO rs. 
ao senhor deJles, sem cujo pagamen-
to naõ eraõ soltos. Foraõ os Eccle-
siasticos obrigados a pagar Direitos 
dos escravos de Angola que tinhaõ. 
Alvará de 5 de Novembro de 1614. 
Pelo Alvará de 18 de Maio de 1617, 
se mandáraõ _remetter annualmente 
ao Conselho da Fazenda, as avenças 
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delI s, mas pelo AI vará de 13 de 
Agosto de 1615, foraõ as ordinarias 
prohibidas. Foi pelo Alvará de 1 de 

·Junho de 1641 , prohibido ter escra-· 
vos Mouros. Os escravos dus here-
ges , e apostatas eraõ confiscados 
com os mais bens que elles possuiaõ. 
Regimento de 10 de Julho de 16 ~0, 
cap. 54. Os escravos que hiaõ ás ca-
deias por casos leves, ou por man-
dado de seus senhore~, naõ eraõ pos-
tos em ferros. Decreto de 3 o_ de Se-
tembro de 1 603, Os escravos con-
demnados a galês, vendiaõ-se para 
pagàmento da condemnaçaõ, se seu 
senhor a naõ queria satisfazer_ De~ 
eretos de ~6 de Junho, e de 6 de 
Agos,to de 1696. Como pag·avaõ Di-
reitos os escravos que vinhaõ de S. 
Thomé , Angola , e Guiné, veja-se 
o Regimento de :2 de Junho de 1703, 
~ap. 7\2, e 73. Os escravos eraõ 
comprehendidos no numero dos que 
faziaõ assuada nas Ilhas de Cabo-
V erde. Alvará de 1 \2 de Agosto de 
1717. Os que hiaõ á arreca.daçaõ dos 
defuntos, e ausentes, eraõ marca-
dos. Provisaõ de 3 de Abril de 17 ~ºº 
Foi prohibido resgatar os Escravos 
por armas de fogo , e pol vora , na 
Costa da Mina, e outras de Africa. 
Decreto de \2 de Outubro de 17 ~1. 
Os escravos que manifestassem dia-
mantes de vinte quilates , e d;,i_hi 
para cima; ficavaõ forros, dando-se 
quatrocentos mil réis aos senhores 
delles. Lei de ~4 de Dezembro de 
1734•. Foi estabelecida huma Compa-
nhia para resgatar escravos negros 
da Costa da Afrjca, para as Colo-
nias do Brasil. Resolucaõ de 17 de 

,Junho de 175\2. Porém depois passou 
este Comrnercio para a Companhia 
do Graõ-Pará, e Maranhaõ. InstJt. 
oonfirrnada por Alvará de 7 de J u-
nho de J75[>, §. 30. Que penas tem 
os escravos que no Brasil usarem de 

,armas prohibidas. Veja-se a Lei de 
~4 de Janeiro de 17 [> 6. De cada es-
.cravo que entrasse no Rio de Janei-
ro , se pagava de Jm posto oitocentos 
réis. Naõ se podiaõ comprar em An-
gol~ mais escravos que os correspon-
dentes á arqueaçaõ dos navios , e que 
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Direitos ahi pagavaõ, veja-se o AI-
Yará de 11 de Janeiro de 17õ8. Os 
escravos de Ang·ola naõ podiaõ des-
pachar-se para outros portos do B ra-
sil , á excepçaõ do Rio <le Janeiro , 
BaMa, e Pernambuco. Dito Alvará 
d.e 11 de Janeiro d.e 17b8. Quanto 
se devv de ])jreit.os, e de freies del-
les, veja-se o A'lvará de ~[} de Ja-
neiro de 1758 . Foi arrematado o con-
trato dellcs com as condições de PZ6 
de Janeiro de 1758. Como os escra-
vos devem ser tratados na cadeia, 
veja-se o Alvará de 3 de Outubro 
de 1758. Os escravos vendidos pela 
Companhia do Pará, naõ podiaõ em-
bargar-se, ou penhorar-se sem ella 
primeiramente ser paga. Alvará de 
9 de Junho de 1791. Os escravos 
pretos de ambos os sexos , vindos 
dos portos da A merica, Azia, e A-
frica para este Reino , ficaõ livres 
logo que a elle chegaõ. Alvará de 19 
de Setembro de 1761, excepto se 
vierem como marinheiros matricula-
dos nas equipagens. Alvará de 10 
de Março de 1800. Os que fossem 
Irmaõs da Irmandade de S. Bene-
ciito, podiaõ ser comprados pela Ir-
mandade , no caso de máo trato de 
seus senhores, ou de elles os que-
rerem vender por vingança. Provi-
saõ de ~9 de Novembro de 1779. 
Os escravos de Angola remetiidos 
para o Pará, naõ pagaráõ Direitos. 
Decreto de 19 de Outubro de 1798; 
nem os de Cacheo, Bissaó, ou Mo-
çambique; mas só por dez annos. 
Decreto de 16 de Janeiro de J 799. 
Os escravos de Cabo-Negro na Cos-
ta de Africa, saõ exportados só-
mente para o Brasil. Alvará de 18· 
de Agoslo de 1807. Os navios que 
fazem o commercio de escravatura 
para a Bahia , foraõ dispensados d.e 
1r por escaL..i. a S. Thomé e Ilha 
do Príncipe. Carta Régia de 13 .de 
Abril de 1808. Sendo os escravos0 

achados com instrumentos de mine-
1·ar no destricto diamantino, saõ pu~ 
nidos. AI vará · de 20 de Setembro 
de 1808. Quaes sejaõ os escravos 
ladinos, e como se paga meia Siza 
da com pra , e venda delles , veja-se 
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o Alvará de 3 de Junho ce 1809,. 
§. ~. Como saõ os escravos me Ui-
-dos nos navios que cs conduzem pa-
ra o Ri_o de Janeiro, e que provi-
dencias neste caso se tomaõ pela. 
saude, veja-se o A ]vará de ~~ de 
Janeiro de uno. Pelo Alvará de ~4· 
de ]\tlaio de 1730, se approvou o 
Contrato que se fez no Conselho Ul-
tramarino, com José Pereira da Cos-
ta' da sahida dos escravos' qu,e da 
Bahia vaõ para as Minas, por mâr, 
ou por terra, por tempo de tres an-
nos. ' que principiárq.õ em Julho de 
17 31 , por preço de setenta e seis 
mil cruzados, e duzentos e dez mil 
réis livres para a Real Fazenda. Pe-
lo AI vará de 3 de Agooto de 17 53 , 
se approvou na pes~wa de Joaõ Bap-
tista Teixeira, o Contrato, que lhe 
traspassou por Escritura, Theodosio 

1 José de Noronha., do rendimento dos 
1 Direitos de tres mil e quinhentos réis 
1 que pag·aõ os escravos por entrada. 
1 na Alfandega da Bahia ., feito no 

Conselho Ultramarino por tres annos, 
1 em preço cada anno, de dezoito mil 

cruzados, e cento e vin te mil réis li-
vres para a Real Fazenda. 

Escrevente ou Ámanuense , he 
aquelle que copía o que outrem die-
ta, ou manda escrever. O Escreven-

. te, ou ajt1dante do Escrivaõ , em 
que cousas póde escrever, veja-se a 

\ Ord. Liv. I. 0
, tit. ~4, §. 15, e tit. 

· 97, §. 10; e o Decreto de 16 deJa-
1 neü·o de 1819. Naõ póde ter . cada 
, Escrivaõ mais de dois Escreventes, 
1 os quaes devem ter Carta passada 

pela Chancellaria. Lei de 6 de De-
zembro de 161~, §. Q\2. Os Escre-
ventes que iiraõ Sentenças, ou Car-
tas , naõ devem ganhar menos. da 
quarta pé!-rte. Lei de 19 de Janeiro 
de 1.776, §. 6. 

Escrever quer dizer, formar os 
caracteres com que se representaõ as 
palavras. Quando se devem escrever 
nos Livros das Sizas as compras, ou 
trocas que se fazem de bens de raiz, 
ou móveis, vejaõ-se os Artigos das 
Sizas de ~7 de Setembro de 1476, 
Célp. 4, §. 1 , e seguintes, e cap. á. 
Os Desembarg·adores naõ pódem es-
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'r N N crever as suas ençoes por rnao a-

lheia. Assento de 7 de Ag0sto de 
J63fJ; mas o Procurador da Corôa 
póde mandar escrever as .suas Res-
postas. Decreto de ~7 de Maio ele 
167 Ll!. T:unbem naõ póde escrever-se 
por maõ alheia aos Tribunaes. Pro-
visaõ de 9 de Abril de 17 3 t>. Pó{;lern 
os Bis.pos escrever por rnaõ alheia as 
_suas Resppstas aos Recursos. A viso . 
de ~7 de Fevereiro de 1793. 

Escri"to he hum bilhete breve , 
de ass1gn.atura particular. Os escri-
tos das Alfandegas, saõ as obriga"" 
çõeE; pelas quaes os Despachantes se 
obrigaõ a pagar á Real Fazenda as 
quantias liquidas dos Direitos que 
devem ao tempo do despacho em 
que se lhes daõ . esperas para favore-
ce-los , e os termos das panças , pa-
1·a os desobrigarem dentro de certo 
tempo. Alvará de ~6 .de Maio de 
1766. Como se rebatem os escritos 
da Alfandega por oonta da Fazenda 
Real, veja-se o Regimento de 17 de 
Mar~o de 1674, cap. 16. Os escri-
tos da Casa da Moeda, de sessenta 
mi'! réis, e dahi para cima, se man-
dáraõ. circular como moeda corrente, 
em quanto se naõ concluia a nova 
Fabrica da Moeda, pelo Decreto de 
\5l~ de Niarço de 1687. Deraõ-se pro-
videncias para segurar o gyro dos 
;Bilhetes da A.lfandega, pelo Alvará 
de 6 de' Setembro de 1718. Reputaõ-
se dinheiro liquido , e np.õ entraõ 
em rateio no caso de quebra, mas 

. pagaõ-se preci puos sem deducaõ dos 
dez por ceuto. Alvará de 13 de Nó-
vembro de 1756, §. ~Hl. Os escritos 
dos Despachantes de vinhos, Lavra-
dores, ou Mercadores delles , t e rm 

.as mesmas esperas que os dos As-
signantes da Alfandega do assucar, 
e gyraõ no cornmercio como elles, 
com tanto que os mesmos Despachan-
tes se qualifiquem perante o Recebe-
dor da Meza dos vinhos. Alvará de 
~6 de Outubro de 1765, §. 18. Os 
escritos de debitÓ, e credito dos Ne-
gociantes, e Mercadores, naõ se re-
gulaõ pela Ordenaçaõ, mas pelas 
Leis commerciaes , e mari ti mas , e 
pelos costumes das Nações. Lei de 
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18 de Agosto del769, §. 9, Assen-
to de \õ23 de Novembro' de 1769, Lei 
de .~o <le Junho .de 177 4, §. ·k~ , AI. 
vará de 30 de Outubro de 1793. Os 
escritos particulares <le Emprestirno, 
a juro, ou sem elle ; naõ tem vali-
dade em Juizo, naõ sendo lançados 
nas No tas, ou manifestados nas Su-
perintendencias da Decima. Alvará 
ele 11 de Maio de 1770. Os escritos 
·de dividas de fazendas compradas 
nas lojas de Mercadores, naõ pagaõ 
Decirna, nem se rnanifestaõ. Reso-
luça.õ de l ~ de Junho de 1770, §. 
17 . . Escritos particuJares , ainda que 
feitos por pessoas privilegiadas, naõ 
daõ hipotheca, excepto se forem le-

' galisados com tres Testemunhas le-
gaes , e os seus si gnaes reconheci-
dos por TabeHiaõ no mesmo acto. 
Lei de ~o de Junho de 1774·, §. 33. 
Escritos de Esponsaes, quando, co-
mo, e porque tempo. valem. Lei de 
6 de Outubro de 17 84, '§. ~- Os es-
critos da Alfandega, corno se exige 
o seu pagamento. Decreto de 30 de 
Outub1·0 de 17 8<.h. Escritos particu-
lares no Brasil, quando tem força 
de Escr] tura pública. Alvará de 30 
de Outubro de 1793. Foi prohibida 
a emissaõ dos escritos da Alfandega, 
e se lhes substituíraõ bilhetes de 
credito, pelo Alvará de <24 de J anei-
ro de ·l803, §§.?2, e3. Mas esta 
Legis.Iaçaõ foi suspensa pelo Decreto 
.de 15 de Setembro de 1303, orde-
nando-se, que se continuasse a pra-
ticar o mesmo com os bilhetes, ou 

~ escritos .da Alfandega. Quem pozer 
escritos na casa alheia, naõ .póde 
continuar a morar nella, e pelo mes-
mo facto da poziçaõ delles, fica su-

. geito ao despejo. Decreto de ~o de 
.Dezembro de 1694, e Alvará de \2©.? 
.de Maio de 1771. 

Escritura se diz todo o acto, ou 
ihstrurn ento público, ou particular. 
A Escritura authentica, ou pública, 

' · he aquella que he feita por huma, 
ou mais pessons públicas, e faz-se 
por si mesm!l. Escritura particular, 
he a que ht:: feita por hum particu-
lar , contendo alguma promes'Sa, ou 
obrig·açaõ. Pódem fazer Esc.rituras 
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pÓ.blicas os .Escrivães dos A1moxari- io aos Prazos do Conde de VillaNo-
fados, mas sómente sobre obrigações va de Portimaõ, Provisaõ de 25 de 
de Direitos, e Rendas, e pag·amen- Fevereiro de 1786. Quanto á Or-
tos dellas. Regimento de 17 de Ou- dem de Malta , Provisaõ de ~ de 
iubro de 1516., çap. 190. Reputaõ._ Março de 1786. As Escrituras pú-
se Escrituras públicas, os Assentos blicas saõ essencialmente necessarias 
feitos pelos Oíficiaes da Alfandega, para prova das hi pothecas. L ei de 
em que as Parles estejaõ assignadas. ~?l de Dezembro de 1761 , tit. 3, §§. 
F orai de lb de Outubro de 1 b87, 13, e 14, Lei de Ç20 de Junho de 
cap. 115. Naõ pódem fazer-se Escri- 1774, §§. 31, e 33. Saõ tambem 
turas de compras de navios, sem ir precisas para o estab.elecimentu de 
inserta a relaçaõ do pagamento dos Capellas. Lei de 9 de Setembro de 
Direitos. Regimento de ~3 de Feve- i 1769, §. 16. Sendo arbculadas no 
reiro de 1604, cap. 9, §. ~. Escri-

1
~ Libello, ou necessarias para prova 

turas de bens foreiros á lVhtra de dell~; pódem ajuntar-se em quanto 
Coimbra, naõ pódem lavrar-se sem se naõ julgar a absolviçaõ da Ins_tan-
Certidaõ de Laudemio. Alvará de l~ 1 eia. Assento de çz3 de Novembro de 
de Àbril de 1605 Tem forra deEs 1769. As Escrituras de emprestimo . .. - ~ d . 1 critura pública , os Contratos dos ~ de inheiro a JUro, ou sem ele, saõ 
Vedares geraes. Regimento de ~9 1 os Tabélliães obrigados a apresenta-
de Agosto de 1645, §. 63. Pódem las aos Superintendentes da Decima 
tirar-se segundas Escrituras das No-

1 
do destricto. Alvará de 11 de Maio 

ias, jurando as Partes que perdêraõ . de 1770, §. l , Resoluçaõ de l~ de 
as primeiras. Alvará de ~7 de Abril Junho de 1770, §§. l, ,e ~. Naõ pó-
de 164·7. Saõ nullas as Escrituras de dem fazer Escrituras de Sociedade 
juramentos, vendas, ou trocas de mercantil, Negocia~tes que naõ fo-
bens da Corda, Morgados-, ou Ca- rem matriculados. Lei de 30 de A-
pellas, que naõ levarem inserto AI- gosto de 1770, §. 6. Saõ necessaria:s 
vará de licença, com o pag-amento para prova de contrai.os cujo objecto 
dos novos Direitos. Regimento de excede a taxa da Lei, aind'a que ce-
11 de Abril de 1661, §. 48. Naõ Jebrados entre outras Partes. Assen-
pódem os Tabelliães lavrar Escritu- to de b de Dezembro de 1770. As 
ras de compras, ou trocas de bens · Escrituras de venda, ou de per.mu-
de raiz, sem Certidaõ de estar pa- taçaõ · de Prazos da Universidade, 
ga a Siza. Regimento de 16 de Ja- que naõ forem feitas pelo Tabelliaõ 
neiro de 1674, cap. ~o. As Escritu- della, sendo dentro de dez legoas, 
ras de Prazos vendidos, em que se ou que naõ levar Alvará de licença 
deva. Laudemio _tocante aos Bispos, da Junta da Fazenda da mesma U-
e Beneficiados que pagaõ quotas á niversidade , e Certidaõ da Siza, e 
Patriarcal, saõ nullas sem Certidaõ do L a udemio, saõ nullas. Alvará de 
do pagamento do mesmo Laudernio. \iLO d~ Agosto de 177-1, §§. 1 , ·e ~-
Alvará de 30 de Julho de 17 44, e , Escritura pública he necessaría para 
de ~~ de Dezembro de 1747. Ornes- validade dos Esponsaes. Lei de6 de 
mo he quanto ao Cabido da Sé de Outubra de 1784, §§. 1, ~, e 3. 
Braga, Provisaõ de 16 de Março de~ Escrituras públicas- no Brasil, naõ 
1781. Quanto ás Freiras de S. Ben- saõ necessarias para prova dos Con-
to do Porto , Provisaõ de ~9 de Mar- tratos , quando as Partes rnoraõ lon..:. 
ço de 1781. Quanto á Mitra do Por... ge das Povoações, naõ excedendo 
to, Provisaõ de 17 de Janeiro de dois mil cruzados nos bens de raiz 7 
1785. Quanto aos bens pertencentes , e ües nos móveis. Alvará de 30 de 
ao Mosteiro '-<le Vairaõ ,. Provisaõ de Outubro de 1793 , §. 1. Escrituras 
17 de Setembro de l 78f~. Quanto á de Aforamentos de bens dos Reguen-
CoNngregaçaõ de Santo Eloy, Provi- gos, toca ao Provedor da Comarca, . 
sao.de 18 de Setembro de 178~. Quan- e naõ ao J ·uiz d.o Tombo formaliza-
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Jas. Provisaõ de 18 de Junho de 1800. 
A taxa que exige a neces-sidade das 
Escrituras, foi elevada ao trjplo, pe-
lo Alvará de ~6 de Setembro de 1814, 
§, ~- Consideraõ-se como Escrituras 
públicas, as Letras de Qambio, ou 

., de risco, dadas para a compra de 
fazendas de Commercio, e tem hi-
potheca legal a respeito das mesmas 
fazendas, ou seus productos, que 
ainda se achem separados da massa 
dos mais bens dos respectivos de-
vedores. Alvará .de lb de Maio de 
1776, §§. l, e ~. 

Escritura Sagrada: Dá-se este 
nome generico aos Livros Sagrados 
que compõem· o Velho, e Novo Tes-
tamento. 

Escrituraçaó quer dizer a escrita 
feita: com ordem, e clareza _em Li-
vros de commerc10, ou ·de contas. 
A Escrituraçaõ dos Livros do Era-
rio, e Arrecadaçaõ da Real Fazen-
da, faz-se pelo methodo mercantil, 
e Esc:6tura dobrada. Lei de ~~ de 
Dezembro de 1761, tit. l~, -§. 1. 

Escrituraria se diz aquelle que 
escritura em Livros. Escriturarias 
. do Thesouro foraõ nomeados quatro 
para cada Contador. Lei de ~~ de 
Dezembro de 1761, tit. 6. Foraõ 
nomeados nove para as Contadorias 
do Real Erario. Decreto de 8 de J a-
neiro de 17 6~. Foraõ nomeados mais 
dois segundos Escriturarios para o 
Real Erario, por Decreto de ~ 3 de 
Outubro do mesmo anno. Quaes saõ 
os 'Escriturarias mais proprios, e ha-
beis para os empregos dos Officios 
da Fazenda Real, veja-se o Decreto 
de 1 de Abril qe 1791. 

Escrivaõ he o Official de1 Justiça 
que escreve em Autos perante al-
gum Magistrado, ou Tribunal. O 
Escrivaõ das Sjzas, o he tambem 
dos Feitos dellas. Regimento de 17 
de Outubro de 1516 , cap. ~.l , §. l. 
O Escri vaõ dos Contos de Santarém, 
he tambem Escrivaõ do Tombo dos 
bens da Corôa. Provisaõ de ~o de 
Março de 1561. Quaes sejaõ as . o-
brigações dos Escrivães da descarga 
da Alfandega, veja-se o Foral de lb 
de Outubro de li>87, cap. 18, e se-
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guintes, e o Regimento de !2 de J u-
nho de 1703, cap. 30. Quaes sejaõ 
as obrigações dos Escrivães da Me-
za Grande, e como substituem o lu-
gar do Administrador, veja-se o Fo-
ral de lb de Outubro de 1537, cap. 
31, o Regimento de 10 de Setembro 
de 1668, cap. bB, e o Regimento 
de ~ de Junho de 1703, cap. 47. 
Quaes sejaõ as obrjgações do Escri-
vaõ da Carnara do Senado, veja-se 
o B.egim~nto de 30 de Julho <le 1591, 
§. 7 4. Escrivães do Ci vel d.a Côrte,. 
ac~rescentáraõ-se mais dois aos qua-·· 
tro que já ,havia, pelo Alvará de -'l b 
de Maio de 1603. Os Escrivães do 
Registo dos Testamentos , quando 
foraõ crjados, e para que 1 - • Alva-
rá de ~ de Dezembro de 1604, Lei 
de 7 de Janeiro de 169~ , e Provisaõ 
de 18 de Janeiro de 1798. Os Es-
crivães devem ·levar pessoalmente os 
Feitos a casa dos Desern barg·adores. 
Regimento de 7 de Junho de 160:.>, 
§. 6. Os Escrivães do Crime devem 
trasladar as Devassas pela sua maõ, 
e sendo grandes, ou de pouca enti-
dade, pelos seus Escreventes, pre-
cedepdo licença do J ujz por escrito . 
Regimen~o de 7 de Junho de 160:.>, 
.§. 6. ,Os Escrivães devem levar pes-
soalmente as Devassas ao Promotor, 
·para formar os Libellos. Dito Regi-
mento,§. 11; e assistir nas Audien-
cias. Dito Regimento §. l~. Os Es-
crivães da Receita, e Despeza, de-
pois de estarem nos Contos os Li-
vros das arrecadações, naõ pódem 
mais nelles escrever. Alvará de lo de 
Setembro de 1607. Foi prohibido se-
rem c~rtos os Escrivães das Resi-

·-dencias , ordenando-se que escre-
vessem nellas alternadamente. Car-
ta Régia de 3 l de Março de 1606. 
~ue propina se concedeu ao Escri-

. v~õ da Camara do Despacho das Pe..:. 
ti,ções de O:fficios , e de Letrados , 
v'eja-se o Alvará de 30 de Setembro 
de 1606. Pel9s Escrivães do Desem-

' batgo do Paçp, se mandáraõ distri-
buir igualme.lílLe todas as Provisões, 
á excepc,;aõ das do Serviço , ou as 
das Comarcas pertencentes a cada 
hum. Provisaõ de ~8 de Abril de 1607 • 
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Os Escrivães que entraõ de noite 
em casa de mulheres solteiras comi 
niáo intento, como devem ser puni-
dos, veja-se o Alvará de 9l 5 de De-
zembro de 1608, §. ~ó. Devem os 
Escrivães dar cada seis mezes ao 
Meirmho, ou Alcaide hum rol dos 
homiziados, para os prenderem. Al-
vará de 25 de Dezembro de l 608, 
§. 30. O Escrivaõ que escreve sem 
distribuiçaõ he punido. Lei de 3 de 
A bril de 1609; e he nullo quanto 
sem ella escreve. Alvará de ~ 3 de 
Abril de, 17 9.!3. O Escrivaõ da Chan-
cellaria tem vinte mil réis para des-
pezas de papel, pennas, e tinta. 
Alvará de ~4 de Agosto de 1613. 
Os Escrivães do Judicial, e Notas, 
e da Camara, J uizes, e Escrivães 
dos Orfaõs, iíaõ pódem trazer gados 
de criaçaõ nos lugares em que se1·-
vem. Lei de ~ de Março de 161 3, 
e Alvará de Hl de Maio de 1615 . 
Ao Escrivaõ das Confirmações, per-
tence lavrar as Cartas de successaõ 
dos Donatarios. Assento do Desem-
bargo do Paço de 10 de Dezembro 
de l 615. O Escrivaõ da Camara do 
Porto he escolhido por El-Re1, en-
tre tres pessoas que ella propõe. 
Carta Régia de 8 de Setembro de 
169l0. Os Escrivães do Ecclesiastico 
tem alternativa com os do Secular, 
nas contas dos Testamentos. Carta 
Rég.ia de 15 de Julho de 1609, e 
Lei de 3 de Novembro de 16~Q. O 
Escrivaõ da Camara do lVfesfrado ·da 
Ordem de S. Tiago , foi separado 
ào de Aviz. Cartas Régi as de ~8 de 
Janeiro de ÍG929 , e de 3 de Dezem-
bro de 1631. Os Escrivães naõ rece-
bem Feitos, sem se lhes fazer. pela~ . 
Partes entrega das assignaturas. As-
sentos de 4, de Janeiro de lfi 3 5 , e 
de 6 de Fevereiro de 1740. O Escri.-
vaõ companheiro serve pelo proprfê- . 
tario impedido. A viso de 17 de J~
neiro de Hi35. Ao Escrivaõ do Re~ 
g~sto da Real Fazend;'l·t_ foi dado Re- ~ 
gnnento, por AI vara ti.e 30 de Ja- , · 
neiro de 1635. Os Esc}·ivães remet-
tendo Feitos Crimes a'\'ocados pelos 
Ouvidores do Crime , naõ devem 
trasladar nelles as Cartas A vocato-
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rias . Assento de s de Março de 
16 36. Naõ levaõ salario das arrema-
tações, assü11 como cs Porteiros. As-
sen to de 3 de J aneiro de 16,.1<0. Os 
Escrivães das dili g·encias mandadas 
fazer no destricto da Re1acaõ do Por-
to , saõ nomeados pelo Governador 
da mesma Rehcaõ. Provisaõ de 4 de 
Maio de lti4 l. Aos Escrivães das Ca-

. pellas, fez-se repartiçaõ dos seus Of-
ficios , e e.orno, veja-se o Alvará de 
15 de lVIarço de 1614, e o de Pl l de 
Janeiro de 1 64~. Ao Escrivaõ da Ca-
mara foi prohibido ter Escreventes 
que naõ fossem habilitados. Decreto 
de j23 ae Setembro de 1642 . Os Es-
crivães das Achadas, ou das Man-
das dos Juizes das Vintenas,· man-
daõ as relações do Manifesto do Real 
d ' agua~ Regimento de \23 de Janei-
ro de 1643, §. 5. Os Escrivães dos 
Tribunaes , devem dar ás Partes os 
Despachos em quatro dias. Decreto 
de 10 de Abril de J 643. Os Escri-
vães devem logo fazer conclusas ao 
Corregedor do Crime da Côrt.e, as 
Devassas que vem de fóra. Alvará . 
de '!25 de Outubro de l 644. Os Es-
crivães do Desembargo do Paço, as-
sistem por turno ao Despacho ordi-
nario. Decreto de 11 de Agosto de 
16.45 . Os Escrivães quando accusaõ 
como Promototes da Justiça, fazem 
a Accusaçaõ em hum só Feito, ain-
da que os culpados sejaõ muitos. As-
sento de \ôl f> de . Maio de 164,6. Os 
Escrivães naõ pódem entrar nos Au-
di ~orios senaõ com casaca ,- e capa 
curta, e sem espada. A lvará de 30 
-de Junho de 166~. Os Escrivães naõ 
devem acceitar, nem fazer conclu-
sos Autos em que · vierem ·Ra'.lões , 
Embargos , ou Artigos , sem serem 
assignados pe1os Advogados. Assen-
tos de 92 de Maio de 1 654, e de ?24 
de Março de 167 ~. O Escrivaõ do 
lap.çamento da Decima na cabeça da 
Comarca , he eleito pela Camura. 
Regimento de 6 de Maio de 1654, 
tit. l , §. 4. O Escrivaõ da Camara 
faz rol dos Officios , Ordenados, e 
Rendas do Concelho, para pagamen-
to da Decima. Regimento de 9 de 
Maio de 16b4 , tit. 3, §§. 23, e \'Z4 • 



ESC 
Ha-hum Escrivaõ dos no os Direitos 
em cada cabeça de Comarca, e saõ 
eleitos pelas Cimaras. Regimento de 
11 de Abril de 1661, §. 100, e o 
mesmo em cada. Villa. Dito Regi-
mento, §. 101. Escrivaõ da Purida-
de. Este Officio foi renovado, e pro-
vido nelle o Conde de Cas tello-Me-
lhor , por Decreto de ~ 1 de Julho de 
166~. Quaes eraõ as obrigações Jes-
te Cargo, veja-se o Regimento de 
T~ de Março de 1663. Ha hu111 Es-
.cri vaõ das Sizas , e arreca<laçaõ dos 
Direitos dos vinhos, em cada ramo 
do Termo de Lisboa. Alvará de 18 de 

· Novembro de 1765. Os Escrivães 
nas Causas crimes, quando fizerem 
os Autos conclusos a final, devem 
trasladar nelles o Capitulo 18 do Re-
gimento dos Mamposteiros dos cati-
vos. A lvará de 19 de Outubro de 
1641, Decreto de 6 de Agosto, e 
Alvará de ~7 de Setembro de 1669, 
Lei de !"ZO de"bezembro de 1733. O 
Escrivaõ do lançamento das Sizas, 
deve ser diverso qo da Camara , e 
do das Sizas. Regimento de 16 de 
Janeiro de 1674.·, cap. ~l. Determi-
nou-se pelo Alvará de 3 de Junho 
de 1809 , §. 4 , _ que no Brasil os Es-
crivães das Camaras, - servissem de 
Escrivães das Sizas. Os Escrivães 
dos defuntos, e ausentes, devem 
dar residencia. Decreto de ~ 1 de 
.Setembro' de 1668, e de 1 de Abril 
de 1677. O Escrivaõ, e Meirinho 
do Tabaco , saõ nomeados pela J un-
ta do Tabaco. Regimento de ~3 de 
Junho de 1678, §. 3. OEscrivaõ da 
Superintendencia dos Tabacos, faz 
as vezes de Promotor da Justjça nas 
Accusações em que naõ ha Parte. 
Regimento de ~3. de Junho de 1678, 
§. 3. Naõ pódem os Escrivães servir 
Officios, sem pagarem os novos Di-
reitos. Alvará de 16 de Setembro de. 
1675, Decreto de 3 .de Agosto de 
1678. Quaes fossem as obrigações 
do Escrivaõ da Receita, e Despeza 
do Estado da Casa de Bragança, ve-
ja-se o Regimento de 19 de Julho 
de 1687, cap. 9ZO. Foi extincto este 
Officio, pelo AI.vará de ~ de J anei-
1·0 de 17 65 , §. l. Foraõ tambem ex-
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iinctos os Escrivães dos Contos da 
mesma Casa, pelo Alvará de !2 de 
Janeiro de 1765, §. 1, ficando os 
da Camara, e Justiça, e os do AI .. 
moxarifado della, de que fala o mes-
mo Regimepto de .1 ü de Julho de 
1687, cap. ~o, e seguintes. Os Es-
crivães da Conservatoria, e da Cor-
reiçaõ de Coimbra, respondem ás 
Folhas por Despacho do Conservador 
da Universida<le, ou do Corregedor. · 
Provisaõ de :..,7 de Maio de 1689. 
Quaes sejaõ as obdgações do Escri-
vaõ da Superintendencia da Caude-
Iaria, e por quem he nomeado, ve-
ja-se o Regimento de 23 de Dezem-
bro de 169~, §. 3 , e seguintes, e 
§. ~3 ; e a Provisaõ de 15 de No-
vembro de 1770. Os Escrivães das 
A peHações, e Aggra vos , devem en-
tregar os Feitos distribuídos aos J ui-
zes na mesma conferencia. Asse nto 
de 16 de Novembro de 1700. Quaes 
seja~ as obrigações do Escrivaõ da 
Receita da Alfandega do Porto,. 
veja-se o Regimento de ~ de Junho 
de 1703 , cap. 60. O Escrivaõ da 
Provedo~ia, escreve nas Sizas perdi-
das. Profisaõ de 3 de Jnnho de 1707 , 
e naõ o Jos Contos. Provisaõ de 14 
de Julho do mesmo anno. Porém de-
terminou o contrario a Provisaõ de 
30 de Janeiro de 1754. Nas execu-
ções da pena de morte , de_vem os 
Escrivães dar conta ao Juiz do Cri-
me de estar a execucaõ finda. As-
sento de 31 de Maio' de 1710. Os 
Escri~ães naõ ficaõ sendo certos pe-
los mandados avocatorios, mas só-
mente pela distribuiçaõ. Assento de 
11 de Maio de 17 13. Foi criado Es-
cyi vaõ das Capellas da Corôa, des-

·men~ brando-se do dos Feitos da Co-
rôa ~ por Decreto de 7 de Maio de 

. 17,Jj_:l. Os Escrivães quando remet-
\ enl t.i-aslados das Devassas , devem 
co · erta-los com outro Escri vaõ. As-
SP. ··to de ?26 de Fevereiro de 1735. 
~ó11ente escre~ nas Causas dos 
"ã\i· vilegiados d Saude, os Escrjvães 
d'aJ sua Conser 

1
atoria. A Ivará de 17 

d~Janeiro de 1':139. O Escriv'aõ de-
v fazer Termo de declaraçaõ do dia 
e que recebeu os Feitos com as-
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ESC 
Os Escrivães que entraõ de noite 
em casa de mulheres solteiras comi 
1riáo intento, como devem ser puni-
dos, veja-se o Alvará de \l>.5 de De-
zembrb de 1608, §. ~b. Devem os 
Escrivães dar cada seis mezes ao 
Meirmho, ou Alcaide hum rol dos 
homiziados, para os prenderem. Al-
vará de ~5 de Dezembro de 1608, 
§. 30. O Escrivaõ que escreve sem 
distribujçaõ he punido. Le:i de 3 de 
Abril de 1609; e he nullo quanto 
sem ella escreve. Alvará de ~3 de 
Abril de, 17~3. O Escrivaõ da Cban-
cellaria tem vinte mil réis para des-
pezas de papeJ, pennas, e tinta. 
Alvará de ~4 de Agosto de 1613. 
Os Escrivães do Judicial, e Notas, 
e da Camara, J uizes, e Esc1·ivães 
dos Orfaõs, ÍÍaõ pódem trazer gados 
de criaçaõ nos lugares em que ser-
vem. Lei de ~ de Março de. 1613, 
e Alvará de l?Z de Maio de 1615. 
Ao Escrivaõ das Confirmações, per-
tence lavrar as Cartas de successaõ 
dos Donatarios. Assento do Desem-
bargo do Paço de 10 de Dezembro 
de 1615. O Escrivaõ da Carnara do 
Porto he escolhido por El-Re1, en-
tre tres pessoas que ella propõe. 
Carta Régia de 8 de Setembro de 
16~0. Os Escrivães do Ecclesiastico 
tem alterna.tiva com os do Secular, 
nas contas dos Testamentos. Carta 
Régia de 15 de Julho de 1609, e 
Lei de 3 de Novembro de 169Z~. O 
Escrivaõ da Camara do Mestrado 'da 
Ordem de S. Tiago , foi separado 
do de A viz. Cartas Régias de \28 de 
Janeiro de í Gç;J9 , e de 3 de Dezem-
bro de l 631. Os Escrivães naõ rece-
bem Feitos, sem se lhes fazer . pelas. 
:Partes entrega das assignaturas. As-
sentos de 4 de Janeiro. de Hi35, e 
de 6 de Fevereiro de 1740. O Escri. 
vaõ companheiro serve pelo propr~~- . 
tario impedido. A viso de 17 de J~
neiro de 1635. Ao Escrivaõ do R6:.. 
g~sto <la Real Fazend;=i-t_foi dado Re- ~ 
gnn nto, por Alvara ,Me 30 de Ja-. · 
neüo de 1635. Os Esc}·ivães remet-
tendo Feitos Crimes a~ocados pelos 
Ouvidores do Crime , naõ devem 
trasladar nelles as Cartas A vocato-
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rias. Assento de s de Março de 
163 6. N aõ levaõ salario das arrema-
tações, assim como cs Porteiros . As-
sento de 3 de Janeiro de 1640. Os 

' Escrivães das diligencias mandadas 
fazer no destricto da Relacaõ do Por-
to , saõ nomeados pelo Governador 
da mesma Reb.caõ. Provisaõ de 4 de 
Maio de lti4j, Àos Escrivães das Ca-

. pellas, fez-se repartiçaõ dos seus Of-
ficios, e e.orno, veja-se o Alvará de 
15 de Março de 1614, e o de ~l de 
Janeiro de 164\0Z. Ao Escrivaõ da Ca-
mara foi prohibido ter Escreventes 
que naõ fossem habilitados. Decreto 
de !23 de Setembro de 164·2. Os Es-
crivães das Achadas, ou das Man-
das dos Juízes das V jntenas , · man-
daõ as relações do Manifesto do Real 
d'agua. Regimento de \23 de Janei-
ro de 1643, §. 5. Os Escrivães dos 
Tribunaes, devem dar ás Partes os 
Despachos em quatro dias. Decreto 
de 10 de Abril de 1643. Os Escri-
vães devem logo fazer conclusas ao 
Corregedor do Crime da Côrte, as 
Devassas que vem de fóra. Alvará . 
de \25 de Outubro de l 644. Os Es-
crivães do Desembargo do Paço, as-
sistem por turno ao Despacho ordi-
nario. Decrelo de l 1 de Agosto de 
16.45. Os Escrivães quando accusaõ 
como Promotoí·es da Justiça, fazem 
a Accusaçaõ em hum só Feito, ain-
da que os culpados sejaõ muitos. As-
sento de ~f> de . Maio de 1646. Os 
Escrivães naõ pódem entrar nos Au-
dito rios senaõ com casaca ,- e capa 
curta, e sem espada. Alvará de 3 0 
de Junho de 16ML Os Escrivães naõ 
devem acceitar, nem fazer conclú-
sos Autos em que vierem ·Razões, 
Embargos , ou Artigos , sem serem 
assignados pelos Advogados. Assen-
tos de ~ de Maio de 1654, e de ~4 
de Março de 167:2. O Escrivaõ do 
lapçarnento da Decima ,na cabeça da 
Comarca , he eleito pela Camara. 
Regimento de 6 de Maio de 1654., 
tit. 1 , §. 4. O Escrivaõ da Gamara 
faz rol dos Officios, Ordenados, e 
Rendas , do Conc'elho, para pagamen-
to da Decima. Regimento de 9 de 
Maio de 16b4, tit. 3, §§. 23, e ~4 • 



ESC 
Ha-hum Escrivaõ dos no os Direitos 
em cada cabeça de Comarca , e saõ 
eleitos pelas Camaras. Regimento de 
11 de Abril de 1661, §. 100, e o 
mesmo em cada Villa. Dito Regi-
mento, §. 101. Escr]vaõ da Purida-
de. Este Officio foi renovado, e pro-
vido nelle o Conde de Castello-Me-
lhor , por Decreto de 9l l de J u1ho de 
166~. Qu:ies eraõ as obrigações <les-
te Cargo, veja-se o Regimento de 
r~ de Março de 1663. Ha hur1l Es-
cri vaõ das Sjzas , e arreca<laçaõ dos 
Direitos dos vinhos, em cada ramo 
do Termo de Lisboa. Alvará de l s de 

' Novembro de 1765. Os Escrivães 
nas Causas crimes, quando fizerem 
os Autos conclusos a final, devem 
trasladar nelles o Capitulo 1 8 do Re-
gimento dos Mamposteiros dos cati-
vos. Alvará de 19 de Outubro de 
1641 , Decreto de 6 de Agosto, e 
Alvará de ~7 de Setembro de 1669, 
Lei de 20 de' Dezembro de 1733. O 
Escrivaõ do lançamento das Sizas, 
deve ser diverso do da Camara , e 
do das Sizas. Regimento de 16 de 
Janeiro de 1674, cap. ~l. Determi-
nou-se pelo AI vará de 3 de Junho. 
de 1809, §. 4 ' · que no Brasil os Es-
crivães das Camaras, servissem de 
Escrivães das Sizas. Os Escrivães 
dos defuntos, e ausentes, devem 
dar residencia. Decreto de ~ 1 de 
Setembro' de 1668, e de 1 de Abril 

- de 1677. O Escrivaõ, e Meirinho 
do Tabaco , saõ nomeados pela J un-
ta do Tabaco. Regimento de ~3 de 
Junho de 1678, §. 3. O Escrivaõ da 
Superintendencia dos Tabacos, faz 
as vezes de Promotor da Justiça nas 
Accusações em que naõ ha Parte. 
Regimento de ~3. de Junho de 1678, 
§. 3. Naõ pódem os Escrivães servir 
Officios, sem pagarem os novos Di-
reitos. Alvará de 16 de Setembro de . 
167b, Decreto de 3 .de Agosto de 
1678. Quaes fossem as obrigações 
do Escrivaõ da Receita, e Despeza 
do Estado da Casa de Bragança, ve-
ja-se o Reg·imento de 19 de Julho 
de 1687, cap. 9ZO. Foi extincto este 
Officio, pelo Al_vará de ~ de J anei-
xo de 1765, §. l. Foraõ tambem ex-
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Li netos os Escri v àes dos Con los da 
mesma Casa, pelo Alvará de ~ de 
Janeiro de 1765, §. 1, ficando os 
da Camara, e Justiça, e os do Al-
moxarifado della, de que fala o mes-
mo Regimento de J G de J u1ho de 
1687, cap. QO, e seguintes. Ü:s Es-
crivães da Conservatoria, e da Cor-
reiçaõ de Coimbra, respondem ás 
Folhas por Despacho do Conservador 
da Universidade, ou do Corregedor. · 
Provjsaõ de ~7 de Maio de 1689. 
Quaes sejaõ as obrigações do Escri-
vaõ da Superintendencia da Caude-
Iaria, e por quem he nomeado, ve-
ja-se o Regimento de ~3 de Dezem-
bro de 169~, §. 3 , e seguintes, e 
§. P.!3; e a Provisaõ de 15 de No-
vembro ele 1770. Os Escrivães das 
A peHações, e Aggra vos , devem en-
tregar os Feitos distribuídos aos J ui-
zes na mesma conferencia. Assento 
de 16 de Novembro de 1700. Quaes 
sejaõ as obrigações do Escrivaõ da 
Rec~ita da Alfandega do Porto,. 
veja-se o Regimento de ~ ,de Junho 
de 17Ô3 , cap. 60. O Escrivaõ da 
Provedoria, escreve nas Sizas perdi-
das. Prdfisaõ de 3 de J11·nho de 1707, 
~ naõ o Jos Contos. Provisaõ de 14 
de Julho do mesmo anno. Porém de-
terminou o contrario a Provisaõ de 
30 de Jane .. ro de 1754. Nas execu-
ções da pena de morte, deyem os 
Escrivães dar conta ao Juiz do Cri-
me de estar a execuçaõ finda. As-
sento de 31 de Maio ele 1710. Os 
Escrivães naõ ficaõ sendo certos pe-
los rn~ndados avocatorios, mas só-
mente pela distribuiçaõ. Assento de 
11 de Maio de 1713. Foi criado Es-
cyi vaÕ das Capellas da Corôa, des-

·men ~brando-se do dos Feitos da Co-
~·ôa ' por Decreto de 7 de Maio de 

. l 7Jl7. Qs E~crivães quando remet-
\erl1 trasladas das Devassas , devem 
coru erta-los com outro Escrivaõ. As-
SP. ·to de ?26 de Fevereiro de 1735. 
~ó1 ente escre~ nas Causas dos 
i'{r vi1egiados d~ Saude, os Escrivães 
da1 sua Conservatoria. Alvará de 17 
d Janeiro de 11'39. O Escrivaõ de-

fazer Termo de declaraçaõ do dia 
que recebeu os Feitos com as-
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sig11aturas. Assento de ~7 €1e Fe"" , a obrigaçn5 do Esorivaõ das Obras 
vereiro de 17 40. He suspenso o Es- ~ · da .Alfandega 1 't€ja-se o mesn:TQ ..AJ ... 
crivaõ por cuja culpa se naiõ S'en~ 1 vará td~ ~~ de Dezembro, Gap. \2; 
ienc:iárn:õ em seis Iiietes f>s Summà- - a· &. 81. Os Esc6vães filas Varas do 
rios dos Grimes càpi taes. Alvará de IS Cl'ime dGs Bair1·0s, pódem fazer- as 
31 de Març-o de 17-1''2, §. ~- Naõ ' dilig~rrcias para que for m reqberi ... 
devem os Esctivães demorar os li- dos, exGepiGJ as p€rten~entgs aos 
vramento'S dos pr~zos pobr·es pot 1 Meirinhos; e Esgrj\Jães dGs Tdbu ... 
:falta do fiagctmen i b das cu'stas. A 1- naies. .Alvàrá de 30 d~ Janeiro d<l 
vará de s 1 de MàTÇli de 17 4l2 , §1 17 b4.·. O Esctivã,0 das Obras do Se-
4_., e de 5 de Março de 1790, ~- e. nadQ, nad~_ ven.cg p~las diligencias 
O Collegio dos Princip'aes páde no- do mesma •rribunal àlém do seu or-~ 
1near Es-c11ivaõ qtie s_eja Tabelliaª d_gfiado'. Altratá de . ~3 dte 1Vfatqo d@ 
públiect, e do Judicial, para o seu 176'4, eap. 3, ~· 1.. Os Esc:H.vães 
Archivo. Ah1 atá de 8 de Julhó de da Camata d0 D@sémbatgo d(i;j Pàço, 
17 44. Os .Escrivães dos Jui:tes do l'ecie l;mm otdinariàs dos Con~©lhós; 
Civel de Lisboa extinctós, enttátàà para expeditem 1u1 M-@za ô~ pap€-is 
em cUstribuiçaõ c01n os das Correi-' que a eUes perteílcén'l ; ~ rftfti~te-19~ 
·~ões ;- esCf·evendo nas Causas das pele Cotreio; Alval'á é.lt'~ il! d@ Fe°V®"'" 
Gonservatorias. ;· e das pessoas mise- reitg. de i7 á:J 1 dé!ip. i , _ §. 14. Ôs 
1·aveis. Alva1•á de s de Maio de Escttvães ~a ,Camará R~àl 1 nadà. 
J:74f>. Nt:ts Causàs de Edificios, e tem dos papeis ql:i~ lavraõ ~a SeGre ... 
Servidões, _só pôtle esctever o 1Es- taria , p©rqliê estes etn0lutnen tos 
criVaõ das Própriédades. Alvará de pertencem aes Ofiléiaes della. Alva ... 
~()) de Outubto de 1745. Ha Escri- 1·á de 4 de Fevereit€1 de 17bo, cap~ 
vaéJ privativfj p~ra: as êaüsas dos 1, §·. Jb, Os Escí'i'\'ães â-ã Mezà 
Pescadure~. Alvatá cté f> dJ Julho Gtar.i.de das Alfand.egas, saõ óotiga-
de 1747. Quaes séjáõ çs ·emolullieh- dó§ ad~xaminar fiôs Livros as flanÇàs 
tos dos Escdvã~s da Meza do De- vêfléidas, liquidas; e latl~a-las ~m 
sembargo d0 Paço, e Repartiça~ Receita ad J uíz Exectut0r, depois 
das Justiças das Coma11cas, veja-se de ha'7ei:em fiadó patte ao Prõvedor. 
o Alvatâ. de ~5 de Agasefo tl~ 1760. Alvm;á de ~o de lVIatço de 1756. Os 
Pergunta-se na Devassa de CÓrrei.:.. Es~tivães dll Gotte ·, e Cidàtle; de ... 
çaõ pelo procediín~rtte dos Escti- vem fazei· ós Conhecimentos do De ... 
vães, e mais O.fficiaes dos Orfãos; posito d.a Jttnta poi· distí"ibuíçaõ .. AI ... 
Lei do ~ dé Dezembro de 17ffO. vntá de 4 de Maio de 17b7~ O E.s-. 
Os Escrivães da Corte, e Cidade, ci"ivaõ do Meü\inlio da Juntã ·âo Com ... 
servem no Depo'sito. Alvará de ~l füercio , he hoii1eado pelá mesmâ 
de ~aio de 1761; cap. 6; §. ~ ~ Os Junta. Alv~fã de 10 de Junho de 
Escn vães nas Causas ci"i1ninaes , I 7ó7. O Esci'ivaõ ' nomeado pai"·ã 
fJUando os Réos pedem vista parà qualquer Connnissaõ, TI.cá se:tvihde 
Embargas , de-Vefil informar se tir:?.- corh é jurai:hen ló <) ue tem tl·e Offidã.1 
raõ Sentenças. Assento de 10 de públice. peér'eto de 18 de Jane'iró 
Junho tle 1752. O Escrivaõ dos Dt:!.:- de 175'9. O dos Orfaõs; he 'obriga""' 
g-redados ?e obrigaqo a dar Bil .l[rte do à ajuntát ao Iti.ventati'O dos b.en~ 
aos do L1vraruentQ; .deelarandq. ql iios .. Orfaõs, ~ . cobheciméüt_ó do Dé ... 
Réos a quem deu Gma~ Assent<J. .. d1e pos'lfü. Ahrai\a de ~ 1 rde Jtmho ô.e 
10 de Junho de 17 Ml. O :Bscri~ãp 17 59; ' §. B. Os E'scrivãe'~ tla F~z'en>-
das Execuções da.1Alfandega tei)h âa que naõ i.l'Otifkaõ DS devedores 
tres por cento de t do '0 dinhei~(c> 1n0reses ô:entro c:fe dez ·diàs, incó'I",_ 
::iue por .Execuçaõ e ehtregàr áo rern em pénas .. J'.\1'vat·á. ele ls de OU-& 
rhesoüre1rn' e na~, tem Ordénatlo tubro d'e lfgo. Os Esé!riVãBS o.a F::t ... 
certo. Alvará de !?l9 de Dezembro ze'.nàà, escté've-fu no Cbi'rselho della 
àe 17b:B, eap. 2, §. ~8. Qual seja t\\ld0ot=pletespeitaáJurisdic~a·õY.ó~ 
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luntaria, e Contenci~sa. Lei de ~02 
de Dezembro de 1761 , tit. 1, §. 3. 
O Escri vaõ da Çamara da cab ça de 
Comarca , o be da Receita, e Des-· 
peza das Terças do Reino'l e tem n 
Cofre 1dellas huma chave. Lei de ~~ 
de Dezembro de 1761, tit. ~, §. ~ 1. 
O Escrivaõ dos Feitos da Corôa, 
que dilata o progresso das execuções 
da Fazenda Real, he punido. Dita. 
Lei de ~~ de Dezembro, tit. 3, §. 
~. Quaes sejaõ as obrjg,açães do Es-
crivaõ do Thesoureiro Mór, veja-se 
a mesma Lei no tit. 4. O Escrivaõ 
da Cm~ara deve ter Livro das pes-
soas q'ue devem ir á sorte para as 
Recrutas militares. Alvará de ~4· de 
Fevereiro de 1764., §. 14; e ass1ste 
ao sorteamento corno Capitaõ Mór. 
Dito Alvará, §§. 13, e 15. Em 
Lisboa faz as suas vezes o O:fficial 
maior da Secretaria do Senado. Al-
vará de 7 de Julho de 1764, §. 4. 
Os Escrivães das Companhias dos 
rrerç.os de Auxiliares, e Ordenanças 
da Côrte , tem a mesma obrigaçaõ 
que os da Gamara. Dito Alvará §. 
~- Qual seja a obrigaçaõ do Escrivaõ 
das Portas da entrada dos vinhos, 
veja-se o' Alvará de ~6 de Outubro 
de 17 65, § . . l 5. O Escrivaõ das Si-
zas faz o Registo das gujas que tra-
zem as pessoas que conduzem vinhos. 
Alvará de 18 de Novembro de 1765, 
§§: 3, 4,, e 5. O Escrivaõ da The-
souraría Mór, póde pedir a quaes-
quer Ministros, ' quaesqt;ter papeis. 
Alvará de ~ 1 de Fever~iro de 17 66. 
Os Escrivães dos Juizes Geraes, e 
Gamam, escrev:em na Alfandega em 
lugar ,do~ , suspenso.s '· ou impedidqs. 
Alvara de <?26 de Maio de 1766. Os 
Escrivães das Superintendencias Ge-
1·aes do Norte , e Sul, vencem os 
:salarios , e escrüa <los-da Correiçaõ. 
Alvará de ~6 de lVIaio de 1766. O 
Superintendente da Fabrica dos pan-
nos, tem Escrivães de Autos, e de 
Vara, a quem a Junta do Commer-
cio passa Provünento. Alvará de 7 
de Novembro de 1766. Foi creado 
segundo Escri vaõ para a descarga 
dos navios. AI vará de lo de Ou tu _ 
bro de 1768. A incumbencia do Of-
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fiei o do Real d' Agua, exerci ta o Es .... 
crivaõ da Gamara. Alvará de 8 de 
Agosto úe 1771. Que emoJumPnto 
leva pelas Autuações o Escrivaõ da 
Junta dos Foros, e Censos do Al~ 
garve, veja-se o Alvará de 4 <le A-
gosto de 1773, §. 4. Que obrigações, 
e ordenados tem o Escri vaõ das Ar-
rematações, e Tombos das Commen-
das, veja-se o Alvará de ~ de Junho 
de 1774. Corno se elege Escrivaõ pa-
ra a Junta dos Leilões, veja-se a. 
Lei de ~o de Junho de 177 4, §. ~. 
A Universidade tem Escrivaõ priva-
tivo para as suas Escrituras de pra-
zos dentro de dez legoas , e he da 
escolha do Reitor, Alva'rá de ~o de 
Agosto de 1774, §. 1. Foraõ crea-
dos dois Escrivães para a Adminis-
traçaõ do Deposito do Porto, por 
Alvará de ~f> de Agosto de 1774·, 
§. 6. O Escrivaõ das arrematações 
das Cornmendas, foi predicamenta-
do por Decreto de 9 de Outubro d~ 
17 7 4. O Escri vaõ da Meza do Con-
sulado, foi novamente criado , e 
quaes sejaõ as suas obrigações, ve-
ja-se o Alvará de l~ de Novembro 
de 1774·, §. 10. Os Escrivães das 
Alfandegas da F1gueira, Vma do 
Conde,, Espozende, e Caminha, e 
de Aveiro, e Vüma, saõ juntamen-
te Escrivães do Donativo dos quatro 
por cento, com Provimentos da Jun-
ta do Commercio. .Alvará de ~~ de 
Novembro de 1774, §. 6. Que emo-
lumentos Jevaõ os Escrivães das Al-
fandegas dos Portos seccos, e os das 
Sizas, ou Camaras pelos T ermos de 
fiança, veja-se o Decreto de l ~ de 
Dezembro de 1774. O Escrivaõ da 
Alfandega do Porto , he o mesmo 
que he Guarda-Livros, e Escrivaõ 
do Registo della. Alvará de 16 de 

ezem bro de 177 4, §. 1. O Escri-
• õ privativo para escrever em Fei-
jlJs da represalia do Algarve, he no-
meado pela Junta. Alvará de io <le 
J unno de 177 5, §. 3. Os Escrivães 
das Camaras/êfo Brasil, dos territo-
rios em que }se costuma plantar Ta-
baco, deven~ ter Livros dos nomes 
dos Lavradores que o plantaõ. Alva-
rá de 15 de Julho de .1 775, §. ~. O 
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Escrivaõ da Camaradas Merc~s, foi 
criado por Alvará de 1 de Agosto 
de 1777. Os Escrivães das Proprie-
dades em Lisboa, escrevem peran-
te quaesquer Mj nistros aonde cor-
raõ as Causas. Provisaõ de 15 de 
Dezembro de 1783. O Escrivaõ do 
Inventario, fica_ sendo o mesmo, 
ainda que se nomeie Juiz de Com-
mis,saõ. Provisaõ de 6 de Novembro 
d~ 1784. O dos Orfaõs tem inten-
çaõ fundada na Lei , para escrever 
nos Inventarios, -e Causas dos Or-
faõs. Provisaõ de , 6 de Novembro 
de 1784. O Escriva:õ da Executoria 
das dividas da Fazenda Real, as-
siste ás Arrematações na Praca dos 
Leilões, sem precisaõ de Pr~cato
rio. Alvará de !!26 de Março de 
1785, §. 3. O Escrivaõ das Causas 
de Embargo de nova obra em Lis-
boa, he o mesmo do J uizo das pro-
priedades. Decreto de 1 fJ de No-
vembro de 1787. O Escrivaõ das 
Sizas, passa as Guias do N!anifestô 
dos vinhos , e tem a terça parte das 
denuncias. Edital de- 13 de Agosto 1 

de 1788, §. !l. Quem deve propor-se 
para a serventia dos Officios de Es-
crivães da Fazenda, veja-se o De-
creto de l de Abril de 1791. Os Es-

, cri vães das Sizas saõ providos pelos 
Provedores , e naõ pelos Corregedo-
res das Comarcas. Provisaõ de <2 de 
Dezembro de 1791. Os Escrivães 
das Ouvidorias territoriaes extinctas 

' :ficáraõ sendo Escrivães das novas 
Çorreições. Alvará de 7 de Janeiro 
ce 179 ... , §. 17. O Escrivaõ da Ca-
mara do Senado de Lisboa, naõ pó-
de prover Officios alguns della. De-
creto de lfJ <le Abril de 179~. Escri- c 
vaõ dos Feitos Civeis dos Milita1·es ' 
foi criado por Decreto de ~3 de A~ 
bril de 179~. Veja-se o Alvará ~ 
14 de Outubro de 1791, Alv~f4. 
de ~o de Julho de 1797, e a Res<it" 
luçaõ de 30 de Abril de 1800. ds 
Escrivães das Camai::J dos Mestra-
dos das Ordens, que " molumentos 
e ebrigações tenhaõ, v ~a-se o Alva~ 
rá de 18 de Março de, 1793. Foraõ 
criados .oi to Escrivães numerarias pa-
ra o serviço das ná~s. AI vará de 3 
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de Junho de l .'?-.93, ·§. 17. Os Escri-
vães da Cama1:a do Desembargo do 
Paço, que servem n~s impedimentos 
dos outros, vencem a terça parte do 
·t·denado. Decreto de 6 de ' Março 

de 17~)4. Aos Escrivães da Superin-
tendencia da Decima, que premio 
se deu , veja-se o Decreto ~ 13 de 
Agosto de 1799. Quando devaõ os 
Escrivães das Sizas remetter as Guias 
dos vínhos que se embarcaõ pa.ra. 
Lisboa, veja-se o Alvará de 4 de 
Dezembro de 1799. Foi criado Es-
crivaõ Ajudante da Receita, e Des-
peza, Executoria, e Superintendel'l-
cia dos novos Direi tos , por Decreto 
de ~8 de Janei.ro de 1800. Ao Escri-
vaõ da Meza do Erario 'Se deu bum 
Ajud~nte, por Decreto de 12 de A ... 
bri.l de 1802. Foi criado .hum Escri-
vaõ da Conferencia na Porta da Al-
fandeg·a Grande de Lisboa , pela 
R.esoluçaõ de ~ de Julho de 130 5. 

1 Como se reguiáraõ as incumbe.ElcÍag 
, dos Escri v~~s do J u.izo da Cm·ôa , e 
' Fazenda do Ri.o de Janeiro, veja-se 

1 o Alvm·á de 8 de Abril de 1807. Os 
Escrivães" das náos de guerra, foraõ 

1 graduacJos em segundos Tenentes, 
, e os das frag~tas ern Alferes. Reso-
1 Jucaõ de 3 de Julho de 1807. A Car-
l ia, de Escrivaõ dos novos Direit0s, 
1 he expedida pela Junta dos Tres Es-
1 tados. Decreto de 18 de Julho de 

l 807. Foi criado Escrivaõ da Cama-
ra do Registo da~r Mercês ne> Rio de 
Janeiro, por Alvará de 9 de Maio 
de 1808. Hum Escrivaõ da Camara. 
supernum~rario, foi criado no Dés-
embarg0 do Paço do Rio de Janeiro, 
por Alvará de 1 de Agosto de 1809. 
Escrivaõ da Inconfidencia ,_ foi no-
me~rdo por Decreto de ~6 de Setem-
bro de 1888.. O Escrivaõ da Saude 
no Brasil quem seja , veja-se o Al-
vará de 92qg de Janeiro àe 1810, §. ~
O Escrivaõ do Delegado do Fyzico 
JVló.r , faz as vezes de Prom.otor do 
Juizo. Ab:vará de \'J~ de Janeiro de 
181 o, §. 31. Ao Eecrivaõ do Regis-
to dos Testamentos, se deu Regi-
Il!ento em data de 7 de JaneÍ'ro de 
169~. Por Provisaõ d-0 Tribunal do 
D-esembargo do Paço, do mez de No-
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vembro de 1766, dirigida ao J niz de ' 
Fóra d:e S. Vicente da Beira, se de-
c]a:rou que os Escrivàes nà cli ta Co-
marca, devem coBtinua:r a servir 
com provimenüis âo Corregedor dfi 
ComaEca, visto serem taõ tenues os 
:rendimentos dos seus Ofilcios . . · 

Escrutiiiio he o V aso em qt1e se 
recolhem os votos , ou papeis de 
Côrtes. 

'Esciulei1'·o he hum Titulo, ou 
gráo de Nobreza inferior ao de Ca-
valleirn., e q ie no tempo da antiga 
Cavallaria. , servia de degráo pa:1·a 
subir a este ultimo Titulo. Escudei-
ro vem aa palavra Escudo, po1·que 
~lle trazia o escudo do- Cavailleiro, 

- para lho. dar quando era occasiaõ. O 
foro de Escudeiro póde accrescentar-
se ao de Cavalleiro Fidalgo, mas 
nunca ao de Fidalgo Cavalleiro. Ho-
j·e dá-se o . nome de Escudeiro, éÍ-
quelle criado que acompanha Senho-
ras, de cavalllo, ou a pé, e he cria-
do de maior graduaçaõ. 

Escudeiro Fidalgo. Dá-se este ti-
tulo por accrescentamento, aos Mo-
cas da Camara. 
, Escudefro de Linhagem , se diz 
aquelle que procede de EsGudeiros. 

Os Escudeiros, e os Armados Ca-
valleiros, e os que tinhaõ a honra de 
V assallos , eraõ escusos da Jugada, 
pelos Foraes anügos, qHe nesta par-
te foraõ revogados pela Lei de ~f> de 
Maio de 1776, §§. 1, e 3. Entre 
Escudeiro, e Peaõ, naõ se conside-
ra estado méd10. Alvará de 6 de A-
bril de 153 8 , e Resoluçaõ de \27 de 
Março de 1738. ~ 

Escudo he a arma defensiva, de 
que se usav~ para cobrir o corpo 
contra os botes de lança, e golpes 
de espada. Era oval, e oblonga, e 
enfiava-se no braço esquerdo pelas 
em braçadeiras. Ne11e se pintavaõ ar-
mas, emprezas, e divisas. He de-
monstraçaõ de sentimento quebra-
rem-se os Escudos na morte dos So-
beranos. Aviso de 2 de Agosto de 
1750. Quando se quebráraõ por mor-
te do ·Senhor Rei D. José, que pes-
sotts foraõ obrigadas a assistir , ve-
ja-se o Editál de l de Marco de 1777. 

> 

Tarnbem se-chama Escudo a certa 
mo€da de ouxo, .que vale deze eis 
tostões. No ternpo do, Senhor !,lei D. 
Duarte, havia escud-os de ouro , d.os 
quaes vahaõ 54· hum marco de pra-
ta, e cada hum delles 90 rs. 

Escusa. E ta palavra recebe mui-
tas significações. Di·z-se das razões 
que alguem tem para dispensar-se 
de acceitar alguma comn'lissaõ, co .... 
mo a de Tutór , Cuntdor, Depos.i-· 
iario , &e. ; e entaõ he synonymo de 
escusacaõ. Tar.nbem se diz dos mo-
tivos q{ie se propoem para deixar de 
comparecer no l_ugar, e tempo para 
que he citado, ou para obter espera 
para esse fim. Emiim, chama-se es-
c1i1sa todas as razões que al 0·uem pó... 
de alleg;ar para se desculpar de al-
gtlma cousa. 

Escusaçaó. Palavra tiradla das 
Leis Romanas , que significa as ra ... 
zões, e motivos que alguem allega, 
para ser desonenido de alguma tute-
la, curadoria, ou outro emprego pú-
blico. Os J urisco:nsultos Romanos, 
formavaõ duas classes de e_§cusações, 
humas volúntarias, que eraõ funda .... 
das em algum privilegio, impoten ... 
eia , ou diminuiçaõ de confiança ; e 
outras necessarias, que até faziaõ 
cessai· a tutela, ou curadoria depois 
de já acceita. Podiaõ escusar-se da 
tutela , ou curadoria por pri viJegio, 
os que tinhaõ tres filhos em Roma, 
ou quatro na Ita1ia , e cinco nas 
Províncias, existindo vivos, ou ten-
do morri do em defensa do Estado ; 
os Administradores dos bens , e ren-
das Reaes, os ausentes no serviço 
do Estado, os Senadores, os Juris-
çonsultos , os Medicos, e Professo-
1res públicos; por impotencia, os que 
já eraõ encarregados de tres tutelas 
<U erentes, os mendigos, os que naõ 
... : iaõ ler, os que haviaõ completa-
~ setenta annos de idade, os que · 

adeciaõ doença· habitual; por falta. 
de confiança, ps, que tinhaõ inimiza-

e capital com o pupillo, ou com S€U 
pai. Contavaõ-se entre as escusaçõe~ 
necessarias, Q furor, ou loucura, a. 
demencia, a surdez, a cegueira, a 
menoridade, a profissaú das armas, , 
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o Sacerdocio, e a Ordem l\.fonaca]. 
Admjttem-se entre nós quasi todas 
as escusações da tutela, ou curado-
ria, introduzidas por Direito Romano. 

Esdras. Os Livros de Esdras, 
saõ dois Livros da Sagrada Escritu-
1·a, dos quaes o primeiro he de Es-
dras, e o segundo de N ehemjas. O 
primeiro destes dois Liv1·os, contém 
a historia da volta do cati veuo do 
povo Hebreu , e com prehende o es-
paço .de .oitenta e dois annos, desde 
o anno do Mundo 3468, em que Cy-
ro possuio só o lmperio do Oriente, 
até o anno de 3550, que foi o se-
gundo anno do reinado de Artaxer-
xes Longimano. O segundo contém 
a historia do restabelecimento de Je-
rusalem, a refórma do povo depois 
da sua volta á J udéa, e a Religiaõ 
reconduzida á sua primitiva pureza, 
e comprehende o espaço de quasi 
trinta e hum ::mnos; desde 355 até 
o reinado de Dario Notho, em 3581. 
Esdras emendou nos Livros Sagra-
dos os erros que havia, e substituio 
aos caracteres , ~amaritanos de que 
os J udeos d' antes se serviaõ , os ca-
racteres Chaldaicos, a que os Ju-
deos se haviaõ costumado durante 
o cativeiro. 

E::ifera. Moeda de oiro do Senhor 
Rei D. Manoel , com · hum a esfera 
de huma parte, e da outra huma le-
tra que dizia: mea, ao que parece 
que queria dizer, que a esfera que 
o Senhor Rei D. Joaõ II. lhe dera 
por empreza, a fizera e11e sua com 
a extensaõ d as suas conquistas. 

Esmola he toda a especie de soc-
corro que se dá aos pobres por com-
paixaõ, ou pQr caridade. A esmo!~ 
naõ só he hum acto de beneficencia,~ 
mas hum dever que o homem deve 
cumprir com o seu semelhante, dfi'~
prov1do dos ;meios de subsistenc';~. 1 
Esmolas naõ se pódem pedir púõµ-· 
camente mendigando, sem licença 
elo Intendente GeraLQ.a Policia, oJt 
dos seus Comm'issarios nas ProvinJ 
cias. Alvari de ~5 de Junho de 1760, 
§. ,19. D'antes davap essa licença 
o~ Provedores , Corregedores , e Ou-
vidores das <Jomarcas. Alvará de 9 
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de Janeiro de 1604. Naõ s6 se naõ 
devem pedir esmolas sem hcença, 
mas tambe1n naõ se devem pedir com 

(imagens nas maõs, pelo pouco res-
P'fi1eito com que se trata.õ. Provisaõ 

de 9 de Janeiro de 1604, e Alvará 
de ~5 de Dezembro de 1608, §. 13. 
N aõ devem ser nomeados para pedi-
dores de esmolas, pessoas que te-
nhaõ mais de duzenfos mil réis de 
fazenda, devendo pedir pessoalmen-
te. Lei de ~~ de Outubro- de 1611, 
excepto os pedidores da Bulla. Al-
vará de ~4 de Abril de 1613. As es-
molas das obras pjas naõ pódem ser 
penhoradas por fianças, ou dividas, ' 
se as pessoas que as receberem naõ 
as obrigarem expressamente. Alvará 
de 19 de Maio, e 1~ de Dezembro 
de 16\23 ; mas fica salvo a El-Rei fa- ' 
zer essa dec]araç.aõ se quizer. AI.va-
rá de 17 de Setembro de 16~3. A 
esmola para a Festa de Nossa Senhora 
da A talaya,, he paga pela Alfande-
ga · grande de Lisboa. Alvará de ~9 
de Dezembro de 1753, cap. ~, § .. ' 
50. As esmolas para cativos como se 
recebem , e 'arrecadaõ -nas Igrejas 7 
veja-se a Lei de 4 Cl.e Dezembro _de 
177 f>, §. 9. As esmolas p'ara cativos naõ 
se pódem repartir, cu entregar sem 
auctoridade da Nieza da Consciencia. 
Alvará de 13 de }\1arço de 1548. 

Esmolan:a quer dizer officio de 
Esmoler. Tambem significa a cÇtsa 
aonde se destribuem as esmolas. Fi-
nalmente , toma-se pela qualidade 
de ' ser esmoler , caritativo. 

Esnwláro he o que pede, e re-
colhe esmolas. ·. 

Esmoler se diz o que faz esmo-
las. Esmoler Mór, he Officio da Ca-
pella Real. D'antes tudo o que era 
<la Capella Re.al despachava ,El-Rei, 
corno Capelbõ Mó!', Deaõ, e Es-
moler. No tempo do Senhor Rei D.' 
Affonso V. , era seu Esmoler, Fr. 
Vasco Tinoco, Abbade de Bouro, 
·Mosteiro da Ordem de Cister, no 
Arcebispado de Braga, Provincia do 
Minho. O Esmoler Mór, dá contas 
ao Càpellaõ .Mór, e ao Deaõ da Ca-
pella Real, nos seus impedjmentosº 
Alvará de ~l de Julho de 1616. Ao 
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Esmoler Mór , e seu Substiluto, se 
deve dar o tratamento de Senhoria. 
Alvará de \20 de Junho de 1764. O 
Officio ãe Esmoler Mót d'El-Rei.,, 
está annexo ao cargo Abbacial d:6 
Alcobaca. 

Esp'açar quer dizer demorar , 
suspender. Ord. Liv. 3.º; tit. 37, 
§. 5. Espaçar a Casa da Supplica-
~aõ, he feria.la até certo prazo, le-
vantar as Sessões, ou Relações, ad-
cliar, prorogar. Ord. Manoelina , 
Li V. 1. o' ti t. J • §. 40. 

Espaço he a extençaõ entre dois 
termos. AHegar espaço á Demanda, 
he o mesmo que vir coin Excepçaõ 
dilatoria, ou com Moratoria. Ord. 
Liv. 3.0

, tit. 38, e 49. Tambem se 
diz espaço , à interrupçaõ das Ses-
sões , Deliberações , Relações dos 
Conselhos, Juntas, ou Triburiaes ; 
e he entaõ svnonvmo de Férias. Ord. 
Liv. t.º, tÍL l; §. 46. 

Espada. Arma que consta de la-
mina, ou folha com ponta, e gu-
mes , e de copos. He arma offensi-
va, e defensiya. As espadas ·deviaõ 
ter_ a medida de cinco palmos , além 
do punho, e maçã. Provisaõ de õ de 
Janeiro de 16~ 1. Mandou-se pelo Al-
vará de 30 de Junho de 165~ . , que 
naõ pudessem leva-las os Escrivã~s , 
nem os Letrados ás Audiencias. Pe-
lo Alvará de~~ de Març0 de 1719, 
se determinou que para dellas se u-
sar, fossetn de tres palmos fóra o 
punho. A Pragmaiica de ~4 de Maio 
de 17 49, cap. 14, prohibio que trou-
xessem espada as pessoas de baixa 
condiçaõ, e os aprendizes de Otlicios 
mecanicos. Prohibio tambem qUe se 
trouxesse espada fól'a da cinla. Re-
petia esta prohibiçaõ o Alvará de 
~1 de Abril de l 7ól, §. 9, ainda a 
i·espeito dos soldados. Permittio po-
~ém este Alvará , o uso da espada 
aos artifi.~es , e mestres encartados , 
aos donos ~ e mestres , ou a.rraes das 
cara vellas , e barcos de transporte , 
e de pescaria, aos · pescadores aggre-
gados ás Confrarias dos matitim0s 
do Reino , e aos criados na presen"'" 
ça, e companhia de seus amos, quan-
do foretn com ~lles p~las estradas, , 
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mas só durante a jornada. Declarou .. 
se pela Provisaõ de l 7 de Abril de 
l7b3, que podiaõ trazer espada sem 
licença os cortadores , e que lhes 
naõ era isso prohibido pela Pragma. ... 
tica. 

Espadim quer dizer espada me ... 
nor, ou florete. Os espadins devem 
ser como as espadas, de tres palmos 
de comprimento fóra o punho, e ma-
çã. Alvará de ~9 de Março de 1719. 
Espadim era n'outro tempo moeda 
de ouro, de prata, e de cobre. O 
Senhor Rei D. Affonso V., foi o pri-
meiro que o fez lavrar. Eraõ de pra ... 
ta, do tamanho de meio tostaõ, com 
o valor de qu.a.renla réis. Tinhaõ de 
huma parte o Escudo do Reino, com 
a letra: .Ad.futorium nostrwm in no-
mine Domini. E da outra , huma 
maõ çom huma espada nua, e a pon-
ta para baixo ; e o nome do Rei na 
orla. Deu occasiaõ a esta moeda, a 
Ordem da E ,spada, que o dito Se-
nhor Rei instituíra para a expediçaõ 
de Féz. Desta moeda' se faz mençaõ 
nas Côrtes de Evora, do anno de 
1481. Depois o Senhor Rei D. Joaõ 
II. fez lavrar Espadins de ouro com 
o mesmo cunho , mas com a ponta 
da espada para cima, e com o valor 
de trezentos réis. O Senhor Rei D. 
Manoel levantou este valor a qui-
nhentos réis , porém na sua Ordena-
~aõ da Ediçaõ de Lisboa de H>6f>, 
Liv. I.º, tit. 61, se dá ainda ao .Es-
padim o valor de trezentos réis, sen-
do moeda de ouro. Igualmente fez 
bater Espadins de cobre prateado, 
com o valor de quatro réis. _ 

Espalda he synonymo de hom-
~pb~o, espadoa. Cadeira de espaldas se 
diz a que he d encosto por detraz. 

Espaldar. He a parte da cadei-
:f· , ou docel 1 que fica por detraz 

ll'd s costas de quem se asse.t.1ta. 
.. . Espanto quer dizer terror , às-

1 
sQmbro. Neste sentido se toma esta 

1palavra, na Ord. Affonsina, Liv. 
·, ~.º, fol. õ. 

Esparcal quer dizer terra plana, 
e raza. o" esparça.1 de Sacavém , até 
o marco da Pov:oa, foi mandado res-
tituir ao 8enado da Ca,mara de Lis-

. 6 
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boa, pelo Decreto de 10 de Outu-
bro de 1766. 

Esparto. Especie de junco , de 
que se fazem sogas, esteiras, capa-
chos, ceirões, e outras obras. O es-
parto de Alicante foi perrnittido aos 
estrangeiros importa-lo para o Rei-
no , por Decreto de 4 de Março de 
1641. 

Especial se djz do que sp refere 
singularmente a certo object.o. Est.e 
termo se oppõe ordinariamente age-
ral. Huma Procurqçaõ he geral, ou 
especial. A que he geral , he para 
todos os negocios do constituinte. A 
especial he só para certo oqjecto. 

~ Especiaria se diz de todas as 
drog·as aromaticas ·que servem de a-
dubar, corno canella, cravo, pi-
menta, corninhos, &c. Prornetteu-
se premio a quem a cultivasse na A-
mericA. Alvará de 7 de Julho de 1810. 

Espécie significa humas vezes o 
facto, e as circunstancias que pre-
cedem, ou acompanhaõ alguma cou-
sa. Assim se diz a especie de huma 
'luestaõ, de huma Sentença. Signi-
fica outras vezes a mesma cousa que 
ha de ser entregue, e naõ outra si-
milhante. Ha cousas fungivejs que 
pódem ser substituídas por outras, 
corno o dinheiro 1 o trigo , o vinho , 
&e. Mas as cousas que naõ saõ fun-
gi veis, como hum cavallo, hum boi, 
devem ser entregues em especie, is-
to he , deve precizarnen te entreg;ar-
se o mesmo cavallo, ou o mesmo 
boi que se em prestou. Especie signi-
fica tarnbem em estillo forense , o 
dinheiro corrente. • 

Especies Sacramentaes saõ as ap-
parencias do paõ, e do vinho no Sa-
cramento da Eucharistia. <;i -

Especi:ficaçaó he o que designa a 
especie de. huma cousa, o que s ,_., 
ve de ex phcar que se teve em vis -~ 
esta cous_a, ou aquella , como quap-
do se deixa em leg·ado todos os mó-
veis da casa , e se e_xplica que o di-~ 
nheiro he comprehendido nesse lega-
do. He isso huma especificaçaõ res-
pectivamente ao dinhe.iro. · 

Espeitamento quer dizer cippres-
saõ, ve.x.ame. , que a alguem se faz 
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por se espjar, espreitar, ou mali-
ciosamente inquirir· as suas particu-
lares acções. Ord. Affonsina, Ljv. 
~ .º, tiL 5, art. 6. Tambem signifi-
c extorsaõ de dinheiro indevido. 
Dita Ord. Liv. Lº, tit. ~3, e 37 > 
e Liv. 12.º, , tít. 18. 

E'spera he synonymo de demora., 
dilaçaõ. Esperas naõ póde dar aos 
devedores das Dizimas da Chancel-
Iaria, o Juiz executor <lellas, mas 
só o Conselho da Fazenda. A lvará 
de ~[> de Setembro de 165õ, §. 7. 
Foraõ admitlidas esperas de seis m e-
zes eni outras dividas da Real Fazen-
da, estando seguras. Resoluçaõ de 
9 de Setembro de 1695. As esperas 
que os credores de maior numero 
daõ ao commum devedor , obrigaõ a 
todos geralmente. Decreto de 4 de 
Abril de 1777, A lvará de 14 de 
Março de 1780, e Assento de 15 de 
Fevereiro de I 79 I. Por este Assen-
to se declarou que só se podiaõ con-
ceder esperas pela pluralidade dos 
credores do devedor commum, mas 
naõ rebates de dividas, para os quae~ 
se precisa do unanime consentimen-. 
to de todos os credores. 

Esperança he hurna das tres Vir ... 
tudes .Theologaes , pela qual os fieis 
esperaõ de Deos pelos merecimentos 
de Jesus Christo, a Vida Eterna no 
seculo futuro, e neste os bens que 
para ella conduzem. }, 

Espingarda. Arma de fogo, gran-
de, com cano, coronha, e fechos. 
Ninguem póde trazer espingarda cai·-
reg·ada , ou descarregada de noite 
depois de Ave Marias, nem entrar 

. com ella nas Povoacões. Lei de ~ 1 
de Maio de l 610. Foi prol;libido o 
uso de espingarda aos moradores de 
Aldea-Gallega , e Alcochete , pelo 
Alvará de 1~ de Outubro de 161~º 
N aõ se póde usar de espingarda. pa-
ra a tirar á caça no ar , debaixo das 
penas de pri.saõ- , e degredo. Dito 
Ah'ará de l~ de Outubro de 16HJ. 
Nioguem póde usar de espingarda 
de pederneira, nem tela em casa, 
debaixo das mesmas penas. Lei de 
5 de Julho de l 613. Pódem porém 
usar della as pessoas que tivere~ 
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dois mil cruzados de fazenda, e da-
hi para cima. Dita Lei de f> de J u-
Iho de 16 13 ; e os lVIinistros , e O ffi-
ciaes de Justiça nas diligencias doq 
servico. ·Alvará de 6 de Novemb1:6 
de l G 13 ; e os moradores do Algar-
ve, quando acudirem aos rebates, 
ou forem ás suas fazendas. Alvará 
de 7 de Novembro de 1613; osüf-
ficiaes das Coutadas. Alvará de ~ 
de N overnbro de 1618 ; Os morado-
res da Villa de Viana, e seu Ter-
mo, e dez legoas em volta. Resolu-
,çaõ d,e Ç29 de .Agosto de 16~4·; os 
que tiyerem arcabuz de murraõ. Al-
vará de ~4 de Julho de 16~6; ou 
mosquete, ou pique. Alvará de l~ 
de Setembro de 1669 ; os alistados 
nas Ordenancas. Alvará . de ~4 de 
Julho de 16~6, dito Alvará de l~ 
de Setembro de 1669; os 'soldados 
Au...'\:iliares. Alvará de ~o de Dezem-
bro de 1696; os que morarem na 
·distancia da raia até tres legoás. 
Decreto de 6 de Maio de 1653. Naõ 

- pódem usar de espingarda os mora-
dores da India, com pena de degre-
.do. Lei de 9 de Fevereiro de l 618. 
.Quem usar de espingarda com mu-
niçaõ para caçar, incorre em pena 
pecuniaria, e de degredo. Lej de ~3 
de Fevereiro de 16~4!. O uso de es-
pingarda de noite, · he caso de de-
vassa. Lei de ~o de Janeiro de 1634. 
Foi prohibido aos Serralheiros con~ 
certar., ou comprar as espingardas 
dos soldados sem ordem da Tenen-
cia. Alvará de 31 de Agosto de 
1660, e Decreto de 18 de Maio de 
1664. Ninguem póde ter espingarda 
em sua casa nos limites das Cou.ta-
das Reaes, e legoa e meia á roda. 
Alvará de~ 1 de Março de 1800, §.~o. 

Espinosa. Pedro Cordeiro de Es-
pinosa, nasceu na Cidade de An-
gra, Capital da Ilha Terceira, e foi 
.filho de Manoel Cordeiro, e de Ma-
1·ia Espinosa. Passou noanno de 1650 
á Universidade de Coimbra , aonde 
.foi graduado l\'Iestre em Artes, e 
Doutorado em Canones. Foi em Lis-
boa Juiz A pos tolico , e depoi~ foi 
promovido a Deaõ da Cathedral da 
Bahia , e Desembargado1· da mesma 
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Cidade. Foi nomeado Prelado do Rio 
de Janeiro , aonde ainda naõ havia 
Bispo, cujaPrela~ura regeitol:1. ~om
poz : Commentarios ás Ordenações do 
Reino. Manuscritos. 

Espírito quer dizer sopro , ou 
halito. Tarnbem se diz a porçaõ mais 
subtil dos corpos extrahida_ q'uimica-
mente. Significa naõ menos a alma. 
Espirito da Lei he a razaõ <lella. A 
ignorancia.., e a superstiçaõ havia.õ 
dado lugar á falsa opiniaõ da apa-
riçaõ dos espíritos que as sciencias 
tem banido. 

Espírito Santo he a terceira Pes-
soa da Santissima Trindade. Tem 
este nome porque lho dá a Sagra-
da Escritura, e porque ella proce-
de das outras duas Pessoas , por 
via de inspiraçaõ. A Divindade do 
Espírito Santo, he hum artigo de 
Fé, e o oitavo do Symbolo dos A-
postolos. 

Ha em França huma Ordem mi-
litar, intitulada· do Espirito Santo. 

A Confraria do Espírito Santo 
da Casa da Supplicaçaõ foi instituí-
da no anno de 1566, e confirmada 
por Alvará de ~õ de Setembro do 
mesmo anno. A respeito das penas 
a ppJicadas para esta Confraria , se 
tomou o Assento de ~f> de Abril 
de 1598 , que transcreve : Cabe-
do de Patronatibus Regire Coronce , 
cap. 45. 

Fr. Domingos do Espírito San-
to , natural de Lisboa , filho de Bal-
thazar Ferreira, e de Anna Pessoa, 
foi Religioso da Ordem de Santo 
Agostjnho, e Reitor do Collegio da 
mesma Ordem em Goa , aonde mor-

l?reu no anno de 16 ~ 8. Compoz en-
tre outras obras: Manual de Visita-
dores , Manual Eremit'ico , Tratado 
~~ Contratos, Dubi·a Regularia, Pri-

1~1YíZegios dos Missionarias , Manual de 
Ministros Ecclesiasticos , .Manuscri-

v as. 
Espolzºo se diz dos bens que :ficaõ 

' por , morte d e algum a personagem. 
No espolio dos Bispos,~ e Clerigos, 
naõ pócle intrometter-se o Colleitor. 
Carta Régia de 9 de Setembro de 
1609 . O espolio do Bi'spo do Pará , 

·:. 7 
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foi mandado entregar aos· seus her-
deiros, pela Provisaõ de 9 de Maio 
de 1753. Outro tanto se mandou pe-
la Carta Régia de 7 de Junho de 
1784. Pela ResoJuçaõ de 17 de Abril 
de 1793 , se declarou pertencer o es-
polio dos Bispos Ultramarinos , ao 
seu Suc'cessor. Mas pela Resoluçaõ 
de 16 de Outubro, e Avjso de l~ -
cle Novembro de 1799, se determi-
nou, que pertencia aos seus herdei-
ros. O espolio dos Religws.os sec11la-
ri'Sados pertence á Corôa. Resüluçaõ 
de ~6 de Dezembro de 1809, e A-
viso de 1 de Dezembro de 181~. 

Esponsaes. A e Leis Romanas de-
:füúr~õ os Esponsaes ~ huma promes-
sa que duais pessoas de differen te se-
xo fazem huma á outra, ·de se rece-
berem por mar.ido, e mulher. Daqui 
vieraõ os noim.es de Espe>so , e Espo-
sa. Os Esponsaes saõ qu.asi taõ anti-
gos como o casamento. Elles tem si-
do e1n. quasi todas as Nações polidas· 
o preliminar de huma uniaõ taõ im-
portante na Sociedade Civil. Os Gre-
gos , e e>s I-Iebreos , conhecêra.õ o seu 
uso. Fora@ os Esponsaes adop.tados 
pelos Ch.ristaõs. A fg:reja Gréga da-
va aos Esponsaes a mesma força que 
ao màtrimonio effectivo. Mas a Igre-
j.a. Latina sempre considei:ol!l os Es-
p.onsaes como simp>les promessas de 
çasamento. O C0n.cili-0 d.e Trento , 
prohibio os Esponsaes por palavras 
de presente, ou matrimonias .clandes-
tinos., exigindo a presença do pro ... 
prio Paxoco, e de oluas, ou tres Tes-
temunhas. O uso dos Esponsaes , 
tem por .fim. remediar os inconvenien-
tes qtm nascem d~ casamentos mui.,. 
te> precipitados .; porém eHe naõ he,1 
absolutamente indispensavel. O .con-
~rat.o dos ~por_isaes' ~inda que se- i 
Jª syn llag·matico , · ou de mutu!\3 ' 
prestações, .naõ he indissoluvel. Dft~; . j 
solve~se por diversas maneiras, que , , 
os ~anonistas encerraõ nestes vei:sos'I ~ \ 
Latllllos : l 

Dissensus , crim,eni , fuga, tempus, et 
<Jrdo , secundas. , · , 

Mor bus , et a:_ffinris-, vox publica eum ' 
..que r:eclam&nt. ~ 

'· ·' 
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Qúodlibet i"storum Sponsalia solvit 
eotum. 

Naõ pódem contrahir-se valida~ 
' ente os Esponsaes sem Escritura 

públjca, ass1gnada pelas Partes, e 
por seus Pais, Tutores, e Curado-
res. Lei de 6 de Outu~rô de 1784, 
§. ~ , e seguintes. Os Esponsaes 
clandestinos -n aõ · roraõ com prehend1-
dos na prohibiçaõ da Lei -de 13 de 
Novembro de 16bl, sobre os matri-
monias c]andestjno::; , como declarou 
a dita Lei de {) de üutubro de 1784~ 

Espora~ Instrumento de metal., 
qqe se embebe no calcanhar da bo-
ta, e serv.e de pi.caro cav,aHo~ .-Espo
ra he tambem huma Ordem de Ca-
vallerià estabelecida peJo Papa Pio 
IV. em 156.0. Os Cavalleiros .desta 
Ord.em ,trazem huma Cruz de omrt> 
de oito pontas, esmaltada de verme-
lho, p0r baixo cla qual per.ide hurna 
espora de ouro. Os N uncios _, e o.s 
Auditores da Rota, podem criar Ca-
valleiros da Espora. Esporas ,doura.-
das eraõ antigamente hum cl.istineti .. 
YO impGrtante_ Só as pessCilas ,d.e hu-
ma crrdem elevada as tra~iaõ. AI.-

. guns antigos Concilfos prohihírall> es..-
ta e.spede ·de 1mw aos E .ceiesiasti.-
-00.s. Nos se.culos mais moderrn»s, a 
e.spora dourada f.orm.ou a diff erença 
entre .o CaiVaJleir-0, e Es.cud.efro. Es-
te só a podia trazer de prata. Fez 
tambem huma das principaes .cer.e .. 
rnonias , de ser alguern rec.elbjfil.o, e 
armado CavaUeiro, o calçarem-~er-:lhe 
as esporas. Veja-se a Ord. Affonsi-
na, Liv. ~. º, tit. 45, .§§~ 3, ,e f>,. 
-e tiL 82 , §. 6. 

Esportulas. Esta palavra . naõ se 
:usa senaõ no p1ura1, e sjgnifica enao-
Jumentos , ou .direitos em .dinheiro, 
-que os Juizes de alguns Tribtu'Nil.e~ 
e.s.taõ auct0Tisaoos parra receber das 
Parte.s , pelo exame do Processo es-
crito. Esta es:JI!ecie de retribniçõ.es se 
.eJu.a·m.aõ em DireHo .espm.·íulas , da 
19alavra Latina .Sp.ortula, quM~ signi .. 
.ficava toda a .esp.ecie de iirutos .em 
geral , e singularmente os aromas 
.oom o.s quaes se confeiiavaõ os fru':'" 
tos de que se fa.zia.õ presentes aos 
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Juízes.' Dahi vem que os Francezes 
chamaõ ás esportulas epices. A ori-
gem das Esportulas sóbe até o tem-
po dos Gregos. Plutarco na Vida de 
PeriCles diz, que este foi o prim -
roque attribuio aos Juízes deAthe-
nas, salarios chamados Prytaneos, 
porque elles se deduziaõ do dinheiro 
que os Litigantes consignavaõ em 
Juízo na entrada do Processo no Pry-
taneo, que era hum lugar públjco 
de.stinado para a administraçaõ da 
J ustica. 

Esposa he a mulher que promet-
teo casamento. A 's vezes se dá este 
nome ás casadas. As esposas herdei-
ras , ou senhoras das casas , pódem 
estipular com seus dposos para a vi-
da, e para a morte, as reservas, e 
condições que quizerem. Lei de 17 
de Agosto de 1761, §. 8. 

Esposo he o homem que está a-
palavrado para casar. A's vezes dá-
se tambem este nome ao marido. 

' Esposorio he o mesmo que con-
trato de casamento. 

Espurio se diz o filho bastardo 
dê pai incogni to. 

Esquadra he a porçaõ de huma 
Armada naval. Tambem se dá este 
nome a hum corpo de Cavalleria que 
tenhà ao menos vinte cinco homens, 
•ª terça parte de huma Companhia. 
Cabo de esquadra he nome que se 
dá ao Official inferior que, a governa. 

Esquadraó. A otigamente era cor-
po de Infanteria, e Cavalleria, em que 
o Exercito se dividia. Esqua<lraõ he 
hoje de cento e vinte cavallos. 

Esquartq.ar. Quer dizer dividir 
em quartos. Este genero de su ppli-
cio, que consiste em punir hum cri-
minoso fazendo-o puxar por quatro 
cavallos, ~ muito antigo, e naõ se 
emprega senaõ no caso de crime de 
Leza Magestade de primeira cabe-
ça. Tito Livio, conta que Tullo Hos-
1tilio, terceiro Rei de Roma, con-
demnou Mettio Suffetio, Dictador, a 
ser puxado por quatro ca vallos por cri-
me de alta traicaõ. Em Franca era o 
costumado supp1icio dos que ~usavaõ 
attentar contra a pessoa dos Reis. 

Esquinistas. Seita de Montanis-

EST 
tas, que confundiaõ as Pessoas da 
'frindade. Este erro he essencial-
mente o de Sabellio. 

Essenda he o consti tu ti vo de al-
g·uma cousa , que a faz tal qual ella 
he, ,e a distingue de tudo o que naõ 
he ella. Os 'I'heologos assignaõ por 
esseoCÍ€l dê Deos' hum dos seus at-
tributos, que he como o principio, 
e raiz de todos os outros , e vem a 

' ser a independencia da sua existen-
cia que elle tem de si mesmo. Deos 
disse a Moysés, qµando este lhe 
perguntou quem elle era: Eu sou o 
que sou ; isto he : Eu sou o Ente por 
excellencia. 

Essenios. Nome de Seita entre 
os J udeos. Huns se casavaõ, e ou-
tros viviaõ com huma conducta ir-
reprehensi vel , e sem nota na sua 
crença, ou nos seus costumes. Eraõ 
entre os Judeos, o que os Monges 
mais austeros, e mais retirados saõ 
entre os Ch:ristaõs. 

Estaçaó se diz das Igrejas, Capel-
las, ou Altares designados parÇt ga-
nhar as Indulgencias do J ubileo, dos 
Lugares aonde as Procissões faze1n 
parada, e da ceremonia usada em 
muitas Igrejas, durante a qual os 
Sacerdotes , ou os Conegos sahem 
do Côro, para ir cantar huma An-
tifana, e outras preces diante do 
Crucifixo, ou de alg·um Altar. Tam-
bem se diz Estaçaõ, aquella parte, 
reparliçaõ, ou membro de que se 
compõe a Acministraçaõ pública. Al-
vará de 31 de Maio qe 1803 , §. 
17. Tam bem quer dizer a sazaõ do 
anno , como o Inverno , o Es Lio, a 
Primavera, e o Outono. Significa 

1,naõ menos a prática que faz o Pa-
roco aos Freguezes de ordinario á 
Missa grande. 
r l Estada quer dizer a permanen-

• ciia em certo lugar. Ca valJo de es-
tada, he o que está em estrebaria, 

te naõ em almargio. Ord. Affonsina, 
Liv. 1. 0

, pag. 495, cap. 9., e Fi-
hppina, Liv. ~.º, tit. 60. Tarnbem 
significa o acto de eslar presente a 
alguma acçaõ; ou negocio. Ord. Af-
fonsina, Liv. i. º, fol. 37 4, e Liv. 
1. 0 , tit. 9 , pag. 7 4. 
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Estaço. Achilles Eslaço; nasceo 

na V illa da Vidjgueira , Província 
do Além-T~jo , em l 5 de Junho de 
15~4. Foi. filho de Paulo Nunes Es-
taço , que foi Cavalleiro da Ord~m 
de Christo, e Goverpador do Cas-
tello de Outaõ na Barra de Setubal. 
Aprendeo em Evora, com André de 
Rezende, as Letras humanas. Pas-
sou a Lovaina, aonde teve por Mes-
tre a Pedro Nanio, e depois estudou 
a Theologià. Continuou os seus es-
tudos na Universidade ·d~ París, e 
dahi voltou a Flandres , aonde pra-
ticou com muitos Varões eruditos. 
Em Roma foi elevado a huma Cadei-
ra na Universidade da Sapiencia. Foi 
nomeado por Paulo IV. , Secretario 
do Coacilio Tridentino, cujo lugar 
naõ acceitou, e por Pio V. , Secre-
tario das Letras Latinas, que os Pon-
tífices escrevem aos Príncipes; lu-
gar que exerceo. Foi Chronista: ·La .. 
tino de Portugal , Guarda 1\/lór da 
Torre do Tombg, para cujo lugar o 
convidára o Senhor Rei D. Sebastiaõ, 
e Secretario do Senhor Cardeal Rei, 
D. Henrique. Morreo em Roma a ~8 
de Setembro de 1581, contando 57 
annos , e tres mezes de idade. En-
tre muitas Obras suas, . compoz : 
Commentarium sive Epistola , ad Na-
varrum de red-i,tibi~s Eccles'iastiás. Ro-
rnre, 155\ó2. Esta obra sahio reimpres-
sa em 1574, com o· augmento do 
Commentario de ,Pensi"one , debai-
xo deste titulo : De Reditihus Eccle-
si·astiâs , et Pensione Commentari·oli 
duo. 

Estadella se disse n'outro tempo 
a cadeira nobre , alta , e de braços , 
em que se assentaõ os Reis , e os, 
Magistrados, para dar Audiencia aos 
povos. 

Estadista se diz o Politico vers!\. 
do em materias de Estado. '4' 

Estadisti"ca he a Sciencia de Es- ! 
tado, ou do Governo. 

Estaif,o. Esta palavra tem di ver-
sas accepções, segundo se refere ao~ 
Estado do homem, considerado na 
ordem àa Na tu reza , µa Moral , das 
Sociedades políticas; e do Direito 
Civil. O estado da .. Natureza, he 
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( propriamente, e em ge'ra!, o esta-

1 do do homem no momento do seu 
Jna~cimento. Este estado da Nature-
za, he hum estado de perfeita liber-
c:Mítle, e igualdade, e tem por nome 
a Lei Natural. Os Principes, e os 
primeiros Magistrados das Naçõe$ in-
dependentes, saõ os que vivem pre-
sentemente no estado natural. Esta-. 
do Moral , se diz em gerai' toda a si-
túaçaõ em que o homem se acha com 
relaçaõ aos Entes que o rodeiaõ ;. e 
póde dividir-se em primitivo, e ac-
cessorio. Aquelle heo estado em que 
o homem se acha constituido quan- ' 
-do nasce sem facto humano. Este he 
aquelle em que o homem se consti ... ' 
tue pelo seu facto; como o da fami-
lia , da propriedade dos bens , e .o da 
Sociedade c1vil. E~tado Politico, he 
hum termo generico , que designa 
huma Sociedade de h,omens que vi .. 
vem debaixo de hum certo Governo, 
para gosar pela sua protecçaõ da fe..,. 
licidade que falta no estado Natural. 
Estado Civil, se diz por opposiçaõ 
ao estado da natureza do homem que 
vive em Sociedade com os seus sem e-. 
lha:n tef>. . · 

Estado no sentido do Foro , si ... 
gnifica. a condiçaõ de Aumá pessoa,, 
a qualidade em virtude da qual efla 
gosa de .differentes direitos, e pre ... 
rogativas. O estado nesta significa-
çaõ , nos . provém , ou d'a Natureza 7 
ou da instituiçaõ dos homens, e pol;° 
isso s·e distingue em Natural, e Ci.;. 
vil. Pelo estado Natural, os homens 
ou saõ :pascidos, ou por nascer. Os 
nascidos saõ varões, ou femeas, in-
fantes, menores, ou maiorés. Estas 
qualidades , <m condições, lhes daõ 
tambem direitos difierentes. O feto 
concebido no ventre dé sua rnãi, ad:., 
quire e conserva até o momento do 
seu nascimento, todos os direitos, 
e vantagens que lhe pertenceriaõ se 
elle realmente existisse no mundo~ 
Considera-.se como já rlascido, quan-
do se trata dos seus interesses. O 
estado Civil se subdivide em tres, a 
saber: o estado da Liberdade, o da 
Cidade, e o da Familia. Segundo 
esta. subdi visaõ, o.s ho1nens sa.õ _li-_ , 
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vres, ou escravos. O estado da Ci~ 
dade, he a qualidade parLicular qu~ 
pertence áquelles que compõem a 
mesma N açaõ, e vivem debaixo do 
mesmo Imperio, e Governo, e ""que 
os distingue dos que estaõ sugeitos 
a outra dominaçaõ. .Assim a quali-
dade de Portuguez , he o est~do que 
constitue particularmente hum habi-
tante de Portugal, e que o distiugue 
de hum Castelhano, de hum I nglez, 
ou de hum Allemaõ. O estado da 
Familia, he aguelle que produz as 
relações do marido, e mulher, do 
})ai, e filho , do irmaõ, e irmã, ·do 
tio, e sobrinho, e outros gráos de 
parentesco. Chama-se tambem esta-
do, a çondiçaõ de huma pessoa·, em 
quanto he bastardo, ou leg·it.imo, 
nobre, ou plebeo, ecclesiastico, ou 
secular, e geralmente o lugar que 
ella tem na Socieàade Civil , pelo 
emprego de que he revestida, ou pe-
la profissaõ que exerce. Com relaçaõ 
nesta significaçaõ, he que chamamos 
questões de estado, as contestações 
a respeito da filiaçaõ de alguem, ou 
das suas capacidades naturaes. Ulti-
tno estado se diz ém materia benefi-
cial, o que caracterisa a ultima pos-
se de hum beneficio. Tambem se diz 
em materia Civil ultimo estado, quan-
do se trata da posse, para significar 
a situaçaõ em que as cousas estavaõ 
antes da perturbaçaõ. Lei do Esta-
do, se chama a Lei fundamental de , 
bum Est ado, que determina a fÕr-
ma do seu Governo, o modo porque 
o Monarca he a elle chamado, e a 
norma porque o deve governar. A 
Lei do Estado em Roma, era a Lei 
Régia, em França era a Lei Salica, 
em Allemanha he a Bulla de Ouro, 
em Portugal a Lei das Côrtes de La-
mego , em Inglaterra a Carta Ma-
gna, em Polonia os Pacta Conventa, 
em C urlandia os Pacta Subjection'is, 
em Dinamarca a Lei Real, em Hol-
landa a Uniaõ de Utrecht; e assim 
todas as Leis constitutivas de qual-
quer Governo. Estados saõ a As-
sem biéa dos Deputados das differen-
tes Ordens de Cidadaõs , que com-
põem huma Na~aõ, huma Provincia, 
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ou huma Cidade. Estados Geraes se 
chamavaõ em França á Assembléa 
dos Deputados das diffe1·entes Ordens 
da N acaõ. Entre nós se lhes dá o 
nome de Cortes, que saõ compostas 
dos Deputados das ires Ordens, o 
Clero, a Nobreza, e o Povo. O Cle-
l'o propriamente falando, naõ devia 
formar huma Ordem separada, por-
que neJJa se naõ nasce. He verdadei-
ramente lrnma Corporaçaõ corno he 
o Corpo militar, e a Magistratura, 
que gosaõ de hum estado accidan-
tal. O respeito devido á Religiaõ, 
poz os seus Ministros na primeira 
Ordem , e lhes assignou - o primeiro 
lugar nas Assembléas. A Nobreza 
fórma a s ~;gunda Ordem , e os No-
bres saõ olhados como a parte mais 
illustre do Estado. O Povo que fór-
ma o terceiro Estado , ou Ordem da 
Naçaõ, comprehende todos os que 
naõ saõ Ecclesiasticos, nem Fidal-
gos. Estado maior de hum Regimen-
to, he o complexo de certas pessoas 
do seu serviço. Estado médio entre 
os Mecanicos, e a Nobreza, he o 
d~ certas profissões de Artes Libe ... 
raes , como Pintor, Escultor, Boti-
cario, Cirurg·iaõ, &c. Ord. Liv. 4. 0

, 

tit. 9~, e Liv. f>.º, tit. 90. Estado 
tarnbem se diz a equipagem, ' corte-
jo, e pompa que tem alguma pes-
soa, em razaõ do seu Officio , ou 
Tratamento. Significa naõ menos as 
terras de algum Senhor , como os 
Estados da Casa de Bragança. Esta-
do tomava-se algum dia por informa-
çaõ, queixa, conta, e accusaçaõ. 
Ord. Affonsina, Liv. ~.º, tit. 81, §. 
18. Dª .mesrna sorte e tomava por 
Officio, ou Officios de defunto. Es-
tados se diziaõ naõ menos os Proces-
sos Verbaes, ou Roes de culpados. 

Jt.brd. A~onsi~a,. Liv. I.º, tit. õ, §. 
9, e L1v. ~. , t.It. b9, §. 40. Esta-
do Ecc1esiastico se considera o Cle-
ro, Religiões, 'e Freires das Orden3 
militares, e farnbem as Inquisições .. 

• Regimento de 9 de Maio de I6b4. 
As Sentenças proferidas a respeito 
do estado dasi"_pessoas , e das cousas 
em qualquer .Tribunal , aproveitaõ, 
e prejudi~aõ "TerceiI:os. Alvará de 
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~4 de Janeiro de 177 I. Qual seja o 
Estado maior dos navios de guerra, 
veja-se a Resoluçaõ de 14 de Dezem-
bro de 1796. Qual deva ser a força 
do Estado maior das Praças frontei-
ras, e maritimas em tempo de paz, 
veja-se o Alv;:irá de ~7 de Setembro 
de 1806 , e a Portaria de 6 de Julho 
de 18U. Deo-se nova organjzaçaõ 
pela Portaria, e Plano de 5 de No-
vembro de 181 ~ . Os Estados maio-
res dos Regimentos de Linha, e Ca-
çadores, foraõ augmentados pelo De-
creto de ~o de Novembro de 1809. 

Estalagem. Casa pública aonde 
os viajantes se agasalhaõ, pagando a 
despeza. Naõ deve haver nas estala-
gens mulheres solteiras, ou viuvas, 
que naõ excedaõ a cincoenta annos. 
Alvará de ~5 de Dezembro de 1608, 
§. 14. Estaõ sugeitas á Inspecçaõ 
dos Corregedores , J uizes de Fóra , 
e Gamaras. Regulamento de 6 de 
Março de 1310, 1it. ~, §. 16. 

Estalajade'Íro . he o dono , oú ad-
ministrador da estalagem. O que na 
sua estalagem consentir mulheres pú-
blicas., he punido. Alvará de ~f> de 

/ Dezembro de 1608, §. 14. As obri-
gações dos .estalajadeiros a respeito 
das pessoas a quem daõ hosp'éda-
gem, se prescrevem no Alvar,á de \25 
de Junho de 1760, ~- 1\12, e Regula-
mento cle 6 de Março de 1810, tit. 
~,§.ló. 

Estampa he a figura impressa 
em papel por meio da imprensa. Foi 
acce1 ta para a Bibliotheca Real , q. 
Collecçaõ de Estampas de Diogo 
Barbosa 1Wachado , por Decreto de 
18 de Maio de 1770. Naõ pódem in-
troduzir-se, imprimir-se, ou vender-
se sem licença. Edital de 9l~ de A-
bril de 1771. 

Eslampctria se diz a Fabrica d~ 
estampar chitas, e outras fazendas. 
Pelo Edital da Junta do Cornmerci.o, 
de 14 de Novembro de 1806, se de-
clarou haverem sido os proprietarios 
<le estamparias absolutos das presta-
ções · a que se haviaõ obrigado, ac-
ceitando-se-lhes o que xnluntariamen-
te quizessem offerecer ~para as des-
pezas -públicas: ) ..... 

, 
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.,, Estanho. Metal branco, mui 1e-
,-e, que estala quando se dobra. Deo-
se Regimento ás minas de estanho 
nal, Feitorias de Viseu, Guarda, e 
Tràs-os-Montes, por Alvará de ~() 
de Abril de 1655, e A postilla de 16 
de Setembro de 1675. 

Estanque he o monopolio auctori-
sado de algum ramo de Commercio, 
como o do tabaco. Tarn bem se diz 
a casa em que se recolhem effei tos 
que se vendem por monopolio. Es-
tanque de sal foi estabelecido por Al-
vará de 4 de Agosto de l 631. Foi 
piohibido prover Estanques em pes-· 
soas poderosas, e de qualidade. Lei 
de ~5 de Agosto de 1636. O Estan-
que de tabaco foi extincto , e passa-
do o seu contrato ás pessoas que d' an-
tes o tinhaõ. Alvará de . q;i3 de Agos-
to de 164'2, e Provisaõ de 19 de Se-
tembro do mesmo anno. O Estanque 
da Aguardente, Chocolat~, e outras 
bebidas, foi arrematado, d'eclaran-
do-se as condições, da arrematacaõ, 
por Alvará de 6 de Abril de l S77 º 
O Estanque po vellorio, ou missan-
ga foi extincto, pagando vinte por 
cento p9r entrada. Alvará de 7 de 
Maio de 1761. · 

Estanqueiro se diz o contratador 
que arrendou o Estanque de alguma 
mercadoría. Tambem se dá \este no-
me á pessoa proposta p'ara vender no 
Estanque. O numero dos Estanquei-
ros do tabaco, foi determinado pelo 
Alvará de ~ 1 de Outubro de 1644• 
Os Estangueiros que excederem a 
taxa do sabaõ pódem ser castigados 
pelas Camaras. Decreto de ~7 de 
Fevereiro de 1733. Os pezos dosEs- , 
tanques do tabaco saõ livres da Ju~ 
risdicçaõ das Carnaras , e sómente 
sugeitos aos Conservadores, e Supe-
rintendentes. Provisaõ de 9 qe De-
zembro de 1749. Gosaõ do privilegio 
tres Estanqueiros do tabaco em ca-
da Freguezia, e naõ mais. Alvará 
de ~-'.t de Fevereiro de 1764, §. \28. 
Os Estanqueiros das cartas de jógar, 
gosaõ do privilegio de Aposentado-
ria. Povtaria de 18 de Fevereiro de 
181 ~. Tres Estanqueiros nas Fregue- _ 
zias gran_des, e ~um nas pequenas '} 

.. 
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saõ jzentos do onus de Caudelarié\S. ta d,e11es, pela Res9Juçaõ de ~ de 
Decreto de ~~ de Julho de 1743 ,f Setembro qe 177'1 ; ~ f~it9s ri.ovos 
e OrdE;!m do Estribeiro Mór, de 30 Estatt,Itos~ foraÇ> r9l;>oraqo~ pela Car-
de Dezembro de 17~(>. ta Régi~ de 128 d~ Agosto de 1770. 

EsttJ,o._ Casa de A po~eniadcn:irt Manc;l'áraõ-se Qhs~rvar qs antigos Es-
pública, Nas Cidades aonde vinhaõ tat4tos, na pa,rte Eçgn9micª, Civil, 
çs erihores Reis deste Reino, ha- Moral, e LHurgiça, pela, G~rta, R~-
via 'Paços de Estáos para a sua Côr- gia de b d~ Novembro Çle l778 . Os 
~e., e para os Embaixadores. Por EstÇltutas da lVIezq. da Fa~ep_c;la da 
hum ,._1\Jvq,1•á de 13 de Outubro de Congregaçaõ de S. J~roI\yrno, foraõ 
J449, determinou o Senhor Rei D. çonfjrrnados pelo Alv~rá de 9 de A-
.Affonso V. , que nos Bairros dvs g·osto -de 177 <'· Qs Elo Oollegio de 
Senhores que tivessem Paços na Ci- lVl;:\fra, p~1o Alv~rá de ~O de Setem-
-Oade de Lisboa, se fizessem Está0.s, bro de I 780. O~ ilo Collegio de No-:-
em que os familiares dos ditos ~e- bres , pelo Alvará de 7 de Março de 
nhores pud~ssem pousar . por seus J 7 -61. Os dos Merc~dores de retalho, 
dinheiros. pelo Alvará de l6 de Dezembro de 

Est.ar em Jui~o. Termo de Prá- J 76(). · Ü$ da Junta do Commercio, 
tica Forense; que significa e$tar na por A,lvar~ qe 16 d~ Dezembro de 
Causa, e Instanc:ia eom alguern p~- 17p6. Os da. 4ula de Commercio, 
rante o Juiz, pedindo alguma cou- por Alvará çle 19 de Maio de 1759 . 
~a, ou Jdefondendo-se. Ha pessoas fp:raõ <lados povos E~tatutos ás Re-
que . naõ saõ capazes de estar f!lll Jigiosas Maltezas de S. J oaõ da Pe-
Jui:io , porque naõ tem faculdade pÜe.Qciçi, da. Villa' de Estremoz, pe,-
de pleitear em seu nome. Taes saõ ' Jo Graõ-P:rior do Priorado do Crato, 
os mortos civilmente, do numert> eµ1 ~7 de Dezembro de 1761; e se 
dos quaes saõ os Religiosos profas- lhes deo p0v~ Rt:gra na mesma da:" 
sos , os lVIenores , posto que ernan... ta. Os Esta tu tos da Sociedade L:it~ 
eipados sem assistencia do seu Tu- teraria TQbueiana, foraõ approvados 
tor, ou Curador, os Prodigos, de- por A vj~o de· 31 de Julho de 180~º 
pois da -prohibiçaõ da adm-inis.traçaõ JJ,stelliºo'JW,to h.e hum nome geBe.-
dos seus bens, os Filhos familias, rj~o, debaixo do qual as Leis Ro-
s,em aucforidade d~ seus pai~, as :manas cornprehendêraõ todas as es-
Mulheres casadas , s.em auctoridade · pecjes de fraude , e de enganos que 
de seus maridos. pódern c9rnmetter.,.se nas Co11ven~ 

Esta·tua s~gnifica a fig1ua de ho- .ções, e a que .a Lei· naõ havia dado 
mem de vulto, a pé, ou ~ cawallo. desig-naçaõ particular. V uJgarrnente 
Qu~m de~ai Es;Latuas antigas, tem se lhe dá o nome de Bulra, ou IIJi-
p_ernJ.S ímp.ostas pelo Alvará de ~0 çaçaõ. D~ste crüne se trata na Ord: 
de Agosto d._e 17.©J'l. Deraõ-se pelo Liv. ó. 0

, tit. 65, §. 1, e Liv. 4.º, 
S.enado pro·viciencias para a inaugu- , j,iC '76, §. L 
raçaõ da Est:;ti.ua equestr€, a .~, e \ Esterihdade he a Cflrencia , ou. 
~o de M:a.io de 1775. penuria de frutos. Das esterilidades 

Esta_tu;J{)§ se dizem os Reg·i meN- 1 - .se trata na Ord. Li v. 4. 0 , tit. ~7 º 
tos, e Determinações porque se r.e- 1 • _Jjfom.o se juJ~~ por .conta ~e quem 
glj I.a ail.gu.u!la Corp.oraçaõ. Elles tem ~ _ 'C'o.rre a esterilidade das Lez1ras, ve.-
f<n"-.tj@. .tl~ L~i, qua.Q-do saõ estabele- 1 J ja-~e o Regimento de~ de Novem.-
ej.dos, ,(j)·JJ eonfinnados pelo Subera- ) bro de 1f>96, cap. 37. A esteriJida.-
;n_-0. o~ .at:lti'g.QS Estatutos da Univer- de commum, he causa d€ maior <_Pl'-0-' 
sjdl_.ade ae Çp-üubra' fõraiD reforma.- -ço nos generos. Regimento de l Ele 
.dos, e ·a .sua rerorma foi confirmada Abril de 1751, .§. iL 
~el'(i)s AJvarás de ~O de .J wlho de Esterlina. ~Moeda iqeal Ingleza. 
-l-61~, e de 1"5 de O:tJtubro de 1653. Cada libra -est~rl-ina ;vale tres mil e 
Mando_u.-s.e p..r.o.c.ecl.eir so:br-e a Consul- . .seiscentos r.éis,'f.om poU"ça differ.en<_(a' • 
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E sti"ba ou Estiva he o mesmo que 

orçamento. Qual ' s~ja a estiba, ou 
pezo de cada moio de trigo, segun-
do .as suas differentes qualidades , 
veja-se o Regimento de 3 de Setem-
bro de J 6~7 , cap. 38. A estiba de 
paõ, azeite, e palha, foi mandada 
conservar pelo Alvará de éil l de Fe-
·vereiro de 16~7, e A viso de 13 de 
Março de 1(93. 

Esther . . O Livro- de Esther, he 
lrnm dos Livros Canonicos do Anti-
go Testamento. Contém a histoóa 
desta illustre Hebrêa, que por hu-
ma providencia miraculosa foi eleva-
da ao Throno de Assuero , para ser 
a causa da sal vaçaõ, e liberdade do 
povo de Deos. Esther que t.ambem 
he chamada Edissa , ou Adassa, he 
a mesma que Herodoto chama Arti-
sone. Assuero, que os Historiadores 
profanos affirmaõ ser o mesmo que 
Dario Rei de Hystaspe , a desposou 
logo. que cingio a eorôa. Este Livro 
tem por Auctor a Mardocheo, Judeo 
célebre pela sua virtude, e tio de 
Esther. EIJa mesma teve parte na 
sua composiçaõ. 

Estilo em termo Forense, signi-
fica o modo porque se costumaõ ce-
lebrar os actos J udiciaes, e as Es-
crituras. Cada hum dos Notarias tem 
seu estilo , isto he , certa ord,em de 
discurso, certas exp)"essões que lhe 
saõ proprias. Ha dausulas de estilo, 
isto he, que se achaõ em todos os 
actos da mesma espede, e algumas 
.que saõ de mero estilo, se subenten-
dem ainda naõ sendo expressas. O 
estilo do J uizo, he a fórma que se 
segue para a instrucçaõ , e decisaõ 
do Processo. Os estilos contra a~ 
Leis naõ devem observar-se. Lei de 
18 de Agosto de 1769, §. 14, e As-
sento de 920 de Dezembro de 17 ff~ 
Na fa1.ta de Lei , devem observar-s~· 
os estilos da Casa da upplicaçaõ 
Dita Lei de 18 de Agosto de r769,' 
§. 5, e Regimento de 7 de Junho 
de 1605, §. 8. Os da Casa do PoP-
to foraõ mandados observar na Casa 
da Supplicaçaõ, no <;[.~e lhe fosse ap-
plicavel. Carla Rég1t de 16 de Ju-
nho de 1609:' Foraõ eduzidos os As-
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sentos da Casa do Porto; p elo Go-
' vernador da mesma Casa, Henrique 
de Sousa, em 9J 9 de Marc;o d e 1612, 
e reformados em 6 de Junho d e 16 14. 
Mandáraõ-se obsp,rvar por Carta Ré-
gia de 3 de A gosto de 16L19. Os es-
tilos introduzidos contra as regras de 
Direito, naõ devem continuar. As-
sento de ~ 9 de Maio de 1751; nem 
estender-se fóra do destricto. Assen-
to de 13 de' Fevcreiro de 176 5. Os 
estilos naõ saõ legitimas , qu ando 
naõ saõ uni.(ormes, nem tem razaõ 
sufficiente. Assento de ~o de De-
zembro de 17b7. Mas os da Casa .da 
Supplicaçaõ, quando contém alguma 
interpretaçaõ, tem força ide Lei . Di-
ta Lei de 18 de Agosto de 1769, §. 
5. Os estilos legitimamente intro-
duzidos nos Tribunaes , n--aõ _sendo 
contra as Leis, devem seguir-se. 
Dita Lei de 18 de Agosto de 1769, 
~· 14·. 

Estimaçaó he o gráo de conside-
raçaõ que cada hum tem na vida 
commum, em virtude da qual póde 
ser comparado, igualado, ou prefe-
rido aos outros. Tambem significa o 
preço , ou valor que se dá a alguma 
cuusa. Toma-se naõ menos pelo acto 
de avaliar ,, e he entaõ synonymo de 
avahaçaõ. Ord. Affonsina, Liv~ 3.0

, 

1.it. 1J4•. Estimagaõ no primeiro sen-
tido, infunde naturalmente nos ho-
mens idéas nobres. Directorio confir-
mado pelo Alvará de J l de Agosto 
de l 7b8, §. 10. A estimaçaõ, ou a-
va.liaçaõ commum, ou média da pro-
ducçaõ dos frutos , como se faz , ve-
ja-se o Alvará de 16 de Janeiro de 
1768, §. 1, e o Alvará de 16 de 
Novembro de 1771 , §. l. . 

Estimas se dizem as rendas que 
se devem pagar por estimaçaõ do 
que poderjaõ render as terras das 
Leziras que se deixaõ de semear. 
Os estimas das terras das Leziras, 
e paúes , naõ pódem ser arrendados 
com as rendas das mesmas Leziras, 
e paúes , mas haõ de ser arrendados 
pelo Recebedor das Fabricas. Alva-
rá de 11 de Junho de lb49. Como 
se fazem esses estimos, veja-se o Re-
gimen lo de ~6 de A gosto de 1 b68, 



E S •r 
cap. 3 , e a Prm.,jsaõ de i4 de Maio 
de 1771. 

Est1jJulaçaó da -palavra Latina 
stipulaúo, he huma fórma particular , 
pela qual se faz prometter áquelle 
que se obrio-a a dar, ou fazer algu--
ma cousa . Õs Jurisconsultos derivaõ 
esta palavra, da Latina sú'pulurn, 
que quer dizer, .firme. Outros lhe 
deduzem a etymologia de stips, hu-
ma peça de moeda, porque as esti-· 
pulações naõ se faziaõ senaõ a respei-
to de sommas pecuniaóas. A estipu7 
laçaõ entre os Roman?s ; era huma 
concepçaõ de termos, destinados pa-
ra formar certa maneira de obriga-
çaõ. Chamava-se muitas vezes inter-
rogati·o, porque o estipulante, isto 
he, aquelle a favor de quem outrem 

1se obrigava, interrogava este, por 
exemplo: Mrx:,vi, spondes ne dare de-
cem? e Mevio que era o promitten ... 
te , respondia : spondeo ; ou quando 
se tratava de fazer alguma cousa, 
hum dizia : f acies ne, 9-c. ; e o ou-
tro respondia: faciam; fid~:jubes? .fi· 
d~:jubeo, e -assim a respeito das ou...: 
tras convenções. Estas estipulações 
eraõ de muitas sortes, humas eraõ 
Convencionaes, outras Judíciaes, hu-
mas Pretorias, outrns Communs. Mas 
todas estas distincções naõ tem al-
g-um uso entre nós. Na Lei de 17 de 
Agosto de 1761, ~· 8, se djz que 
as esposas p6dem fazer com os es~ 
posos, estipulaçaõ para a vida 1 e 
para a morte, sobl'e as reservas, e 
condições que bem lhes parecer. 

Esti.rpe he a descendencia do 
tronco da linhagem, ou familia. Tam-
bern ' se diz .o tronco , origem , ou 
raiz de alguma descendencia. Succe-
der ,por estirpes in st1:rpes, he quan-
do muitas pessoas vem pela repre~ 
sentaçaõ de huma pessoa falecida; e 
recebem todas juntas sómente o que 
ella receberia se viva fosse, com dif-
ferença dos que succedem por cabe-
ça in capita, porque destes , cada 
hum recebe Jure suo, a sua porcaõ 
viril. • 
· ... Estiva he a carga primeira que 
se lança no navio. Estiva de linho, 
he h~m manipulo, ou porçaõ que se 
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àbrange entre os dedos polegar, e 
índice. Estiva he fambem huma es-
pecie de registo em que se taxa o 
preço do paõ, azei {e 1 e outros ge-
neros , peJos Officiaes com peten t s. 
Dá-se igualmente este nome á Casa 
de Despacho de generos que naõ vaõ· 
á Casa Grande da Alfand ga. Fazer 
Estiva po Terreiro do trigo, he pe .... 
zar as barricas de farinha. Regímen• 
to de l\2 de Junho de 1779, tit. 8, 
§. ~ . As Estivas despachaõ.,,se nos 
barcos. Decreto de 11 <.f e J a neiro de 
17 ó L Quaes sejaõ os g-eneros que se 
despachaõ por 'Estiva, veja-se o De-'-
creto de Hl de Abril de 1810. Man-
dou-se estabelecer Estiva para o paõ 
do mar, por Postura do Senado da 
Camara .da Cidade de Lisboa; data-
da de ~õ de Junho de 1103. 

Estivado quer dizer manifestado; 
e despachado na Estiva da Alfande-
ga. Decre lo de 11 d e Janeiro de 17 51. 

Estola. Peça das Vestes Sagra~ 
das. He huma tira de seda, que 
vem alargando para os extremos, nos 
quaes tem duas Cruzes; e outra ex-
teriormente , na parte em que a Es .. 
tola cobre o pescoço por detruz, e se 
cruza no peito ~ ala-se com o cordaõ 
por cima . da Alva 1 ~ por baixo da 
Casula, pendendo o extremo do cor ... 
daõ de cada lado , 

Estoiéismo. O estoicjsfuo, Sei ta 
Estoica, ou Zeno_1jsmo , sahio da 
escola Cymca .. Foi seu fundador Ze-
pon, que estudára Moral com Cra-'-
ies , Z enon fez com tudo a sua filo-
·so:fia majs extensa, e mais interes-
sante que a de Diogenes. 

Estopa be a parte mais grossa do 
linho que fica no sedeiro , quando se 
asseda. Chama-se C asa da .Estopa em 
Lisboa, a casa para onde as muJhe• 
rer meretrizes ' . ou criminosas saõ 
con.den:inadas a nem trabalhar, erri 
d;tstigo da sua má conducta, ou de.: 
)~tos. 

Estoque antigamente ; era espa--
dq. curta. Estoque Real 1 he a insi .. 
gnia de Rei, que tem o Condesta-
-vel em acto d<1. Côrte, ou de A c-
clamaçaõ. Ning iem póde tra:ze1r es-
toques, a cujo uso esütõ imposta$ 

/ 8 
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penas pecuniarias , e de degredo. 
Lei de ~o de Janeiro de 1634. 

Estrada he o camjnho púbhco, 
e largo, que se oppõe á azinhaga, 
vera da , ou atalho. N inguern póde 
abdr estradas novas para as Minas 
já descobertas. Alvará de iq,7 de Ou-
tubro de 1733 º Mandáraõ-se abrir 
estradas no Alto-Douro, e fazer con-
tribuições para. ellas, por Alvará de 
13 de Dezembro de 1788, amplia-
do pelo A lvará de ~3 de Março de 
J 8 0 ~. Determinou-se nova Contri-
buiçaõ para ellas , pelo Decreto de 
~5 de Fevereiro de 1789. Creou-se 
Superintendente das estradas do Rei-

· 110, por Decreto de 11 de Março 
de 1791. lVl· ndou-se fazer huma es~ 
trada pública, de Lisboa até o Por-
to, por Alvará de Pl8 de Março de 
179 l. As propriedades que pegaõ 
.com as estradas podem tapar-se com 
licença do Superintendente. AI vará 
de 11 de Março de 1796. Deo-se 
Regulamento pa ra a conservaçaõ 
dellas, e m 11 de Março de 1796. 
A Inspecçaõ das estràdas foi encar-
.regada ao Conde de Villa-Verde, 
Decreto de 3 de Outubro de 1804: 
Sobre a.s Bstradas do Alem-Téjo , 
déraõ-se providencias , ·e nova direC'-
.çaÕ, pelo Decreto de 19 de Feve-
1·eiro de 1 805. As princi raes estra-
das da provincia do lVfj nho foraÕ 
mandadas reparar. Carta Régia de 
~7 de Março de 1805. Superinten-
dente das estradas da parte do A-
lem-Téjo, foi nomeado por Decreto 
de \il 6 de Setembro de 1761. Por A-
viso de 13 de Setembro del796, di-
rigido ao Corregedor da Comarca da 
Cidade do Porto, se lhe recommen-
dou a execuçaõ da Postura da Cam'à-
ra da dita. Cidade, respectiva á im-
posiçaõ dos carros , para os con~~r
tos <las ditas estradas. Pela Ca'i-ta 
Régia de 4 de. Dezembro de lSU{ , 
se mandáraõ abrir estradas· pelo' Sár-
taõ que sepára a Capitania de Minas 
Geraes , da Capitania do Espírito 
Santo, para se cultivarem os terri-
torios dellas. Ladraõ de estrada, se 
diz ~que rouba nasjestradas aos pas- . 
age1ros. ·. 
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Estrado se dizia antigamente õ 

Tribunal, Cadeira, Seda do Magis-
trado. 

Estrangeiro. Dá~se este nome á .. 
quelle, que nascido em tetra estra~ 
nha, reside em hum paiz em que 
naõ se acha naturalisado, ou seja 
por causa' de s .. eus negocios , ou na 
qualidade de simples viajante. .Os 
antigos Scythas, sacrificavaõ, e co-
miaõ depois os estl'angeiros que ti-
nhaõ a desgraça de entrar na Scy-
thi·a. Os Romanos n'outro ' tempo, · 
segundo _diz Cicero , confundiaõ a 
palavra inimigo, com a de estran4 

geiro, peregrinus anteá dictus host1:s. 
Ainda que os Gregos fossem . deve-
dores a Cadmo, (que era estrange1 .. 
ro entre elles) das Sciencias que lhes 
trouxe do Egypto, nunca puaéraõ 
syrnpatisar com os estrangeiros, ain-
dá os mais estimaveis. Exprobráraõ 
a An tist.henes, que sua mãi naõ era 
natural de A thenas, e 1 a Iphicrates, 
que a sua era da Thracia: mas os 
dois füosofos_ lhes respondêraõ, que 
a rnã~ dos Deoses , tinha vindo da 
PhJ;ygia, e dos desertos do monte 
Ida, e que nem por isso deixava de 
ser respeitada em toda a terra. O ri-
gor . de que se usava em Sparta , e 
A thenas, foi hum a das principaes 
causas da pouca duraçaõ destas Re-

. publicas. Pelo contrario, Alexandre, 
nunca se mostrou taã djgno do no-
me de Grande, que quando fez de-
clarar por hum Edicto, que todas as 
pessoas de bem eraõ paren t~s humas ' 
das outras, e que só os malvados se 
-Oeviaõ reputar estl'lmgeiros. Hoje 
que o Commercio tem ligado todo o 
Universo, que a poli tica te111 illus-
-trado os seus interesses, e que a 
Humanidade se estende a todos os 
povos, naõ ha ~oberano na Europa 
·que naõ pense como A lexandre. O i Estrangeiros porém naõ pódem t .. r 
beneficios, 011 pensões no Reino. 
Assim o estabelecêraõ os Soberan s 
.por motivos politicos. Entre nós a-
cha-se esta p1·ohibiçaõ no A lva:rá de 
18 de Fevereiro de 151~, e nas Car-
tas Régias de ~7 de Dezembro de 
1603, e de 13 de Dezembro de 16 rn . 

•" 
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Foi prohibido aos estrangeiros ven-
der ao retalho, ou por miudo. Arti-
go de \27. de Setemb1:0 de 14·76, cap. 
4, §. 5. Os estrangeiros sendo acha-
dos no Reino sem modo de vida, de-
vem ser presos para serem pergun-
tados de que vivem. Lei de l~ de 
Março de 1603, §. b. Naõ pódem os 
estrangeiros levar náos , ou navios 
ás conqui stas de Portugal. Alvará 
de 18 de lVIarço de 1605, e Pl'ovisaõ 
de 16 de Junho, e de 14 de Outu-
brn deI606.- Foi prohibido pela Car-
ta Régia de '26, de Janeiro de 161 o, 
consultarem-se requerimentos de ,es-
trangeiros para se naturalizarem. 
Mandou-se pela Carta Régüi de ~6 
de Outubro de 161 3, que sendo Réos 
no Brasil, fossem lá sentenciados, 
e naõ viessem remetti<los para o Rei-
no. N aõ pódem os estrans··~iros pos-
suir neste Reino Commendas de Mal-
-ta. Cartas Régias de 13 de Julho de 
-1Gl6 , e de ~~l de Setembro de Ifi\23. 
Os estrangeiros que -.estavaõ na In-
dia sem licença, mandou.-se que em~ 
barcassem para o Reino. · Alvará de 
~8 de Mar90 de 1617. Naõ pódcm 
os estran~e1ros ser degredados r-a:·il 
as C?nqu1stas. Carta Régia de 31 de 
Janeiro de l 6\i26 , e Decreto de 6 de 
1".!arço de 1805. Só com dis]Jensa 
podem obter Commend~s. Resolucaõ 
de 30 de Maio de 1643. M·andou~se 
fazer huma lista dos estrangeiros , 
por Decreto de ~ 8 de Julho d e 1643. 
Os estrangeiros que vem á Univer-
sidade do Reino , ]eva-se-lhes em 
conta os actos, e curso feito em 0-l:i-

iras. Estatutos antigos, Liv. 3.º, tit. 
68, §. l , 3, e seguintes. Pódem cs 
estrangeiros trazer fazendas a Setu-
bal, hindo ahi buscar sal. Alvará de 
10 de Maio de 1647. Vjndo ao Rei-
no sugeitaõ-se ás Leis delle. Decre-
io de ~ o d e Dezembro de 1661. Naõ 
devem ser providos pelas Camaras 
em Officios, naõ sendo naLurahsa-
clos . Alvará de lõ de Julho de 167 l. 
N aõ pódem ser admittidos a traba-

" ~bar , ou ver trabalhar nas marinhas. 
.. . Alvará de~? ,de 1\r1arço de 1696. Fo-

raô declarados isentos do dobro das 
Sizas. Provisaõ, e Regimento de 10 
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de Fevereiro de 1708. N~õ pódem 
embarcar para o füasil , sein passa-
porte, e Licença Régia. Lei de Y20 
de Março de 17~0. Naõ gosaõ de 
privilegio algum nas culpas de trans-
gressaõ da Pragmatica. Lei de ~4 
de MmQ de 17 4~ , cap. \29. Sendo 
culpados em contrabandos de dja-
mantes, saõ presos, e extermina-
dos. Alvará de 11 de Agosto de 
17vi3. Os estrangeiros vagabundos, 
naõ pódem vender vinhos, ou ou-
tras bebidas, ou comes ti veis pelas 
ruas, em lojas , ou em casas. Al-
vará de l!> de Novembro de 1757. 
Os estrang·eiros entrando em Lis-
boa, devem apresentar-se ao respec-
tivo Juiz. Alvará de ~õ de Junho 
de 1760, §. J 1, e entrando ·nas fr n-
teiras, ao Ministro territorial. Dito 
Alvará de ~5 de Junho, de 1760, 
§ 14!. Foraõ admütidos a naturali-
zar-se. Decreto de Ç2 ~, e A viso de 
~4 de Maio de 176~ . Sobre serem 
obrigados a receber A polices das 
Companhias de Comrnercio, em pa-
gamento de dividas, vejaõ-se os Al-
varás de ~ l de Junho de 1766, e 
de 30 de Agosto de l 708, suspen-
sos pelo Alvará de. ~ 3 de Fevereiro 
de 1771. Naturalisandu-se, de que 
djrej tos saõ izentos, vejaõ-se os De-
cretos de ~ de Julho de 177 4, e 
de o/Z9 de Maio , de 1801. Pedia-se 
relaçaõ delles, pela Ordem . da In-
ten<lencia da Policia, de Q6 de Maio 
de l 794'. Corno os estrangeiros pó-
dem entrar no emprestimo dos doze 
milhões, veja-se o Alvará de 13 de 
Março de 1797, §. 6. Aos estran-
~reiros naõ se deve facilitar a enlra-
da no Reino, sem apresentarem Pas-
~aporte. Ordem de ~~ de Março de 
1807 , §. 1 , E<li tal de 6 de F everei-
r<1de1809 , §. 7, e Regulamento de 
61 .de .Março de 1810, tit. PJ; §. 1. 
~orno se proce<le com os que entraõ 
~ela fóz. Regulamento de 6 de Mar-
ço de 181 O , ti t. 1 , ~ , e 3. Os es-
tran g;eiros residentes no Brasil , pó-
dem. ter terras de Sesmaria. Decre-
to de Qf> de 1Nove1ubro de l 808. Os 
estrang·eiros n~gociantes, saõ izentos 
da Decima do., maneio 't porém naõ 
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da Contrjbuiçaõ. Portarias de ~ de 
Julho de·'1s1~, §.: b, e de 18 de Ju-
lho de 1814. 

Estrangular quer dizer afogar de 
gacrote, com a corda na maõ. 

Estranhar quer dizer reprehen-
der. Tambem se toma por castigar. 
Ord. Affons., Liv.1. 0

, iit. 3u, §.17. 
Estreito be a porçaõ de mar entre 

duas Costas distantes; que cornmu-
nica com outro mar. Assim dizemos 
o Estreito de Gibraltar. · Tambem si-
gnifica aperto, vinculo. Oppõe-se a 
Cargo. Assim se chama Fabrica do 
Estreito, aquella em que se manu-
facturnõ galões , e passamanes , e 
naõ outros tecidos do largo. 

Estrema. Pedra de marco de ter-
ras. Estremas Q.e duas herdades, saõ 
os lados contiguos por onde se de-
rnarcaõ , e des1indaõ. 

Estrmnar quer c!izer dividir, se-
parar huma cousa da outra, cada hu-
ma á sua parte. Tarnbem se toma no 
sentido de apartar brigas. Ord. Liv. 
5. 0

, tit. 36, §. I. A's vezes signifi-
ca distinguir . Ord. Affonsina, Liv. 
~ - º, fol. ~~-

Estreme quer dizer puro , sem 
mistura. Armas estremes no.Brasaõ

1 saõ armas sem mistura das de outra 
f.arnllüt,. Ord. Liv. 5. 0

, tit. 9~, §. 4-
Estremó vale o mesmo que estre-

madura, ou raia, e confins do Ri:;i-
0 ·d L' r, º . § no. I . lV. ·<:>., üt. llo, .. ~,e 

Ord. Affonsina, Liv. 5. 0
, tit. 59 . ' prü.JCJ p. pag. ~ 37. 

Estrepito .he o mesrno que rumor, 
estrondo . Sem estrepito de Jujzo , 
qlrnr dizer, sem as formalidades or-
dinarias d.e plano, e summariamente. 
Ord. Liv. 3. 0

, tit. 37, §. 1. 
E stribeir.a he o est,i:ibo da gine.! 

ta, e do coche. Moço da estribeira, 
he o qu~ vai junto á estribeira. " 

Estribeira se diz o que tem a s~u. 
carg o os cavaJlos, cavalhariças, co-/ ,_ 1 

ches, &c. . • ~ 
Estribeira Mór, he Officio a cu- 1 

ja orde m estaõ os cavall GJs' coches 
e liteiras da Casa Real, e â gent~ 
que serve neste .ministerio. Acom-
panha a El-Rei q·uand,Ó sahe a caval-
lo, ~alça-lhl\ as espo1;'a.s, e ajuda-o a 
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pôr-se a cavallo, e apear-se. Quan-
do El-Rei monta a cavallo, vai o 
Estribeira Mór atraz, e se sabe em 
c cche, vai no estribo direito. Foi 
Estribúro Mór no tempo do Senhor 
Rei D .:- Affonso V. , Alvaro de .Fa-
ria. Sobre as prerogativa:s do ,Estri-
beirQMór, se tomou Assento no De-
sembargo do Paço, a ~7 de Novem- -
bro de 1648. 

Estribeira menor , __ he o Superin-
tendente das cavalhariças Reaes,_ de-
pois do Estribeira Mór, a quem he 
subordinado. Insíntcçõe:s confü;madas · 
por Alvará de 4 de Outubro de 1786, 
~§ . . 3 , e 9, .e Decreto de 17 de Ju-
lho de 1799. 

Estrume he a rama que se põe a 
apodrecer para fazer esterco. Esten-
de-se este nome a qualquer çousa de 
que nos .servimos para fertilizar a 
terra. Estrumes naõ se devem lan-
çar nas vinhas do Douro, demarca-
das pela Companhia das vinhas. Al-
vará de 30 de Agosto de 1757, §. 
l ; declarado pelo Alvará de 16 d~ 
Dezembro de 1773, ,~· 6. 

Estudante he o que cursa as Es-
colas, desde a Grammatica a1.é ás' 
Sciencias majores , em qu'anto se 
naõ doutora .. Os Estudantes pensio-
nari-os que r ecebem, tença na Univer-
sidàde, como devem provar que tem 
aproveitado nas Aulas, vejaõ-se os 
Regimentos de 17 de Outubro de 
1516, · cap. ~13, e de ?Z de Junho 
de 1703, cap. 88. Os Estudantes àe 
Coimbra que trouxerem pistolas saõ 
castigados coín as pep.as dos ql!e u-
saõ de armas defezas. Alvará de_ 19 
de Janeiro de 160& He o seu J u.iz 
pri yãtivo o Conservador, para quem 
pódem declinar. Lei de 6 de Dezem-
bro de 161~, §. l ~- Sendo culpados 
em Alçadas , saõ rernettidos pelo 
Conservador ao Juiz dellas. Cart'a 
Régia de PZS de Agos to de 1618. 
Quaes sej<i.õ os seus privilegios, ve-
jaõ-se os · Estatutos antigos , Liv. 
3.0, tit. 76, pr., e§. 02. Os c~1Jpa
dos em trato ifücito com Freuas ~e-- ... 

perdem os annos em que tiverem ~s~ 
sa .amizade. Alvar.á Ele 3 de .Novem-
bro de l 67 l. Os que a~darem C-Om 
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as capas pela cabeça , tem penas. 
Leis de ~5 de Abril, e de 9l0 de S 
iembro de 1674. Os Estudantes do 
Ultramar que vem á Universi ade, 
em que c·asos naõ pagaõ Direitos das 
fazendas que se despachaõ nas Al-
fandegas, veja-se o Regimento de-Ç2 
de Junho de 1703 , cap. 88. Os que 
frequentaõ as A uJas dos Estudos me-
nores, foraõ declarados izentos do 
recrutamento. Alvará de 124 de Fe-
yereiro, e A viso de 13 de Setembro 
de 1764. Os E tudantes da Univer-
sidade, naõ pódern andar em Coim-
bra sem se matricularem fóra do 
tempo das Férias, mais de dei dias. 
Esiatutos da Universidade, Liv. ~.º, 
t~t. 1 , cap. 4, §. 37. Quaes foraõ 
admittidos na refürma da U niversi-
dade, vejaõ-se os Edilaes de fJ, e 
de \2 1 de Outubro de 177~. Os Es-
tudantes da Universidade que se ap-
plicaõ aos primeims tres annos de 
Mathematica, saõ atteodidos com el-
les na Academia Real da Marinha. 
Lei de f> de Agosto de 1779, §. 37. 
Os Estudantes da Academia, como, 
e porque causas perdem o anuo, ve-
ja-se o Decreto de ~7 de SetembrQ 
de 1800. Pelo Alvará de 14 de Ja.-

. neiro de 1 b3 9, se regulou o trata-
mento,, e trajos dos Estudantes na 
Universidade. Aos Estudantes, e aos 
que gosaõ do privilegio escolar, man-
dou-se pela Carta Regia de l de Ju-
lho de 1688, passar Cartas de Se-
guro, para. se livrarem em primeira 
Jnstaneia perante o seu Conservador. 

Estudo he a applicaçaõ do enten-
dimento , para saber alguma Arte , 
ou Sciencia. Tambem se toma pe](.1. 
casa _em que se dá Liçaõ. Assim 
Estudos, vem a sei~ synonymo de 
Escolas, ou Aulas em que se ensi-
:naõ públicamente as Artes, e as 
Sciencias. Os Estudos de Latim, e 
Jnais Faculc;lades , foraõ tirados aos 
Regulares 1 da Companhia denomina-
da de Jesus, e se d~raõ Providen-
cias sobre o seu ensino, por AI varú 

"'"'--- de ~8 de Junho de 1759. Os Estu-
dos do.s Carmelitas descalços, foraõ 
confirmados por Alvará de 19 ·de 
M~io de 1769 ; os dos Religiosos 
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Terceiros, por A vará . 3 de J u-
nho de 1769; os r s Re!ig~· sos Oh- · 
ervantes do Algarve , por Alvará 

d 11 de Outubro clo mesmo anuo; 
os da Congr gaç( õ da Ord m Ter• 
ceira, por Alvará de 3 de Jan iro 
de 1774; os dos Eremi as de Santo 
Agostinho, por Alvará d l~ deOu.-
tubro de 177 4; os do Collegio de 
Alcobaça-, por Alva.d. <le 1 de Mar-
ço de 1776; os da CongTegaçaõ de 
S. Bento, por Alvará de 4 de Junho 
de 177fi, e de ~õ de Fev reiro d 

. 1789; os da €:ongregaça~ de S. Je-
ronymo, por Alvará de 4 de Junho 
de 1776; os da Congregaçaõ da Trio .. 
dade, por Alvará da ro sma data; 
os da Congregaçaõ da C nceiçaõ do 
Rio de Janeiro, por Alvará de 11 
de Junho de 1776; os da Congrega ... 
çaõ dos Franciscanos, por ,Alvarn de 
Ide Julho dcl77o; e os daCon-
gregaçaõ da Provincia da Soledade , 
por A lvará de ~6 de 8etembro de 
l 77G. , A Direcçaõ dos Estudos, per .. 
tencia á Meza Censoria. Alvará de 
4 de Junho de J 771. Entregou-se 
depojs á Meza d Commissa.õ Geral, 
por Lei de ~l de Junho d 1787, §. 
17, e finalmente á Junta ela Univer-
sidade. Alvará de 17 de Janeiro de 
1791 , e Carta Régia de 17 de De-
zembro <le 1794. Estabelecêraõ~se 
fundos t:,,~ra os alimentos dos respec-
tiv.os Mestres. Lei de 1 O de Novem-
bro de J 77~. Os Estudos das Scien-
cias Mz. hematicas, que se faziaõ no 
Real Collegio de Nobres, mandáraõ-
se continuar na Universidade. Lei 
de 10 de Novembro de 177~. Os Es-
tudos <los Seminarios como se regu-
Járaõ , veja-se o Alvará de 10 de 

) Maio de 1806. 
Estupro era entre os primeü·os 

]lomanos hum nome de genero, por-
. que significava o mesmo que torpe-
.fiii za, Depois pelo uso restring-io-se a 

certa especie de crime.· He pois o 
estupro, o carnal ajuntamento do ho-

•mem com a mulher honesta, naõ li~ 
gados pelo matrimonio, posto que 
sem inversaõ ·,da ordem da natureza. 
Ha grande dHferença entre o estupro 
voluntario, e. o ~io:~~\º, que he o 

l 
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que se commett[? _á mulher cont~a 
S"Ua von1r~d~. O esftupro he hum cri-
me contra ' ºs costumes, e contra a 
ordem Social , pois o seu effeito he 
impedir, ou ao me?os r_~tard_a~, e 
muitas vezes destrmr umoes licitas, 
de que nasceriaõ Cidadaõs uteis á 
patria. A Querela do estupro volun-
tario foi abolida, tendo a estuprada 
mais de dezesete annos. Lei de G de 
Outubro de 1784, §.!).Veja-se a 
Lei de 19 de Junho de 177 b , §. 1. 
Pelo Decreto de 31 de Julho de 1787, 
se mandou que tivessem lugar as De-
vassas de estupro, sendo requeridas 
pelas Partes a que tocasse; sendo 
nullas as que se tirassem por mero 
Officio do Juiz. 

Estuque. N.fistura de cal fina, e 
pós de marmore, amassados para re-
bocar tectos. Saõ prohibidos · de fa-
zerem obras de estuq'ue, pes~mas de 
Officios diversos, como saõ Pedrei-
ros, Carpinteiros, Canteiros, e Mol-
d.ureiros. Alvará de ~ 3 de Dezembro 
de 1771. Ninguen~ póde fazer estu-
ques em Lisboa, sem ser e.xamina-
do pela lrispecçaõ da Fabrica das Se-
das. Dito Alvará de ~3 de Dezem-
bro de 1771. Huma Aula de Dese-
nho, e Fabrica de Estuques, foi es-· 
tabelecida por Ordem Régia, debai-
x o da lnspecc,aõ dos Directores da 
Real Fabrica das Sedas. 

Est1:m. O mesmo que hastim. 
Certa medida de terras. Ord. Affon-
sina, Liv. I. 0

, tit. 12, §. 7, pag·. l~l. 
Et ccetera. Termo de Prátic:11., 

usado nos actos, e estilo Judicial , 
para abbrev iar o resto da clausula 
<le que se naõ exprim~ senaõ a pri-
meira parte. O uso destas palavras, 
Latrnas , vem do tempo em que to-
dos os actos públicos se escreviaõ em 
Latim. N aõ pódem porém applica1~-. 
se senaõ a0s objectos que estaõ de-
t erminados pelo uso, e que saõ po 
estilo. 

Etiqueta se diz do ceremonial que 
regula os deveres exteriores a res-• 
peito dos lugares , de honra, e di-
gnidade. A etiqueta,. e regularida-
de da Côrte, foi mandada guardar 
entre todos J1s Grãs-Cruzes ·das dif-

\: I 
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ferentes Ordens militares do Reino. 
Alvará de lf> de Setembro de ·1789. 

Eternidade he hum dos principaes 
attributos de Deos, que sendo hum 
.Ente necessario, e independe.1:1le 

7 he por consequencia Eterno , isto 
he, que naõ teve princip1o, nem 
terá fim. Os Christaõs daõ lambem 
o nome de Eternidade, á felicidade 

. ' ou desgraça eterna, que deve ser a 
partilha dos homens na outra vida. 

Evangelho. Esta palavra, que se-
g undo a ety1;nologia Grega, significa_ 
boa nova, lie o nome que se dá á 
prégaçaõ que os A postolos fizera~ da 
Rebgiaõ Christã. O Evangelho foi 
primeiro annunciado aos J udeos, de-
pois aos Gentios, e ldeve ser pré-
gádo por tod~ a tetra. Entende-se. 
particularmente pela palavra Evan-
gelho, tudo o que os quatro Evan-
gelistas S. Mattheus, s: Marcos, 
8. Lucas, e S. Joaõ escrevêraõ da 
Vida , e maravilhq.,s do Filho de 
Deos. 

Evangelista. Esta palavra he prin-
'cipalmente consagrada parades.ignar 
os quatro A postolos, escolhidos, e 
inspirados por Deos para escrever o '· 
Evang·elho. Por antonomasia o Evàn-
gelista; he S. Joaõ. 

Euchaástia. Esta palavra signifi-
ca Graça excellente. Tarnbem sjgni-
fica Acçaõ de Graças. E lla he pr~n
cjpalmente applicada para exprimir 
o Sacramento Augusto do Altar, que 
S. Paulo chama Communhaõ, San-
to Agostinho o Sacramento dos Al-
tares, Tertulliano o Sacramento do 
Corpo, e Sangue de Jesus Christo. 
S. Joaõ refere, que Jesus Christo 
mesmo lhe chama o Paõ da Vida, o 
Paõ vivificante. lVIuitos Auctores Ec-
clesiasticos lhe daõ o nome de Sa-
grado Viatico, porque este Sacra-
mento nos serve de sust,ento espiri-
tual, para nos sustentar na peregri-
naçaõ desta vida_, e he o penhor da 
G loria eterna. A Eucharisba he hum 
Sacramento, que contém o verda-
deiro Corpo, ~ o verdadeiro Sangue 
de J esuf Christo, debajxo das appa-
rencias do paõ, e do vinP.o. 

Euchelaion. Esta palavra /ifi-
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ca Oleo com Oraçaõ, e della se ser-· 
vem os Gregos para designiuem a 
Extrema-Unçaõ. Dá-se esta Unçaõ 
aos Penitentes, aos Peccadores cul-
pados de algum peccado mortal , e 
a.os Moribundos. O Arcebispo, ou o 
Bispo, consagra em quarta feira de 
Trévas o óleo da U nçaõ para todo o 
anno, e na quinta feita Santa, ad-
minislra a Unçaél em público aos 
Fieis. Os Gregos ungem tambem os 
mortos, quasi com as mesmas cere-
tnonias que aos vivos. 

Euchytas, ou Eutychianos. Dis-
cípulos de Simaõ Mago, que perten-
diaõ que as almas naõ estivessem u-
nidas aos éorpos, senaõ para ahi se 
entregarem a toda a especie de dE<-
leites. 

Euclwlo_go. Esta palavra segundo 
. a sua etymo1ogia Grega, significa 
huri1 discurso para orar. Deo-se este 
nome a hum dos principaes Livros 
da Igreja Grega, e contém as Ora-
ções} e Bençaõs de que os Gregos 
se servem na Administraçaõ dos Sa-
cramentos, na Collaçaõ das Ordens, 
e nas suas Lithurgias, ou Missas. 
He propriamente o seu Ritual, e se 
~cha nell_e tudo o que respeita ás suas 
ceremomas. -

Budistas. Cong-regaçaõ de Sacer-
dotes Seculares , estabelecida em 
1643 em França, clebajxo do Ti tu lo 
de Jesus, e Maria, pelo Padre Eu-
des l\II~zerai , irmaõ do Histodador 
Mezerai , para as Missões, e Direc-
çaõ dos Seminarios. 

Erudoxios. Sectarios de :Eudoxo, 
Patriarca de Antiochia, e depois de 
Constantinopla, pelos annos de 367; 
~eloso partidista da heresia de Ario. _ 
Seguíraõ os Ipesrnqs erros que os A- , 
nomeos, ou Eunomios . 

Eulo_gia vem do Grego Eu, que 
quer dizer, bem, e lego, que signi-
nca' digo' e he o mesmo que ben-
çaõ. Os Gregos davaõ este nome aos 
pães, e viandas que se mandavaõ á 
Igreja para se benzerem, · e se d]s-
tribuirem depois aos fieis. Primeiro, 
·os mesmos Gregos empregáraõ esta 
palavta, pai:a designar a Sagrada 
Eucharistia , porque Jesus Christo, 

EU 
q11ando in titui.o .este ~~ ramento, 
benzeo o paõ ,_ e i,l 1inho · 

Evencer he de apos , r ) alguem 
juridicamente de <1lgum predio. 

Evento he o mesmo que succes .. 
so, exito. 

Eventual quer dizer casual. 
Eversivo he "ynonymo de des• 

tructivo. 
Evi'cçaó he propriamente a pri-

vaçaõ, que soffre o possuidor da cou-
sa de que tem a poss~ por ti tu lo de 
compra, doaçaõ, legado, ou alg·um 
outro. Muitas vezes esta palav1:a E-
vicçaõ , tem a significaç.aõ de garan-
tia, ou Acçaõ de garantia, confun~ 
<lindo-se o effeiLo com_ a causa que o 
produz. A Evi_cçaõ he o acto de des-
possuir o Jetentor actual, mas ella 
dá a este hum a A cçaõ de garantia 
contra os A uctores da sua posse , 
para o fim de os constranger a que 
façaõ cessar a per1urbaçaõ, ou lhe 
paguem as perdas, e interesses que 
lhe saõ devidos , para inclemniza~aõ 

' que sentem dessa Evicçaõ que se 
lhes faz. Da Evícçaõ se trata na 
Ord. Liv. 3. 0

, tit. 4,4, e 45. Pres-
tar a Evicçaõ, he obrigar-se á A uc-
toria. Veja-se Auctoria. 

Eunorrúanos , · ou Arianos. Qec.-
tarios de Eunomió; Bispo de Cyzi- , 
ca no ' quarto seculo, que á heresia 
de Aóó, ajuntou ainda outras. Os 
Eunomianos tambem eraõ chamados 
Anomeos, de huma palavra Grega, 
que significa dessemelhan1 e, porque 
elles diziaõ, gue o Filho, e o Espí-
rito Santo, differiaõ em tudo do Pa· 
dre , posto que os A'nomeos propria.-
mente taes , eraõ os discip11los de 
Actio, outro parüdísta do Arianismo. 

Eunomweupsychúmos. Ramo dos 
Eunomianos, cujo chefe foi Euty-
ches, ou segundo Nicephoro, Eu-
psyches: 

Eunucos, ou VcJeS1'anos. Here-
g~s do terceiro seculo, que se rnuti-
}fivaõ, e naõ perrnittiaõ aos seus dis-
cipulos comer cousa que houvesse ti-
do vida, até que est,.ivessem no mes-
mo estado de mutilaçaõ. Ti,·er<-1Õ por 
chefe hum certo Valesio , Filosofo 
Arabe. 

8 
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Evorat-· Çi<lade Archiepiscopal J?ª 
Provinci~· -t?i_o Al~,-Téjo , n'outro 
tempo j h ;_ [nada Libe1~alitas Julia . 
Foi ereta fan Metropolitana esta I-
greja,. por Paulo III. , a instancias 
do Senhor Rei D. Joaõ III , , no 
anno de 1540; é foi o seu prjmeiro 
Arcebispo , o Senhor Cardeal D . 
Henrique. Era antes Suffraganea de 
Lisboa. Hoje tem por Suffraganeas, 
Faro, e Elvas. Deraõ-se providen-
cias sobre as perturbações de Evo-
ra , pela Carta Régia de 7 de De-
zembro ele 1637. 

Evora. D . Fr. José Maria da 
Fonseca , e Evora, chamado no se-
c ulo, José Ribeiro da Fonseca Fi-
gueired~, e 8ouza, nasceo em Evo-
xa a 3 de Dezembro de 1690 , e 
foi filho de .lVIanoel Rib'eiro da Fon-
seca F jg ueireclo , que servio em 
F landres , e de D. Anna Maria_ 
Barroso ela Gama Michaõ. Estudou 
em Evora, e em Coimbra, e foi 
Doutçn·ado em hum, e outro Direi-
to. Tomou o habito de S. Francis-
co no Convento de A racreli , . a . 8 
de Dezembro ele 17 rn . . Foi Conse-
l heiro Aulico do Imperador C arlos 
VI., Intendente dos Negocios d ' E1-
Rei de Sardenha, na Curia R oma-
na, e P !eni potE(nciario desta Co1;ôa, 
nos Pontificados de Benedicto XIIL,-
C lement.e XII. , e Benedicto XIV. 
Foi nomeado p elo Senhor R e i D . 
Joaõ V., Bispo do ·porto, a 10 de 
Fevereiro d e 1739, e sagrado na Ba-
si1ica Patrj arcal , a 1 ~ de Março de 
174.l. Compoz entre outras Obras 
impressas, e manuscritas: O Paro-
co Prático, e advert1:do, l\IL s ; Con-
fins do Sacerdocio , e do lrnperio; e 
Concordia do Jus da Regalia , com a 
Li.herdade da Igrq/a. 

Euphemitas. Deo-se este noms 
a os hereg·es Messalianos, porque nas' 
suas assembléas elles cantavaõ cauti-
cos de 1ou veres, e de bençaõs. e 

Eupronmniános. Hereges do quar-
to seculo, que uniaõ os erros de Eu-
nornio, aos de The'ophrones. Socra-
ies diz que as differen ç as de Euno-
mio, e de Tlleofrones saõ taõ leves, 
que naõ mei·;em ser narradas. 
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Eusebianos. Seita de Semi-Aria-
n os , que iinhaõ por chefe a Eusebio 
de Nicornedia. Este Prelado deixan-
do-se capacitar dos erros de A rio 1 
perseguio forte mente todos os Prela-
dos ortodoxos , e poz. em obra toda 
a destreza do seu esµiri to, para lhe 
<lar auxílios , a fim de estabelecer o 
Arianismo . Soube insinuar-se no a-
nimo do Imperador Constantino , e 
preveni-lo a favor de Ario . Atacou 
com as mais negrns calumnias a re-
putaçaõ de Santo ·Athanasio, grande 
defensor da Fé, e conseg;uio faze-lo. 
d esterrar. Fez que fos;;;e expulso da 
sua Sé, Paulo, Bispo de Constanti-
.nopl a, que sustentava os Catholicos, 
e que eJle fosse eleito em seu lugar. 
P elas suas suggestões, e perigosa e-
loguencia, seduzio os Pril.Jci pes, e 
Prirtcezas da Familia Imperial , e 
lhes fez abraç~:r o Arianismo. Em 
hum Conci1ia bulo que ajuntou em 
Antiochia e m 341 , fez admiti.ir a 
doufrina de A rio, corno conforme á 
Fé . . Este foi o seu ultimo crime. A 
Igreja pouco tempo depois , com a -

. morte de Eusebio, ficou hvi-e de hum 
dos seus maiores p erseguidores. 

Eustathianos. Hereges do quarto 
seculo, discipulos do .1V1onge Eusta-
chio, a qu em Santo Epiphanio dá 
tam bem ,o nom e de Euctathio. Este 
heresiarca sustentava ser impossivel 
salvar-se algucm no estaqo do matri-
monio; e dever qualquer par~ poder 
obter o Ceo, renunciar aos seus b e ns , 
e metter-se frade·. Quiz fazer do U -
:i;.1,iverso hum vasto Convento, levan-
tado sobre as ruinas da Sociedade. 
Exigia tambem , que se jejuasse nos 
Domingos.· Este extravagante foi 
condemnado no Concilio· de Gan"gres, 
no armo de 34\2. 

Eutichianos. Sectarfos de Euty-
ques, Presbytero , e Abbade de hum 
Mosteiro de Constantinopla, ad ver-
sario acerrimo de Nestorio, e que 
cahio em erro opposto ao deste, pois 
por naõ adrnittir duas Pessoas em 
Jesus Christo, sustentou que as duas 
Naturezas estavaõ nelle confundidas 
de m~neira, que a Natureza hu ma-
na era absorvida pela Divina. Esta 
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heresia, cuja epoca se pôde fixar no 
anno de 448 , foi ainda mais funesta 
·pelas perseguições que excitou, e 
subsisLe infelizmente ainda em hurna 
porcaõ da Igreja Grega. Eutycbes , 
e C:s seus Seciarics foraõ primeiro 
-condernnados em hum Synodo de 
Constantinopla, a que presidio o Pa-
triarca Flaviano, e depois no Conci-
lio geral de Calcedonia. Naõ ficou 
com isso extincto o Eutychianismo: 
})elo contrario fez progressos funestos 
no Oriente, e se di vidio em muitos 
ramos. Taes saõ os Schematicos, ou 
·A pparentes, que attribuiaõ a Jesus 
Christo só huma carne apparente; os 
Theodosianos, partidistas de Theo-
-Oo~io, Bi_spo ce Alexandria; os Ja-
cobi tas, assim chamados de hum cer-
.to J acobo da Syria; os Acephalos, 
isto he, sem chefe; os Severianos, 
que tomáraõ o nome de hum Monge 
chamado Severo, que usurpou a Sé de 
Antiochia. Estes ultimas se dividíraõ 
em cinco Seitas, que differiaõ entre 
.si sómente em alguns artigos, mas 
.concordavaõ todas no erro principal, 
que he a confusaõ das duas · Nature-
zas em Jesus Christo. 

Exacçaó he a acçaõ de pedir. 
Tambem se toma pelo pedido, ou 
imposto. 

E.'l::actor he o mesmo que Cobra-
dor, Arrecadador. 

Exaltaçaó he a elevaçaõ de al-
guem a huma dignidade. Particular-
mente se diz da elevacaõ ao Throno 
Pontificio. A exaltaçaÕ do Papa, he 
.a ceremonia que se faz na sua Co-
1·oaçaõ, quando o põem no Altar de 
S. Pedro. Exaltacaõ da Santa Cruz. 
Veja-se Cruz. > • 

Exame. Em geral quer dizer a-
veriguaçaõ, verificaçaõ. Em senti-
do restricto, he a prova da capaci-
dade de huma pessoa que se apre-
senta para adquirir algum estado, 
ou encher alguma funçaõ que re-
queira certa cap::tcidade. Exame pri-
vado na Universidade, he o que se 

. . - faz depois das Conclusões Magnas. 
Exame _vago, he o que fazem os 
Doutores no Desembargo do Paço, 
-parf,l. enti;-a.rem nos lugares qe Le~ 
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tras. Chama-se v~~o, ue para 
elle se naõ tua pôrr o. do vaõ 
ao Exame vag·o os Des · argado-
res da Casa da Supplica,c1õ, assen-
t.aõ-se Pm cadeiras razas no fim da 
Meza d~ Desembargo do Paço, pa-
ra darem os seus votos. Decreto de 
~3 de Maio de 1656. Naõ se con-
cede dispensa deste Exame, sem 
Graça especial, para a qual deve 
haver motivo justificado. Saõ excep-
tuados os Ministros do Santo Offi-
cio, que pelo serviço _de certo nu-
mero de annos pódem ser dispensa-
dos deste Exame. Decreto de ~o de 
Abril de 1663. Naõ devem escusar-
se os Desembargadores que forem 
avisados para esse acto. Decreto de 
8 de Outubro de 1704. Tendo po-
rém legiUrna escusa, devem repre-
senta-la ao Desembargo <lo Paço. 
Decreto de ~f> de Janeiro de 17 ~4 .• 
Os Lentes da Universidade, só fa-
zem Exame vago, quando no seu 
Despacho para Desembargadores se 
lhes declara essa obrigaçaõ. Decre-
to de 10 de Junho de 1793. Os 
Exames pessoaes , feitos pelo Pa-
traõ Mór, Escrivaõ da Provedoria, 
e Meirinho dos Armazens, foraõ ex-
tinctos. Alvará de l de Fevereiro de 
1758. Os Exames dos Estudantes 
que vaõ para a Universidade, e os 
dos que querem ser Mestres de La-
tim , e Rhethcrica, como, e peran-
te quem se fazem, veja-se o Alvará 
de 11 . de Janeiro de 1760; e como 
os dos Mestres de Rhetorica , e 
Grammatica, veja-se o mesmo Alva-
rá de 11 de Janeiro de 1760. Os E-
xames dos ferimentos, qu~ndo os fe-
ridos naõ estaõ presos , como devem 
ser feitos, veja-se o Assento de ~O 
de Novembro de 1760. Sobre os E-
xames para as promoções dos Offi-
haes de Bombejros, Mineiros, e 

,,Artilheiros, veja-se o Alvará de 4 
llde' Junho de 1766, §. 18; os Avjsos 
de ~~ de Novembro de 1779, . e de 

.. 30 de Setembro de 178~; e a Reso-
Juçaõ de ~o de Março, e A viso de 
9 de Maio <le 1789. Como se fazem, 
e aonde os Exames dos Mestres das 
Escolas pública$ do !\:, yeja-se 
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a Lei d~,P de _ vembro de 177~, 
~- ~. ~ :{ame d. ·s Meilicos estran-
geiros ,- ef J}aCionaes, q Lle estudáraÕ 
em Univefsidades estrangeiras, co-
mo se fazem, veja-se o Plano de \23 
de Maio de 1800; e como o dos Bo-
ticarios, e Droguistas, veja-se o 
mesmo Plano de 9l3 de Maio de 1800. 
Como se faz o Exame das Boticas, 
se declara no Edital· de 1 b de Julho 
de 180-0. Do Exame dos Peritos, á 
vista do objecto da questaõ, resulta 
Legal prova. Alvará de ~ l de Se-
tembro de 180~, §. b. Naõ se pó-
<lem fazer Exames de Cirurgia, ou 
Farmacia, sem Certidaõ do Estudo 
do Latim. Edital de ~3 de Janeiro 
de 1804. Como se fazem esses Exa-
m es, veja-se o Alvará de \2.P2 de Ja-
neiro de i ·a10, §§. 19, e ~l. Como 
se fazem os dos Arraes pelo Sota.-Pa-
üaõ Mór, veja-se o Edital de 11 de 
Setembro de 1806. Pelo Aviso <le ô 
de Junho d.e 1637, se participou a 
Provisaõ Régia, pela qual se orde-
na a, que os Desembargadores · da 
Supplicaçaõ', quando forem a Exa-
mes vàgos-, se assentem á. esquerda, 
e perguntem primeiro. Foi por De-
creto de ~o de Abril de 1666, dis-
pensado do Exame vago, O Dout.or 
Martim Monteiro, :filho do Desem-
b argador do Paço, Pedro Frz. 
M0n teiro, despachado para Desem-
bargador da Casa da Supplicaçaõ, e 
tendo em lembrança naõ conceder 
taes Dispensas, sem motivo justifi-
cado, e especial derogaçaõ do dito 
Decreto, sem a qual o Desembargo 
do Paço naõ as cumpriria , salvo 
comtudo, o privilegio dos Ministros 
tlo anto Officio, pelo serviço de cer11 lo numero de annos. Pelo Decreto 
de 8 de Oatubro de 1704, se decla-
rou ser honorifico argumentar nos Éi-
~ames vagos. Sobre a fórma dos E-
xames dos Rachareis, no Desemqar..11 
g;o do P a~o , providenciou o A visd1 

de 15 de Junho de 1789. 
Examinador se diz o que e.xamit. 

íla, islo he, que averiguà. a suffi-
ciencia do Examinando. Os Exami-
nadores da~Jrdens Militares sáõ cin-
~o. E com) :se fazem os &ames , , 
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Cartas Régias de ~4 de Agosto de 
1633, e de b de Abrü de 1634. Os 
Examinadores encarregados pelo Bis-
po, para fazer o Exame daquelles 
que se apresentaõ para as Ordens, 
devem ser i llustrados, inteiros, e 
cheios de firmeza, p.."lra naõ a J mit-
tirem os que dellas saõ indignos. 

Exarca. N orne derivado do Gre-
go, que significa Chefe, Cornman-
<lante. Foi 'fitulo de Dignidade nos 
primeiros seculos ela Igreja. Est© Ti-
tulo se dava ao Bi po da Cidade prin-
cipal de muitas Províncias Eccle-
siasticas. He o que os Latinos de-
pois chamáraõ Primaz , e os Gregos 
Patriarca. Ainda o nome de Exarca 
se usa entre os Gregos, para desi-
gnar hum Deputado, ou Deleg·ad@> 
que o Patriarca ·envia a diversas Pro-
víncias' pa1·a se jnfo_rmar se os ca .. 
nones saõ observados, se os Bispqs 
fazem o seu dever, e se os Monges 
seguem a sua Regra. 

Excellencia he hum t:ratament-ô 
de grandeza qlrn se dá aos Duques- 11 
M&rquezes , Oo.ndes , Bispos , -ca ... 
maristas , e outras personagens. 
Quaes sejaõ as pessoas, e cargos qus 
tem Excellencia de direito, veja-se 
a Lei de 16 de Dezemb.ro de 1597, 
o Alvará de PlO de Junho de 160f;>, e 
a Lei de ~9 1 de Janeiro de 1739. 
Tem o tratamento de Excellen_cia ~ 
os Gentis-Homens da Camara de S. 
Mages ta de , e os Me~t1,es dff Cam pQ 
Generaes. Alvará de lf> de Janeiro 
de 17ô9, §. 3; os Graõs-CTuzes das 
Ordens militares. Lei de 19 de Ju,. 
nho de 1 7 S9 , §. 17 ; e os V eadores 
da Casa Real. Alvará de ~ô de A-
bril de l 304. 

ExcepçatJ. Esta palavra tem em 
Direito in ,uitas, aecepções. Significa 
em primeiro lugar, reserva. Assim 
quando alguern doa a outro todos os 
seus bens, á e~c©pçaõ de humas ca-
sas, ou de hurna quinta, esta fraz0 
sig·n'ifica que e1le reserva para si a 
propriedade d0 objecto q Q.e elle ex-
ce ptua, e que esse objecto naõ fa~ ~ 
'parte .{ladoaçaõ. Excepçaõ he ás ve-
zes huma derogaçaõ da regrà a favor 
de al~umas pessoas , em ce7""'" 
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EXC 
~o : Neste sentido se diz, naõ have~ 
regra sem excepçaõ, e que a. excep-
caõ firma a regra em contrano. Ex-
~epcaõ em estjJo Forense, significa 
os 1~e10s de e xcl uir a Acçaõ. Ha Ex-
cepções propriamente· taes, que naõ 
respeitaõ ao ponto principal, que saõ 
as dilatarias, e declinatorias; e ha 
outras que saõ o mesmo que defeza, 
e se cbamaõ perernptorias. E.xcepçaõ 
Civil por Direito Romano, era a que 
se derivava do Direito Civil, isto he, 
da Lei, como as excepções da Quar-
ta Falcjdi~, da Trebellianica , da 
excussaõ da d ivisaõ; e se chamava 
assim, para differença das excepções 
Pretorias, que se derivavaõ do Edic-
to do Pretor, como as excepções de 
dolo, medo, &e. Excepçaõ de cou-
sa julgada, be a de[eza que se de-
duz de alguma Sentença. Excepçaõ 
declinatoria, he aquella pela qual o 
Réo antes de propor a sua defeza, 
decliqa da jurisdicçaõ do Juiz, pe-
rante quem he demandado, e pede 
ser rernettido para o J uizo do seu 
Foro. A excepçaõ da <li visaõ, he a-
quella pela qual o Reo reclama o be-
neficio da divisaõ. Excepçaõ de do-
lo, he a qefeza daquelle que oppõe 
o ter sido enganado. Excepçaõ da 
excussaõ, he aquella pela qual o Réo 
reclama o beneficio da excussaõ. Ex-
cepçaõ non numeratce pecunice, ou do 
dinheiro, naõ contado, he a defeza 
daquelle que confessou ter recebido 
huma somma de d]nhejro, que real-
mente naõ recebeo~ Excepçaõ per-
pétua, se diz a que a todo o tempo 
póde ser proposta, como saõ a maior 
parte das excepções, segundo o a-
xioma de Direito ternporaZ.ia ad a-
gendum , perpe~ua sunt, ad exápien-
dum. Oppõe-se neste sentido ás ex-
cepções que naõ pódem ser oppostas 
depois de certo tempo, como a ex-
cepçaõ non numeratce pecunice. Ex-
cepçaõ. pessoal, he aquella que he 
conced1da a alguem em vjrtude de 

'":""J"" :titulo, ou qualidade que lhe saõ pes-
soaes. Excepçaõ real , he aquella 
que he inherente á cousa, como a 1 
exc,epçaõ do dolo, a de cousa julga-
da.11 N aõ 1Se precisa de oppor excep-

E x·c 
çaõ declinéltoria, q ando ·a iz Jn-
competente se apresent · catorio 
Avocatorio, em que v inserta 
Provisaõ de Commissaõ. Assento de 
\2 1 de Julho de 1611. As excepções 
dilatorjas, ou peremptorias com que 
as Partes vem no J uizo do Civel da 
Côrte, prepara-as o Corregedor por 
si só. Assento de~~ de Fevereiro de 
17~7. N aõ se admittem e:s:cepções, 
nem materias de alta indagaçaõ, em 
processos sobre as posses das proprie-
dades incendiadas pelo terremoto de 
1755. Decreto de \29 de Novembro 
de 17 55. A excepçaõ decljnatoria 
tem lugar nas Causas de força nova. 
Assento de 6 de Março de 178~; e 
nas Causas de fretes, faz suspender 
o deposüo judicial. Assento de ~3 
de lVIarço de 1736. 

Exclusaó se diz em Direito, de 
tudo o que tem direito de impedir a 
alguem de gosar das cousas estabele-
cidas; pelo uso , e por direito com-
m um. 

Exclusivo significa em Direito, 
aquillo que tem o effeito de excluir. 
Assim dizemos, direito, ou. privile-
gio exclusivo. Voz exclusiva nas E-
leições, he aquella que tende a im-
pedir que alguem seja eleito. 

Excommunhaó he a exclusaõ, ou 
privaçaõ da communicaçaõ com os 
fieis , e do uso dos Sacramentos, e 
Officios Divinos. He a ultima pena 
Ecclesiastica. 1 A Excomrnunhaõ he 
de duas sortes, maior, e menor. A 
maior sepára o peccador do corpo da 
Igreja, de modo que naõ póde nem 
receber, .nem administrar os Sacra-
mentos, nem assistir aos Officios Di-

\ yinos , nem fazer funções a1gurnas 
ecclesiasticas. A menor priva o fiel 
da pçi.rticipaçaõ passiva dos Sacra-

.,mentos, e do direito de ser eleito, 
, ou apresentado em algum Beneficio, 
l oÚ Dignidade Ecclesjast.ica, sem lhe 
tirar a faculdade de administrar os 

.Sacramentos , ou de eleger, ou a-
presentar Benefi~ios. Foraõ desna-
turalisadus os dois Ecclesiasticos que 
intervieraõ na Excomrnunbaõ contra 
o Corregedor de Pinh€i. Decreto de 
lo de Março de 1764. Todos os ca:.. 
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E .X E 
sos de~ '\.~ornmu .hões saõ reserva-
dos ao if)1~hediato conhecü:nento do 

0berano, 'quando se foJmjnaõ con-
tra os l\Iagistrados, ou seus Oiliciaes, 
ern mateóa de jurísdicçaõ. Dito De-
creto de 1 o de lWarco de 17 64. 

E:1:eat. Termo Latino usado em 
I ateria Ecclesiastica para expómir 
a permiss;J.Õ que o Bispo dá a hum 
Clcrigo de sabir da Di1.,,cese em que 1 
f j ordenado, para em outra Dioce-1 
se exercer as funcões do seu estado. 
l -aõ se <leve conf~ndir a Dimissoria 1 
c.orn o Exea t , porque aq uella he só 
a. permissaõ de ir teceber a Tonsu-
ra, ou alguma Ordem Ecclesiast1ca 
a outra ])iocese . 

Ex-ecuçaó. Esta palavra tem no 
uso do Foro muitas accepções. Ella 
significa o complemento de hum Con-
trato, ou de huma Sentença. Tam-
bem se toma pela acçaõ de infligir a 
pena ao condemnado. A 's vezes se 
toma pelo mesmo Processo, ou A u-
tos em que se deo cumprimento ao 
Julgado. Como se faz e:xecuçaõ nos 
bens dos Rendeiros que naõ pagaõ á 
Real Fazenda, veja-se o Regimento 
de 17 de Outubro de .1[)16, cap. 17 3. 
Nenhum Presidente de Tribunal pó-
de mandar sobrestar na execuçaõ da 
Senfon~a. Carta Régia de ~o de Ou-
tubro de 1614. N aõ se póde fazer 
execuçaõ em Tenças da Obra Pja. 
Carta Régia de 6 de Abril de 16~3; 
nem nas esmo]as que pela Reparti((aÕ 
das Obras Pias se rnandaõ dar. Al-
vará de 19 de Maio, e de l~ de De-
zembro de 16~ 3. Como se fazem as 
execuções de dividas' da Fazenda 
Re l , contra os devedores, fiadores, 
é abona<lo1·es, veja-se o Regirnent, 
de 3 de Setembro de 16\27, cap. 76, 
e 77, e a Lei de ~Ç2 de Dezern bfo 
de l 1ô1. Suspende-se a ex cuçaõ co:ni 
embargos de paga, e qlütaçaõ pro-r 
vada logo, de preferencia, e de Ter-\ 
ceiro senhor , e possuidor , ou de 
nullidade constante <los A u1:os. Re< 
gimento de 10 de Maio de l634, §. 
l3 , e Assento de 4 de Março de 
1690. As execuções de rendas, e 
dividas da Ur}-lversidade, póde o Ou-
vidor della i}1fazer a ,quaesqaer ter-

' 

EXE 
ras do Reino. Estatuws antigos 
Liv. ~.º, ilt. ~3, §. l', e Carta Ré_: -
gia de 16 de Setembro de 1784. Ha-
v ndo duas execuções de dividas da 
Fazenda Real, po1· diversas a d minis .... 
trações , ulüma- e a maior. Decreto 
de 1 % de Julho de 1698. Foraõ pela 
Re~oluçaõ de 6 d'e Mar~o de Hi6~, 
obrigadas pessoas de cabedaes a ar-
1·emafar certos bens que nndavaõ em 
praça para pagamento da Fazenda 
Real. Veja-se o Regimento- de 10 de 
Maio de 1634, §. 19.

1 Quando se 
suspende a execuçaõ de · lgum Des-
pacho de que pende A ggravo de 
Petiçaõ. Vejaõ-se os Assentos d_e ~5 
de A gosto de 1701 , e de 13 de No-
vembro de 1719. A execuçaõ da Sen-
tença he · ]ivre para se requerer em 
q1rnlquer Jujzo. Alvará de \23 ae A-
bril de 17\2 3. Execuções corno se fa-
zem nos bens dos Concelhcs, veja-s~ 
o Decreto de ~o de Maio de 1734. 
Naõ se suspendem as execuçõe,a com , 
o pretexto ·de erros de custas. Alva-
rá de l 8 de ·outubro de 17 5~. A e• 
xecuç:lõ feita a li quidaçaõ, corre nos 
mesmos Autos da Sen te11ça liquida-
da. Assento de ~4 de Marco de 1753 .. 
Nas execuções das dividas da Fazen-
da Real, como se repartem os dez 
por cento, deduzidos do dinheiro que 
entra no cofre, Alvará de ~3 de A-
g·osto d-e 1753, de ~o de ·Novembro 
de 1754, de ~o de l\/Iarço d.e 17 b6, 
e de 18 de Outubro de 17(:)0; e De~ 
ereto de ~~ de Setembro de 17 85 .. 
As execuções da Casa da India, fa-
zem-se pelo Escrivaõ, e ·Meirinho 
do me~rno J uizo. Alvará de ~9 de 
De:lembro de 1753, cap. 45,. §. 14. 
N aõ se spendem as execucões da 
Fazenda Real, ainda que s~ tenha. 
dado conta a 2ua Magestade. Lei 
de \02~ de DeEembro de 1761, tit. !2, 
§. 35. As execuções que se fazem 
-por dividas do Erario, saõ rernetti-
das ao Conselho da Fazenda para a1· 
li se processarem ; e como, dita Lei 
de~~ de Dezembrn de 1761, tit. 3· 
§. l , ,_t, e 7. Sendo muitos os in· 
quihn .s deveclores, faz-se penhora 
nos b .ns de hum , por todos. Ins.• 
trucçaõ de 18 de O.utubro de t7~~, .. J 

• 



EXE 
"' §. 1~. Naõ se p6<le fazer execuçaõ 

~as armas, sold s, e bens necessa-
Fios para o serviço militar dos Offi-
ciaes, e Soldados. Alvará de Ql de 
Ünlubro de 1763, §. 13, e Regi-
m e r.to de 1 deJuriho delü78, §. 
60 . A execuçaõ por apanagias, ou 
a!irnentos das Viuvas das Casas no-
b res, faz-se sem figura de J uizo. Lei 
de -.L de Fevere1ro de 17G5., §. 4. 
N aõ se pócle fazer execuçaõ nos or-
denados, e rendimentos dos Officios 
de Justiça, ou Fazenda. Decreto de 
~6 e Junho de 1683, Resoluçaõ de 
7 de Ag·osto de 1760, Alvará de 17 
de Janeiro de 1766, e Resoluçaõ de 
9 de Junho ele 1780; excepto quan-
do lia hi potbeca contrahida por auc-
toridade Régia. Alvará de 10 de 
Março ele 1778 , que revogou o, de 
~ú de Janeiro de ]777. Naõ pôde 
fazer-se execuçaõ em bens hj pothe-
cados , ou con1 penhoras anteriores 
ás dividas da Misericordia de Lis-
boa, tendo precedido Edi taes de no-
ve dias. Alvará de ~~ de Junho de 
1768, §. 4. Execuçaõ fazendo-se por 
corpos de rnaõ morta, corno se ultí-
:ma na falta de Lançador, Lei de 4 
de Julho de 1768, §. S. Naõ póde 
fazer-se execuçaõ de Acções univer-
saes, sem preceder liquidaçaõ. As-
sento de 5 de Abril de 1770. Exe-
cuçaõ por Foros, e Censos do Algar-

- ve, rna.ndou-se suspender até seirem 
julgados pela Junta. Alvará de 16 
de Janeiro de 1773 , §~ 1. As exe-
cuções das dividas Reaes preteritag, 
que corriaô nas Executorias dos Con-
tos extinctos, passáraõ para o Juizo 
da Execu toria Geral das mesmas di-
vidas. AI v<tr:.Í de~ de Junho de 177 4, 
§. l~; e extincto este Jui:?'.o, passá-
raõ delle para o Juizo dos Feitos da 
Fazenda. Alvará ele 13 de Maio d~ 
1813, §. 3. Excutidos os bens dos 
devedores, naõ se procede contra as 
pessoas delles, excepto se os occul-
taõ por dolo. Lei de ~o de Junho de 

- -~"- 1774, §. 19. Qaando a divida naõ 
~ i e:x:cede ametade do valor da proprie-

da_de, naõ corre a ex cU<.~aõ nos pro-
pnos bens, mas nos seus rendimen-
tos. Dita Lei de ~o de Junhe de 

1 1774, §. M, ~e-la:dQ"' ;·los Alva-
~·ás tle 6 de Julho de fá°~' ,~ §. 3, e 
de ~I de Janeiro de l Ô9, §. 3. Pó-
<lem os A lrnoxarifes, e Rendeiros da 
Fazenda R eal, requerer as execu-
ções perante os J uizes territ.oriaes, 
ou perante os Provedores das Co-
marcas. Provisaõ de -20 de Maio de 
I 778. Naõ pódem as execuções da 
Fazenda Real continuar, e progredir 
sem haver Fiscal que as promova 
por Oflicio. Alvará de rn de Março 
de 1781. Como ·se faz a execuçaõ da 
Fazenda Real quandQ nella ha Adju-
dicações de bens , veja-se a Provisaõ 
de l~ de Outubro de 1786. A exe-
cuçaõ das Sentenças da Relaçaõ do 
Brasil de que se aggrava ordinaria-
mente, fica suspensa. por dois annos. 
Alvará de 5 de Dezembro de 1801. 
Veja-se porém o Alvará de 6 de 
Maio de 1809, que revogou o de 10 
de lVfaio de 1808, §. ~, e o Aviso 
de 8 de Maio de 1809. Em que dias 
se faz a execuçaõ dos Réos condem-
üados em :pena -ultima, veja-se o De-
creto de 6 de Dezemhro de 1801. 

' As execuções da Fazenda Real naiõ 
se suspendem ainda que se offereçaõ 
dúvidas , ou se intérponhaõ recursos 
da liqllidaçaõ dos frutos. Provisaõ de 
6 de Agosto de 180_?. A execuçaõ 
naõ póde correr senaõ na terça parte 
dos rendimentos dos engenhos de as ... 
sucar do Brasil, :ficando as duas par--
ies para a sua cultura. Re-soluçaõ de 
~~ de Setembro de 1758, Provisaõ 
de ~6 de Abril de 17 60, Alvará de 
6 de Julho de 18"07, e Alvará de ~l 
de Janeiro de 180!9. 

Executar quer dizer pôr em effei:.. 
to o que estava mandado. 

Executivo se diz o que respeita 
â execuça0. :Procedimento, ou via 

' executiva, he aquelle em que loge 
se. começa por penhora. Mandado 
execut.i vo he aq.lllelle €ID virtude do 
qual se faz ~xecHçaõ. Compete o 

•procedjrnento e~ecutivo, qual o da 
Fazenda Real, pelas dividas da Ca-
pella Real. Alvará de 2ó de Dezem-
b:ro de 1616; pelas diyidas do :Prio-
rado do Crato. Alvará~ de 14 de A-
bril de 1696 , . e àe 10" d_e Abril de 
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EtE 
1745.; p~~«~ividas da '~erra Santa. 
provisões ~e"': ~H de J an euo de 1 71·5, 
de ~5 de Março de 1760, e de 3 
de Agosto de 1778; pelas dividas 
dos Legados dos Rehgiosos de S. 
Francisco do Algarve. Provjsaõ de 
30 de Março -de 1760; pelas divi-
das da Companhia do Douro, Alva-
rá de 10 de Setembro de l7bG, §. 
37 ; pelas dividas da Igreja Patriar-
cal, e seus R-endeiros, e Fiadores. 
Alvará de ~4 de Fevereiro de 17 40; 
jJelas dividas activas dos fallidos , 
procedidas de letras de Cambio, ou 
Seguro, de dinheiros de emprestimo 
de mercador a mercador. Alvará de 
13 de Novembro de 1756, e Esta-
tutos confirmados pelo Alvará de 6 
de A g·osto d-e 17 57 , §. 13 ; pelas 
dividas da Fabrica das Sedas. Es-
tatutos confirmados pelo Alvará de 
6 de A gosto de 17 57 , §. 1 4 ; pelas 
dividas da Fabrica de Lanificios da 
Cov~lhã. Alvará de 4 de Setembro 
de 17 69 , §. 1 ~ ; pela fa.lta do ca-
beçaõ' da Siza contra os Vereadores, 
ou o Recebedor. Lei de ~\2 de De-
zembro de 1761, tit. ~, §. 18; con-
tra os O:fficiaes da Alfandega omissos 
em receber os Dfreitos. Alvará de 
~6 de Maio de 1766; pelos dinhei-
ros da Misericordia, contra o Pro-
vedor , e Irmaõs que os deixaõ sa-
hir do .cofre sem as solemnidades 
da Lei. Alvará de ~~ de Junho de 
1768, §. 3; pelas dividas do Con-
vento novo. Alvará de 1 de Julho 
de 178~, e de ~6 de Fevereiro de 
1799 ; aos Inquilinos que pagáraõ 
a_diantado aos SenhDrios o qtJe estes 
devem de Decima. Alvará de ~ 6 
de Setembro de 176~ ; aos Rendei/' 
i·os do Hospital das Caldas da Rai'-
nha, pelos Direitos dentro de hum 
anno depois de findo o contrato.~. 
Alvará de ~o de Abril de 1775, §. f 
40 ; como se pratica o dito proce-\ 
dirnento executivo em casos da Fa-
zenda Real , veja-se o Decreto de. 
lfi de Janeiro de 1769J, e o Alvará 
de l G de Dezembro de 1774, §. 4. 
O procedimynto executivo só se 
concede por ti7raça especial. Alvará 
de l de _J ylho de 1_7 8~. O anno 

..... 
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EXE 
que compé'te aos Rendeiros depois 
de findo o contrato para a cobran-
ça das rendas Reaes, naõ corre es-
t ando elles impedidos. P1·ovisaõ de 
G de Agosto de 1803. 

Executor se diz a pessoa que exe-
cuta. Executor Mór era Officio da 
Casa Real. Foi-lhe prohibúlo accei-
tar Fianças. Alvará de_ 6 de Agasto 
de 164~. O Executor das Tencas 

~ ' Ordenados, e Juros, tem Jurisdic-
çaõ commulativa. Alvará de 4 de Ju-
nho de 1646. Os Executores da Fa-
zenda Real JlélÕ pódem tornar dividns 
de terceiras pessoas para as executa-
rem , sem lhes serem arrematadas 

·por dividas da Fazenda Real. Alva-
rá de 9l de "lV[aio de 164·7 , e de ~9 
de Outubro de 1754. Executor. dos 
Contos da Casa de B ragança, quaes 
fossem as suas' obrigações, veja-se o 
Regimento de 19 de Julho de 1687., 
cap. ,_t.3. Foi extincto este emprego 
pelo Alvará de ~de Janeiro de 1765 7 
§. 1. Os Executores que forem exe-
cutados por alcance de contas, per-
dem o Officio sendo proprietarios, e 
ficaõ inhabeis para tornar a servfr 
sendo serventuarios. Alvará de f> de 
Abril de 1691; os Executores dos 
Bispos, e Cornmunidades naõ podiaõ 
prender os devedores senaõ· nas pro:.. 
prias terras. A }vará. de 3 de Junho 
de 1708 ; os Executores de mero 
facto naõ pódem ser récusados de 
suspeitos. Decreto de 31 de Outu-
bro de 17 3 1 ; o Executor das dividas 
d.o Tabaco, crjado pelo Regimento 
de 18 de Outubro de 170~, fiei ex-
tincto pela Resoluçaõ de ~3 de Ju-
lho de 173 92; que emolumentos com-
petem aos Executores Fiscaes; ve-
jaõ-se os Alvarás de ~f> de Setembro 
de 1655, §. 11, de \923 de Agosto de 
1753 , §. 1, de o/ZD de Dezembro de 
l 7 b 3 , ca p. ~ , §~ . ~ 4 , ~ 8 , e ~ 9 , 
de ~o de Novembro de 1754, de ~o 
de .IVfarço de 1756, §. 1, de 18 de 
Outuhro de 1760, Lei de 9292 de De-

_zernbro de 1761 , tit.. 3, §. 8, AJ- ' 
vará d.e ~8 de Agosto de 1772, § .. 
o, de 19 de J~neiro de 1776, §. s., 
o Decreto de \?2\2 de Setembro de 
1785, e o Alvará de ~ de Abril de 

j 



EXE 
1803, §. ~; o Executor .. da Alfan-
dega preced~ cen_tra o _Esc~ivaõ, sol-
11citado por neghgenc1a , erros , e 
culpás delles. Alvará de ~9 de De-
z~mbro de I 753 , cap. ~, §. ~5 ; os 
Exeeutores da Alfandega grande, e 
da do Tabaco de Lisboa foraõ extinc-
tos c~jados em seu lug·ar J uizes· Le-
trados. Alvará de ~20 de Março, e 
de :J de Junho de 1756, e de 18 de 
·outubro de I '760; ao Executor da 
Fazenda Real, e Intendente da Ba-
hia, foraõ concedidos dois por c~nto 
nas dividas que cobrar dos antigos 
fallitlos. Carta Régia ,de 14 de Julho 
de 1760; foraõ extinctos os Execu-
tores Letrados das dividas da Fazen-
da Real, e em seu lugar nomeado 
hum Conselheiro da Fazenda. Lei de 
~~de Dezembro de 1761, tit. 3, §. 
8; o Executor naõ póde suspendei· 
as <Ordens dos Superiores. Decreto 
tle 10 de Março de 1764; o mero 
Executor naõ conhece dos Embargos 
com que as Partes se oppõem nas 
ex-ecuções. Lei de 19 de Janeiro de 
1776 • . 

Executor da alta Justiça. Veja-se 
Algoz. · 

Executo1· Testame~tario. Veja-
se Te-stamenteir<J. 

Exe,cutoría se diz o Juizo do Exe-
cutor. A Executaria da Real Fazen-
da tem sebre a Decima a mesma J u-
risdicçaõ que sobre as mais imposi-
ções. Edital de 6 de Seiembro de 
1805. 

Exeoutorio se diz de tudo que 
póue ser justo em execuçaõ, e tam-
bem das fórmas de proceder execu-
tivamente. Chama-se Executoria a 
Carta, ou Ordem que ~e passa para 
se fazer execuçaõ fóra do termo · da 
Cidade,, ou V illa em que assiste o 
luiz q-1)-e a manda passar. Executo-
l'Ia -se passa pelos J uizes das Alfan-
degas , contra os devedores dellas. 
Alvará de lô de Dezembro de 1774, 
~- 5. 

E:»GfJf3Se he a explicaçaõ de algu-
-- Hmas palavras por outras que tem o 

m,esmo sentido, posto que naõ te~ 
nhaõ o me.smo som. · 

Ea:empçoÀ he o ac to de eximir. 

E~ E 1' 

Toma-se em gera] -'por tcda. pn v1-
leg10 que dispen a de al p,\(lla Lei , 
.ou de algum c<trgo. N õ· se deve 
comtudo confundir exe~pçaõ, com 
privilegio. Todas as exem pções saõ 
privilegias , porque saõ graças que 
tiraõ da r eg-ra geréd os homens, e 
as cousas a quem se con~edem. Po-
rém os privilegios naõ contém só as 
exempções. Estas saõ sempre uteis, 
e puramente passivas, porque dis-
pensaõ sóm~n te de pagar , ou fazer 
alguma cousa; mas os pri vilegios pó-
<iem ser, ou uteis, ou honoríficos; 
-ou huma, e outra cousa juntamente. 

Exempçaõ em ma teria Ecclesias-
tica, he hum direito, ou privilegio 
que livra da Jurisdicçaõ Episcopal 
cer.tos corpos, ou indi viduos, corno 
os A bbades, Mosteiros, Cabidos Se-
culares, ou Regulares, paõ reconhe-
cendo outro Cabeça senaõ o Papa., 
que tem sobre elles huma J urisdicçaõ 
fogitirna, e huma ~uctoridade im- " 
media ta. 

E:x;emplar quer dizer ·molde , ou 
modêlo. Chama-se por-ém exem pla:r 
de huma obi:~ , o volume, tomo, oll 
tqmos que ella c-0mprehende. Os E-
xemplares <la Bulla da Cêa , e dos 
lndices expurgator.ios, foraõ manda-

. dos suspender como oh, e subrepti-
çios. Lei de ~ de Abril de 1763, §. 
~. Os Exemplares das Leis, e Al-
varás, porqu€m, e como saõ remet-
tidos para a.s Provmcias , vejaõ-se as 
Instrucç0es de 16 de A bri1 de 1806. 

Exe-mplo be a cousa pr-0posta pa-
ra se imitar. Os ex~mplos nas Leis, 
declaraõ a sua intençaõ. Alvará de 
6 de Junho de 175{>, §. 11. Devem 
tlar exemplo os que se fazem distinc-
~ s pelos seus merecimentos. Alva ... 
r de 14 de Novembro de 1757, §. 
p. Os exemplos dos grandes instaõ 

4os pequenos. Alvará de 16 de No-
~veµibro de 1771; e o dos superiores 
excitaõ os subalternos. Alvará de 13 
de Março de l 77S2. 
• Exemptamento 9uer dizer com 
liberdade, ou e~pçaõ. Ord. Liv. 
~.º, tit. 18' §. 3. 

Exequias saõ as hol\ras funeraes. 
MandQu-se por Alva.r.á~ de 6 de Ou-

:J' . . . . '> 

) 

]J __ _ 



. 
( 

( 

EX.E 
tubro td.e 16\23 ~ que a Camara de 
Coimbrà."" a.ssist:is~ ás exequias dos 
Senhores 1),eis D. Affonso , · e D. 
Sancho 1. ~ 

E.xercicio he o acto de pôr em 
.acçaõ alguma cousa. Toma-se tam-
bem pelo manejo, ou manobra para 
se ades irar. Os exerci cios militares 
das Legiões de Lisboa, foraõ prohi-
bidos depois de Ave Marias. Edital 
<lo General encarregado do Governo, 
e Defeza da Capital , D. Rodrigo de 
Lencastre, de 30 de Janeiro de I 809. 

Exerâto he hum grande ajunta-
mento de tropas unidas em hu~m cor-
po, e commandadas por hum Gene-
1·al. O Exercito de Portugal he for-
mado de tres Divisões, do Sul, do 
Centro, e do Norte. Cada Divisaõ 
lrn composta de oito Regii:nentos, di-
vididos em quatro Brigadas, quatro 
Regimentos de Cavalleria, e hum 
de Artilheria, excepto a Divisaõ do 
Sul , que comprehende dois Regi-
mentos desta arma. Os Regimentos 
de lnfanteria saõ numerados de hum 
até vinte quatro; os de Cavalleria 
de hum até doze ; os de Artilheria 
de hum até quatro. Estes numeros 
saõ distribuídos promíscuamente pe-
los corpos das · tres Divisões. Veja-se 
o Aviso de ~7 de Julho de 1796, os · 
Decretos de 19 de Maio de 1806 7 
de 14 de Outubro de 1808, e de ~9 
de Junho, e ~o de Novembro de 

. l 809. Como se deve fazer o paga-
mento das despezas do Exercito, ve-
ja-se a Lei de ~~ de Dezembro de 
1761, tit. 14, §. 17, e Decreto de 
\27 de Abril de 1804. Permittio-se 
aos que se reuníraõ aos Exercitos do 
Norte, e Sul, usarem de distincti-
vo, aquelles de laço branco, e est 1 
de laço encarnado. Portaria de 920 .e 
Setembro de 1808. Para se proceder 
á organizaçaõ do Exercito, mandá-1~ 
i·aõ-se reunir todos os Officiaes, e: 
Soldados. Edital de 30 de SetembrÓ 
de 1808 , Portarias de 19 , e 9l l de 
Novembro, e Edital de 3 de Dezem .. 
bro de 1808. Foi mandado conservar . ~ . 

hum decimo da força effectiva do E-
xercito, pelo Alvará de 15 de De- 1 
zembro de 1~09, §.

1 
~. Foi ultima7 1 

~ ~ : 

L_· ~--

EXO 
mente mandado reduzir conforme. o 
Plano adbptado pela Portaria de ~!l 
de Outubro de 1814. Quem vender 
pol vora, car tuxame, canos , ou qual-
quer artigo do· serviço do Exercito 
he punido. Portar ia de 31 de Julho 
de 1810. 

Exerdar o mesmo que desher-
dar. Ord. Affonsina, Liv. ~.º, pag. 
4·6&'1. 

Exhibiçaõ he o acto de e:xhibir 
. !' ' man11estar. 

Exhumaçaõ se diz a acçaõ de 
desenterrar os mortos, ou rouba-los 
da S'ua sepultura. Esta acçaõ póde 
ser legitima se he feita por aactori-
dade <la Justiça , mas he hum delic-
to quando tem por fim violar a se-
pultura em odio do defunto, ou pa-
ra despojar o cada ver das cousas com 
que foi a enterrar. 

Exido. O mesmo que Eixido, ou 
Enxido. He o terreno inculto á sa-
bida das Cidades, e Villas, que ser-: 
ve de pastos , ou de passeio com-:-
rn um. Vulgarmente se chama bal-
dio , ou logradouro do Concelho. _ 

Exigencia. Esta palavra signifi-
ca aquillo que as circumstancias pe~ 
dem que se faça. E nesta frase se 
diz que muüas cousas devem ser: 
suppridas pelo Juiz, segundo a exi-. 
gencia dos casos. 

Exigir quer dizer demandar, re-
querer, pedir como .divida. 

Eiigivel diz-se de, hum~. divida 
cujo termo he vencido, e cujo paga-
mento póde ser pedido. Nem tudo o 
que he devido he logo exigível , por 
que he necessario esperar o venci-
mento. 

Exilio. Entre os Romanos esta 
palavra significava propriamente in-
terdicçaõ, ou exclusaõ da agua, e 
do fogo, de que era consequencia 
natural, que naõ podendo a pessoa 
assim condernn6\djl passar sem estes 
dois indispensaveis elementos, era 
obrigada a ir viver em outro paiz . 

Eximir quer dizer livrar. Exi..-
mir-se he desobrigar-se. ~-

Exodo he o segundo dos cinco 
Livros de Moysés, e h uma serie da 
historia do Genesis , desde a morte 



EXP 
o-Patriarca José, alé á construcçaõ 
do Tabernaculo formado po'!: Moysés 
no Deserto, comprehenP.endo o es-
paço de 145 an~os. Tomou o nome 
da sahida que fez o Povo de Israel 
do Egypto , que he hum ~os p_ontos 
mais mseressantes desta h1storrn. 

Exomolo.qese. Palavra Grega que 
corresponde a confissaõ. Tambern se 
entende das obras laboriosas ]mpos-
tas por peniLencia. Na Igreja Grega 
se dava tambem este nome aos exer-
cicios de penitencia pública. 

Exorcismo. Dá-se este nome ás 
ceremonias, ~e que usa a Igreja pa-
1·a expulsar os demonios dos corpos 
dos possessos. , · 

Exorcista he o Ecclesiaslico que 
recebeq da Igreja o poder de fazer 
exorcismos. 

Expectante. Adjectivo tomado 
substantivamente. Dá-se este nome 
áquelle que espera o implemento de 
alguma Graça que lhe he devida, ou 
lhe está promettida. Tal he o que 
tem a mercê do primeiro cargo que 
vagar, ou o que tem huma expecti-
va sobre o primeiro beneficio que e-
xistir vago. · . 

Expectativa em materia benefi-
cial, he a esperança, ou o direito 
que tem hum Ecclesiastico ao pri-
meiro beneficio vacante, do numero 
daquelles que estaõ sug·eitos á sua 

· expectativa. As expectativas dos Of-
ficios ccwio se entendem , e 'se de-
vem guardar , veja-se o Decreto de 
l de Abril de 1791. 

Expediçaõ. Usa-se deste termo 
em Direito Canonico, para designar 
os actos que se expedem na Chan-
cellaria Romana. Expediçaõ em ma-
teria civ-il, quer dizer brevidade de 
despacho. Tambem se toma por fac-
çaõ, jornada, e em preza militar. 

Expediente se diz o meio que fa-
cilita o conseguimento de algum ne-
gocio. Significa tambem o Despacho 
ordinario de algum Tribunal , ou 
Conselho. 

Expensas he o mesmo que custos, 
ou despezas. As expensas Litis fa-
z~1~1 huma parte dos alimentos pro-
v1s1onaes. 

Tomo I. 

_,1 
- E X:~ ~ . 

Expi"açaó he a · çaõ de soffrer a 
pena do crime, <l_U - e sa~,-!:<iazer a 
culpa. Expiaçaõ str" iz ta1 em dos 
Sacrificios offerecidos a Deos pàra 
lhe pedir perdaõ, e implorar a sua 
Misericordia. 

Expz.ici.to se diz do que he_ expli-
cado, ou descuberto. Este termo he 
opposio a implicito. Em Theologia 
djz-se Fé explicita, e acquiescimen-
to formal, a o.p.da huma das verda-
des que a Igreja nos propõe. Fé im-
plicita , he esse acquiescimento , 
quando he vago:, e indeterminado~ , 
Von ta de explicita he a expressa, e 
declarada. 

Expilaçaó da heral?ça , he se-
gundo a J urisprudencia Romana a 
subtracçaõ em iodo , ou em parte , 
dos effeitos de huma herança jacen-
te, isto he, ainda naõ addida, Oll 
apprehendida pelo herdeiro , feita 
por aquelle que naõ tivesse algum 
direito a essa herança. Esse delicto 
se chamava entre os Romanos, cri-
men expilatre ·hereditat'Ís, e naõ fur-
to, porque em quanto estava a he-
rança jacente, naõ havia pessoa, a 
quem o furto se dissesse commettido, 
naõ podendo o herdeiro di~er-se pri-
vado de huns bens de que ainda naõ 
havi;+ tomado posse. 

Exposiçaó. Em materia civil, se 
chama exposiçaõ de hum facto a 
narraçaõ de como elle aconteceo. Ein 
materia criminal chama-se exposiçaõ 
do parto , o crime que commettem 
os pais, ou mãis que expõem, ou 
fazem expôr na rua, ou em algum 
<mtro lugar huma creança recemnas-
cida, ou ainda fóra de estado de se 
poder conduzir. 

Expositor se diz o que expõe, 
i terpreta, ou declara. 

Expostos saõ as creanças abando-
nadas por seus pais. Em todas as 
Misericordias do Reino deve haver 
h~ma casa de expostos para a sua 
creaçaõ, e educaçaõ. He este hum 
.dos objectos mais proprios do institu-
to das Miseri~r ias. Alvará de 18 
de Outubro de- 1" Q6. Em algumas 
terras do Reino est~'teaçaõ dos ex-
postos está incumbida ás Caruaras, 

10' 
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e a SUé\_despeza '"'~ hum dos encargos 
<lo ConcéJ\bo. .fI\)J, amas que criaõ os 
exp s tos ~~slaõ concedjdos muitos pri-
vjleg-ios, q&e foraõ mandados guar-
dar pelo Decreto de 31 ele Março de 
17 87 , e pelus Alvarás de 9 de No-
vembro de J 80~, e de 18 de Outu-
hro de 1806, §. 10. Saõ exemptos 
'dos encargos da guerra os maridos 
(lessas amas. Alvará de ~9 de Agos-
to de l 6õ4, e lambem os seus filhos. 
Alvará de ~<?2 de Dezembro de 1695. 
~'landou-se assentar em todos os Tri-
Hunaes huma prop,ina para os expos-
ios. Decreto de 16 de Novembro de 
1673, e no contrato dos Dízimos do 
Ultramar. Cçirta Régia de 18 de No-
vembro, e Decreto de 9 de Dezem-
bro de 1673, e nas despezas do Con-
selho da Fazenda 730 $ 000 rs. an-
nuaes. Regimento de ~9 de Dezem-
bro de l 'i 53 , cap. l , §. [> , e appli-
car-lhes duas partes das condemna-
ções dos que planláraõ vinhas em 
terras prohibidas, entregando-se pa-
ra esse fim aos respectivos Conce-
lhos. Alvará de ~6 <le Outubro de 
1765, §. 4. Saõ dados a criar no 
Hospital dos expostos em Lisboa até 
os sete arrnos. Alvará de 31 de Ja-
neiro de 1775 , §_ 1. Depois saõ en-
tregues ás pessoas que os querem Je-

ar, naõ vencendo soldada senaõ dos 
doze annos por diante, mas só edu-
caçaõ, sustento, e vestido. -Alvará 
de 31 de Janeiro de 177 b, §. 4. Saõ 
havidos por emanei pados aos vinte 
annos completos, Dito Alvará de 3 l 
de Janeiro de 177f>, §. 8. Mandou-
se pela Carta Régia de 31 de Janei-
ro de J 775, pagar para elles em Lis-
boa mais dez réis de conhecença 
por cada pessoa que recebesse Sacra / 
meatos. E por outra Carta Régia 't·L 
mesma data, se mandou applicar pà-
1·a elles as assignaturas das Petições~ 
de A ggravo, que para esse fim se 
dobráraõ, e o terço das Sentenças. 
Pelas Ordens de 10 ele Maio de 1783, 
e de 6 de Dezembro de 18012 9 se de, 
raõ providencias a n .speito dos ex-- ' postos, as qua~R .. se""'recommendáraõ 
aos Córregeclp!es dns Comarcas pela 
01·dem circular da Policia de~~ de 

• 

• 

/ 

l\faio de 1807, §. 8. Mandou-se ap-
plicar aos expostos de Lisboa ·huma 
terça parte dos Legados naõ cumpri-
dos, qu_e d'antes pertencia ao Hos-

. pital Real de S. José, por AI vará 
de 9 de Março de 1787. As expos-
tas de Lisboa, saõ entregues pelos. 
lVIorJlomos da Casa a quem quizer 
1.on'.lar , confa ~ellas. As pessoas que 
as arnciaõ' e seduzem saõ punidas. 
Alvará de l~ de Fevereiro de 1783. 

Expressaõ. Comprehende-se nes-
te nome tudo o que deve ser expres-
so nos Rescriptos, Bullas, e Provi-
sões da Côrte de Roma, debaixo 
da pena de nullidade. As expressões 
referentes naõ daõ mais direito, ou 
titulo do que aquellas a que se re-
furem. Alvará de ~~ de M~rco de 

> 
178~. 

E~rr;presso quer dizer declarado 
por palavras, oppõe-se a tacito. 

Expulsaõ significa a força que 
se em prega em fazer sahir alguem 
do lugar em q_ue naõ tem direito de 
estar-

Expur_qar se diz emendar , lim-
par de erros. Indice expurgato-
rio 'he aquelle em qtl.e se apontaõ 
os Livros prohibidos, e àquelles que 
se ·permitte ler, feitas algumas e~ 
mendas . .. 

Exquisa. He o mesmo que In-
formaçaõ, Devassa, Inquiriçaõ. 

Extermínio he synonyrno de des-
terro, expulsaõ da patria, ou da re-
sidencia em alguma terra. 

Extúicçaõ. Este termo applica-se 
a difforentes objectos. Diz-se e:xtinc-
çaõ de huma familia , quando della 
naõ resta mais pessoa alguma. Diz-
se extincçaõ de hum fideicommisso, 
ou substituiçaõ-, ou porque os gráos 
estaõ preenchidos , e os bens se tor-
naõ livres, ou porque naõ existe pes-
soa habil que possa succeder nos bens, 
em vü·tude da disposiçaõ do Testa-
dor. Diz-se extincçaõ da linhâ recta, 
ou collateral, quando em .buma fa-
milia della se acha inteiramente ca-
duca , isto he , quando naõ resta 
della mais pe'ssoa alguma. Diz-se ex-
tincçaõ de nome , quando naõ se a-
cha mais pessoa alguma do mesmo 

( 
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Tiome. Diz-se finalmente extinccãõ 
de servidaõ, quando hum predio 'se 
acha. livre, e desonerado da servi-
tl:iõ que lhe estava ünposta. 

Extorçaó se diz dos emolumentos 
exctssivos que alguns Oiliciaes de 
Justiça levaõ em razaõ do seu Officio, 
<los que tem negocio perante elles, o 
que mais comrnummente se chama 
concussaô. Tambem · se applica esta 
palavra aos actos que com ameaças, e 
por medo se faz assigna-r a alguem. 

Extorquir he tirar alguma cousa 
por força, ou por importunações. 

Extra he hum termo Latino de 
que se usa ordinariamente para de-
signar as Decretaes, quando se ci-
taõ por escrito, para designar as que 
estaõ extra corpus Juris, porque no 
tempo em que este modo de cita-las 
se introduzia, o corpo de Direito Ca-
nonico consistia unicamente no De-
creto de Graciano. 

Extrajudicial se diz dos actos que 
saõ feitos f6ra do Juizo, e -naõ coraní 
Judice pro Tribunali sedente , e dos 
que naõ fazem parte do Processo. 
Este termo extrajudicial he opposto 
a Judiáal. 

Extraordinario se diz o que naõ 
he costumado. J uizo extraordinario 
he o que conhece em virtude da Al-
çada, ou Commissaõ especial. Pro-
<redimento exíraordinario he aquelle 
em ~que naõ se observa a ordem re-· 
gular, ,.e ordinaria do J uizo. 

Extra tempora , e i·n tempon'bus. 
Termos da Chancellaria Romana , 
que se empregaõ para designar ,as 
Dispensas que o Papa coµcede para 
receber as Ordens em outro tempo . 
que o prescripto pelos Canones, ou 
para as receber nos competentes tem-
pos, mas sem guardar os interstícios. 

Extravagante se diz em geral do 
que se affasta do uso, ou que está 
fóra do numero ordinario. Em Direi-
to Canonico dá-se este nome ás Cons-

E iJ f ~· 

tituições dos Pap1~ •. posteÓ#res ás 
Clernentinas, e i~E. las ilu "'Corpo do · 
mesmo Direilo. C~amamo" Leis ex-
travagantes, as que m aõ fórn das 
compilações das Leis. Desembarga-
dor extra.vagante se diz o que naõ he 
do numero, mas serve na Casa em 
fa1La do Desembargador numeraria, 
ou com o Officio do que se acha au-
sente, ou doente. 

E xtraviar he tirar por fóra da 
via, e caminho que deve seguir-se. 
Assim se diz extraviad~ o ouro qi;; 
se naõ leva ao .lWanifesto, e Registo. ' 
Assim tam bem se dizem extraviadas 
as .fazendas que se naõ Ievaõ <i Al-
fandega em contravençaõ das Leis. 

Extravio he o descaminho, ou des-
vio das cousas que se levaõ sem g·uias, 
ou que se naõ manjfestaõ, ou se naõ en-
tregaõ aonde convém, e he devido. 

Extremadura. Palavra derivada 
de extremo' que quer dizer termo' 
ou fim. Chama-se assim huma Pro-
vincia de Portugal. 

Extrema- Unçaó. He hum Sacra-
mento instituido por Jesus Christo, 
para dar saude aos fieis perigosamen-
te enfermos, quando ella he vanta-
josa para a sua Salvaçaõ, e princi-
palmente para os purificar dos restos 
dos seus peccados , e os ajudar a 
morrer na Graça de Deos. 

Extremis. Chama-se in extremz"s, 
o ultimo tempo da vida, ou aquelle 
em que alguem estava atacado da 
doença de que faleceo. 

Ezequiel hum dos quatro gran-
des Profetas do Antigo Testamento. 
As Profecias de Ezequiel saõ cheias 
de visões extraordinarias, symbolos 
e allegorias no gosto do Apocalypse; 

que as faz muito escuras. Dizem 
l ln terpretes que elle o fizera de 
proposito, a fim de que os de Babi-
onia naõ tivessem conhecimento da-

quillo, que pertencia ao Povo Ju-
.I ko . ., 
. 

FIM DO TOMO PRIMEIRO. 
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S U P .P L ..E M · E N T C , ; 

' Dos tres 4rtigos citados na pagina primeira das e!'ratas , cól rnna sex~i,. 
~ ·~--

Ássemblea he a reuniaõ, .ou ajunta-
men 1.o de pessoas <le .alguma. corporaçaõ 
nó mesmo lugar. Ass11~ se diz a Assen~
bléa de huma Academia, de huma Ym-
versidade. O uso de convocar os Esta-
dos , ou as 4,ifferen tes ordens de toda a 
Naçaõ subsistia , e subsi.ste ainda em 
muitas Nações. Na Poloma se lhes cha-
ma Dietas , em Inglaterra Parlamen-
to, em outros Paizes E~tados geraes, 
e entre nós Côrtes. Tambem se usa 
do nome de Assembléa para designar 
a companhia de pessoas de hum, e ou-
tro sexo para gozarem do di vertimen:.. 
to da conversaçaõ, do . jogb, ou da 
·dança. · 

• 

\ .. 
Assentada. Sessao, acto d.> hm;na y~z 

que se repete mais vezes. Assim se diz 
assentada de Testemunhas. 

Assentamento quer dizer lVIercê de 
dinheiro que El-Rei faz aos fidalgos. que 

. andaõ escritos nos seus livros quando lhes 
dá Titulos d·e .grandeza, no qual caso 
perdem as moradias, e em lugar dellas 
recebem o assentamento. Só passaõ os 
assentamentos aos filhos que tem a mc~ 
ma dignidade, e oilicio do pai com d - • 
ferença das morafüas que passaõ ao 
lhos, e ·netos. Assentamento se diz t; , m-
bem o ·lançamento de tença, ou pensaõ 
nas Rendas Reaes feito nu livro compe-
tente. 

/ 

/ 

~) 
l 
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l .oalienaçaó 
:ít~audono 
Abbade ~ 
Á .bjurar;aó 
Aboletamento( 
Al)reu 

, ~- ?rros 
aliena 10 
Abond '•no 
comn~p~arios 
reveri~ 1 . 

all idos 

Abreu 
Abrel!l 
Abrogar 
A Academia 
A Academia 
A Academia da 

.Marinha 
Acareasa6 

Açafota 
ÂCGaÓ 

~ i<;~ ;tar 
Accepti lac;aó 
Accionistas 
Acclarnaçaó 
4ccuzador 
Acemetes 
Acorcfaó 
Ar;ores' 
Açougue 

Adamltas 
Adessenarios 
Adiantado 
Adjudicaçaó 
Adjudicaterio 
Adjunto 
Admi ssaó 

Admittidos 
.A<lop<faó 
Adquirente 
Aduella 
Advento 

Aerianos 
Affectac;aó 
Affonso 

Affnnso 
Affonso 
Affronta 

_ Aforamento 
Agnac;aõ 

Agostinhos 
Aguas 
Ajuda 
Ajudante 
Alcagova 
Alçada 
Aldêa 
Alfandega 

Almogavar 
Almoxarife 

1 ··r Alojamento 

1621 
Deitou 
1n1 
e 
creavaó 
Provii1cias 

e 
(.) 
Damas 
e 
obrigou 
por acto 
Accionistas 
de huma 
ntputaçao 
De os 
procedem 
Officiaes 
27 
e publicada 
das assembléas 
revogaó 
geraes 
22 de Novembro 
Adjudicaterio 
Adjunto he 
facto 
col !ator 
ancieoidade 
Advogac;aó 
traosplativo 
direito 
se permitte por 

ceremonias 
Collator 
D. Tareza 
1186 
a Lei 
VIH 
avizo por 
aoou:is 
taõ bem descen-

dencia 
instruída 
immn odas 
execuc;aõ 
menos 
Alcaçofa 
cap . 21 e 2~ 
jurisdicr;aõ 
de 16 de Novem-

bro 
pertence 
sem se 
posto que 
,e cnmmercio 
Letiras _,~r 
dos OfficJr,; -

~ 

Emenclas 

abalienaçaó 
Abandono 
commendatarios 
heresia 
alliados 
1627 
Dictou 
17 21 
t 
creara5 
Prac;a! 

t 
entre si , ou do Réo 
com as testemunhas 

Donas 
t 
obriga 
por bum acto 
Accionista 
hum a 
reparar;aó 
Deos Filho 
precedem 
Officios 
2!) 'l 
publicada 
das suas assembléas 
i1egavaó 
generaes 
27 de Novembro 
Adjudicatario 
Adjunto para 
o acto 
collador 
anciaoidade 
Adrogar;aó 
translativo · 1 
direitos 
se permitte sem dis-

pensa concedida por 
cetemonias da Igreja 
Collador 
D . Tareja 
li 8 s 
da Lei 
VI 
avizo feito por 
annua 
tambem a descen-

dencia femenina 
instituída 
immundas 
execuc;aõ externa 

.Artigos 

Alternativa 

Alvor 
Amai rico 
Anagocico 
Annata 

Anno 

Anomeos 
Antidoto 
Antid icomaria-

ri-istas 
Apenar 
Aphorismo 
Apocryfo 
Apocrisianos 
Apólices 
Aposta 
Approvac;aó 
Apuraçaó 
Archrvo 
Aristocracia 
Armador 

Armamento 

Aresto 
Arrhas 
Arte 
As 

Assassino 

Assinatura 
Astrologia 
Atayde 
Atirar 
Avaliaçaõ 
Aubaine 
Auditor 
Aula 
Austria 
Auzencia 

Balcaó 
Baldio 

menor 
Alcac;ova 

Baliza 
' Banho 

cap. 22 e 2J 

jurisdicçaõ propr~·a 
de 18 de Nove 1-

bro 
pert~ncia ( 
sem os 
por qt1e 
eccnomico 

Barboza 
Barco 

Barrete 
Barros 
Bate-folha 

Lezirias Bate ira 
dos Officiaes dos e- Bemfe"itorias 

xercitos Benidictinos 

Erros 

Collatores 
se entende 
s.e entende 
contado 
e Secular 
Fr. Zonino 
ensinar erros 
Anagocico 
Janeio 
pag. 
Hunc 
e amplicado 
os Arianos 
Antidoto 

he repetid.o , e 
§. 6. -
Aphorismo 
o culto 
Apocrisianos 
ficou sendo 
qual hum 
he hum 
escola 
Por Portaria 
e passa depois 
Navio em corso 

determidas que 
fazem 

Arrematante 
J 7 S5 
Chamaó-se 
·sextuns 
quintunce -
septunce 
Faltaó os Artigos 

de Evora 
produzir 
<JUe moti 
24 de Dezembro 
veia-o 
naturalmente 

Emendas 9 
l 

CoJJadores 
se extende 
se ex.tende 
em toçlo 
e do Secular 
Fr. Zonimo 

i 

ensinar muitos e(ros 
Anagogico 
Janeiro 
part. 
Hanc 
e ampliado , 
os puros Arianos 
Antidoron 

deve ris.caF-se. 
§. 8. 
Aphorismos 
ou culto 
Apocrisiaríos 
ficou c~sando 
qual cada hum 
de hum 
escolha 
Por Provizaó 
e passa de pais 
Navio armado em 

corso 
determinadas que se 

fazem 
Arrestante 
17 6 s 
Ohamavaó-se 
sextans 
guintunx 
septunx 
Assembléa , Assen-

tada. Assentamen-
to 

de Goa 
predizer 
<JUe motus 
2 ~ de Dezembro 
veia-se o 
mut,uamente 

ecclesiastias ecclesiasticas 
estabeler estable~er 
Archidacado Archiducado 
do Consignatario ' do primeiro Consi-

do seu lugar 
peitoral 
Provedores 
deciz6es 
varões 
vencem o-soldo 

Can-onioa 
sem tílha 
da in oovaGaÔ 
do uzo · 
Qurestionis 
a folhas delgadas 

1696 se 
damnificaões 
Saõ Bento 

gnatario 
do lugar 
peitoril 
Povoadores 
devizóes 
Faroes 
vencem tempo e sol0 

do 
Canoníca 
sem quilha 
da invazaõ 
só do uz.o 
Qurestiones 
a folhas muito éelga• 

das 
1696 §. 8. se 
damnificacóes 
Saó Berna~do 

O - t - qci1 . v.ai na çolu11111 J.a.r eme-ml. s. 'J®r dh.e.r , 9n§. wpprimfl a l"'t,ra. que e;,tá na c11/umna d"'1 errou 

l 
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-'lrti~os 
[~ 

Eene · ario 
Beneficio 

Benesses 
Bens 

Eíblia 
:Bibliothecá 

Eilhete 
Bissexto 
:Bo: 
.Braga 

Braganga 
Erandaõ 
;Briga 
Bulias 

Bulra 
Busca 

Cabido 

• 

Cacique 
Çabid0s 
Ca lendas 
Ca~vario 
Calumnia 

,.,, .. ~ Camaldula 
., <"aminho 

vanenho 
Capi-Agá 
Capitulac;aõ 
Capitulares 
Cardeal 
Carro 
Carta 

Caza 

'Cazas 
Catholica 

- Cativo 
Cei laõ 
Cessaó 
Chanceller 
Chicana 

Erros 

ao Herdeiro 
1680 
ra ti ficaçaõ 
Excessaó 
o emolumento 
devêra 
Enta-ó 
jacentes por 

71, cap. 74, 
<\rfematados 
adquiriraó grande 

ao de Herdeiro 
16~0 
habili taçaó 
Excussaó 

.Artigot 

Christaó 

os emolumentos Citaçal) 
deverii Clara 
Entraõ Çodigo 
jacentes pertencem 

1

. Coi!açaó 
por 

71 e 74 Collacia 
arrendados Collecta 
adquiriraó assim c6- 1 Comicios 

mo a toda a Ordem ~ Commeoda 
huma grande Commenc;lador 

a Igrflja Companhia 

Erros 

Christãos 
ninsula 

de Bonifacio 
em Coimbra 
Justinianus 
igualmente 
79 
talha 
uzar 
Tribúnaes 
Commendas 
qtla saó 
por Decreto a sua Igreja ' 

na Alemanlia • 
de Vienna 

a ·na Alemanha• 'a de , Concilio 
Ilerne na Suissa, a Falta antes da 
deBerlin, a deVien- He o mesmo que 
na Confissaõ 

se achaó no 
pa,Javra C111ifcren-
Canonicato. 
Profi~saõ ·, 

remi ssaó 
ajuntava 
da AI fauclega 
ao Bispado 
pertence 
dita 
Combra 
occaziona<las 
mandass.e1n 

•esprego 
mo me 
de 1702, Lei 
e factos 
Presbítero 
a. Jurisdkctaó1, 

emi~saó Congrna 
ajustava Con~exaó 
da Aldea Conselho 
Bispo 
pertencesse 
sita 
Coimbra 
occazionadas 
g.uardassem. 
er~1prego 

crime 
'de.1702 §. J. Lei 
e fatos 
J?resbiteri11> 

Conservador 
Consistorio 
ConstituiçaG 
Consul , 

Conta 
Contador 

Jurisdicçaó volun· Contagio 
, taria e cont~ncio- Contenda 

sa 
Fevereiro de 145 8 Fevereiro de I<1i6S 
Princípaes . P.~inéipes 

' Conttariu 
Contríbuiça<i 

, Çonvento 
cahibos cahidos 
( Hast. 'liv. ( Fast. liv. 
justjficavaó :justiçavaõ 

Cordeiro 

Jwiz. o civel Juizo civel Côuo 
. Corôa 
Coronel 
CorpÕ 

na sua 
1'omou-se 
se di rigem 

.ide bre~es 
• - ~ntrou 

Constituiçaó 
Em geral 
Santa Rustina 
penhores '· 
Companhia ·do · 

Corôa , Procura-
dor da Fazenda 

Dom Antonio 

os Padoados 
de 9 de Julho 
Alexandre 4. 0 

rP.sgados 
pudessem 
pagou 
e prejudiciaes 
demorar a pa rte 

\ 

1 ~ 

ou sua 
Tomou 

\ 

se naó dirigem 
breves 
entra Corporal 
Capitula~aó Co-Réo 
Em especial Costa 
Santa Rufina Caude'latia 
penhoras / 
Companhia das Vi- . Ciime 

nhas do Cutelo 
Corôa , Procurador 

da Corôa, Procura- · D li'faó 
dor da Fazenda 

Dom Antaô de Al-
mada 

os Pactroados 
de 1 7 de Julho 
Alexandre 6,0 

resgatados 
naó p uélessem 
pagava 
ou prejudiciaes 
demorar a causa, e 

fat.i.µr. a pa-r.te-

• 

o 

direitos 
' devididos 

Vereadores do Se~ 
nado 

Officios 
Concellado 
de genero 
pela Secretaria 

de IS9J 
, e tit. s. 

na éamata 
alteraçaõ 
á direita 
F0raes 
e melhoramênto 

das Ordens 
·de Aragaó 
J.nsula-ria. 

1ó Córo era 
·hostral 
arm0cia 
lmstituiçóes 
equidade 
os Conegos 
Liv. 
patrici 
Oreconhecimen• 
to 

scdicc;aõ 
dos qÚeixosos 

Devedor, e o 

' reputa senhor 

tontestátaó 
A propriedadé 
pertencem 
da Decima 

de cazas 
prorogou por 

• 

Emendas 

Chris·i:ãos de S. ThoJ 
mé saõ os antigJ 
Christão.,s da Pe-
ninsG!á .. ;> 

de G~gorio ·· 
em Umbria ~,. 

Justiniana:u~ 
igualdade 
97 
tu lha 
cessar 
Tribunos 
Congruas 
que saó 
por Alvará 
se achaó insti!rtas no 
eia a palavra Conczi'lt i. 

Confissaó 
fructos 
decididos 
Vc;:readores mais a'n-

tigos do Senado 
Officiaes 
Cancellado 
degenere 
pela respectiva Se-

cretaria 
de 1 69 f 
, e se c rearm~) quatro 

Contadores Geraes 
do Erario, dita Lei 
t1t: s. 

na Comarca 
.a•ltercaçaõ 
á directa 
Faroes 
e-me lboram entotetitó 

poral das Or,de11s 
de Angra 
'lnsu lana · 
o Côro naó era 
rostiral 
arma. 
Institutas 
aquiziçaõ 
os Canoc;ie!' 
Lei 
p.atr'ui 
O resenhamehto 

seducçaó 
dos creadores ou 

queixosos 
Devedor para ven-
der, e ·o 

reputa sempre se- · 
nhor 

co11tristaraó 
A prioridade 
respeitaó . 
dá Decima da Deci-

ma 
de cazaes 
prorogou essa sus-

pensaó por 
de-1.8:01 

l 
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')Decima 

.f:. Decreto ' ·· ·· 
T-·Dcg.redo ... 

' ' · 
Dei sta 

Delicto 
Denuncia 

Depozit o 
Der iscar 
Desaforamento 
P~saforar 

-<.<;Jb.:embargador 

Desherdar 
Despender 
Devolutivo 
Diabo 

Dictador 
Digesto 
Digo-idade 
Dinheiro 
D1rectoria 
Direito ... 

Divida 

Dizimo 
Dom , 
Domínio 

Douro 
Dúvida 

Embargo 

· ~É1·ros 
po• l'.dº' p~lo 
con ·, ·atione 
sen t l"rrc ados 

Eme11cln1 1 A rtigtJs 

possuidos P'Or Cle- Embargo 
ngos faz-se a coJle-
cta pelo 

consecratione 
mandados senten-

ciar 
-cri! tambem em -crê em hum 

Emolumento 
Emprazamcnto 
Encargo 
2-ndosso 
Estreito 

hum 
Naos 
J uizo da Corôa 

.Paefuetes aos de-
nuncian_tes 

isco 
que ce llar 
a herança 

Nações 
Juizo das Capellas, e 

dos naó Vinculados 
ao Juizo da Corôa 

Paquebotes aos de-
n unciad0s 

este 
q ue cancellar 
a renuncia 

Evora 
Executor 

Exodo 
Fabrica 

Façanha 
Fallido · 

renunciar-se renunciar 
Fazer 
Fli 

assentaó-sei abai• ~s~entaó-se no ban- Feiticeira' 
xo da co da Felix 

-a herança, da l+erança, 
de 1616 de 1516 Ferreira 

Fer ro 
Festa 
Fiador 

Devolutivo Devol uto 
desobedie1fria desobediencia.· He 

Tabío 
vigessimo 
desti-nadas 
dar çom 
Assignou-se 
in tecesse 
, e as que vaó 
do tabaco se 
a divida propria-

mente 

couza 
foraes. 
Suecos 
direito das gen-

tes 
desembarcar 
equid?de 
indicado 
mensal 

/ 

< 

sinonimo de· de~ 
monio 

Fabio 
vigessimo oitavo 
desti netas 
dar a ju.ro com. 
Affixou-se 
entre si 
, que vaó . 
do tabaco e assucar se 
t. divida passiva, que 

he a divida propiia-
mente 

uzura 

Fiadoria 
Figueiredo 
Florestal 

·Gabinete 
Gado 
Galenistas 
Garro 

Governador 
Governo 

reaes CTraõ 
Suevos 
direito natural, por . Herança 

direito das gentes 1 · 
desembocar 
especie Herdeiro 
indiciado ----
jornal H utitas 

, , 

/ 
·~ 

f 
.\ 

\ 

se prbn uociaó 
l7 í< 8 -
c ap ita] só 
nem consolidàr-se 
embargos 
endoss ados 
distantes 
cargo 
de 1687 
fica 
so llicitados 
]nsere~santes 

Pereira 
sa6 exem ptas 
objecto· 
de ,17 9 j e 
'O acto 
att~nçaó 
Deve ser riscado 
Presbitero, e 

das Ordens d-õs. 
lugares ,da 
Inst)tu içóes 
i n solidum, dita 

' Emen 

se s e n.teAcei~ 
177 8 
capitulo 1 o 
nem consultar-s 
encargos 
.endossadores 
.pollco distantes 
largo 
de 16 37 
foi 
sollicitador 
i oteressantes 
F erri:.ira 
foraõ exemptas 
Arresto l 
de179~§.1.e -

- a acto 
at test açao 

Presb.i teroLisboJ •· 
se, e · 

da Ordem dos 
lugares pliblicos d 
Justiças 
in solídum , a1nd · 

que naq assig r· , • 
os contratos, 

Contadores 
F roes 
espessa 
c~bínet 

Contratadores 
Torres 
-expressa 
Gabinet. 
.Afenistros ~ Meirinhos 
A rcanos Arianos -' 
De preun is secun- De prenis ·secu •· 'i.: 

do nubrn\jum 
A vará · é 

J '80 l 
Proclãçaõ 
público 

pelo defunto 
Í 

vencidos 
dá modo 
177 1 
Hatitas 

1 

- \ 

nubentium. 
Alvará 
1808 
Proclamac;aó 
púbiico, ~u dos , 
leiws públícos 

pelo herdeiro do . '1 

funto 
v endidos 
cba°ITiado 
i 7 1 l 
Hussitl!.s ., -. 

1 
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